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Szanowny Panie Dyrektorze

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli dotyczące 
braku możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami, 
które osiągają niższe dochody.

Ulga rehabilitacyjna, uregulowana w art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7 pkt 4, ust. 7a-7g 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1128, dalej: „ustawa PIT”), przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom 
mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Regulacje Polskiego Ładu wprowadziły 
pewne zmiany w jej zakresie poprzez modyfikację części wydatków oraz dodaniu nowych, 
uprawniających do skorzystania z ulgi (art. 26 ust. 7a i 7f ustawy PIT).

Jednakże wiele osób nie będzie mogło skorzystać z ulgi w rozliczeniu za 2022 r. z 
uwagi na to, że ich dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku, która od 1 
stycznia 2022 r. wynosi 30 000 zł. Rzecznik ma świadomość, że nie można zmniejszyć 
obciążeń podatkowych poprzez zastosowanie ulgi u osób, których dochody nie podlegają 
opodatkowaniu, jednakże - jak zauważają skarżący (emeryci i renciści) - z ich świadczeń 
będzie potrącana składka zdrowotna. Spowoduje to - w powiązaniu z brakiem możliwości 
skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej - znaczne zwiększenie ich obciążeń. 

Pragnę zauważyć, że ulga rehabilitacyjna jest niewątpliwie ogromnym ułatwieniem 
dla dużej grupy osób, których nie stać na finansowanie swojego leczenia lub leczenia osoby, 
którą się opiekują w pełni z własnych środków finansowych. Brak możliwości skorzystania 
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z ulgi może stać się powodem słabego poziomu opieki nad osobami zmagającymi się z 
niepełnosprawnościami.

Z  uwagi  na powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich  (Dz.U. z 2020 r., poz. 627, z późn. zm.), 
uprzejmie proszę Pana Dyrektora o zajęcie stanowiska w sprawie oraz o poinformowanie, 
czy w Ministerstwie Finansów były prowadzone symulacje porównujące obciążenia 
fiskalne tej grupy osób po wprowadzeniu Polskiego Ładu w porównaniu z poprzednimi 
zasadami opodatkowania oraz czy rozważane jest wprowadzenie jakiegoś mechanizmu 
kompensacyjnego w związku z brakiem możliwości skorzystania  przez te osoby z ulgi 
rehabilitacyjnej.

  Z wyrazami szacunku

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu
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