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Fundusz Solidarnościowy

Ustawa  dotycząca  utworzenia  Solidarnościowego  Funduszu  Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych  weszła  w  życie  1  stycznia
2019 roku.

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  nowy  państwowy  fundusz  celowy,  którego  dysponentem  jest  minister  właściwy  do  spraw
zabezpieczenia  społecznego,  ma  na  celu  wsparcie  społeczne,  zawodowe  lub  zdrowotne  osób  niepełnosprawnych.

W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy jest zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na
Fundusz  Pracy.  Składka  odprowadzana  przez  pracodawców  od  wynagrodzeń  wynosi  2,45  proc.  Po  zmianie  składka  nadal
pobierana  jest  w  tej  samej  wysokości,  z  tym  że  0,15  proc.  trafia  bezpośrednio  na  fundusz  solidarnościowy.  Dzięki  temu
pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się o ok. 650 mln złotych rocznie.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły
co  roku  te  osoby  fizyczne,  których  dochody  w  danym  roku  podatkowym  przekroczą  1  mln  zł.  Wysokość  daniny
solidarnościowej  wyniesie  4  proc.  nadwyżki  tej  kwoty.

Po  raz  pierwszy  daninę  najbogatsi  podatnicy  zapłacą  w  2020  roku  od  dochodów  uzyskanych  w  2019  roku.  W  efekcie  do
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 roku ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki
na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł.”

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Rozporządzenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  I  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  marca  2019  r.w  sprawie  gospodarki  finansowej
Solidarnościowego  Funduszu  Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych  (Dz.U.  2019  poz.  646)  

 

31 stycznia  minister  rodziny,  pracy i  polityki  społecznej  Elżbieta  Rafalska ogłosiła  roczny plan działania  na rzecz  wsparcia
osób  niepełnosprawnych  na  rok  2019.  W  rocznym  planie  działania  wskazano  w  sumie  na  10  programów  –  resortowych  i
rządowych.

Ogłoszenie o planie wsparcia na rok 2019
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