
 

 
 

Lobbing POPON w lutym 2013 

 
1. Stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uzyskane przez 

POPON 
a. Odpowiedź BON w sprawie prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenie 

społeczne od udzielanych świadczeń osobom niepełnosprawnym 
 

2. Lobbing POPON 
a. Zatrudnienie niepełnosprawnych to wykorzystanie wielkich zasobów 

drzemiących w tych osobach. POPON wziął udział w spotkaniu w Biurze 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

b. Udział Przewodniczącej Rady Krajowej POPON Barbary Pokorny w konferencji 
dotyczącej rynku pracy 
 

3. Działania na rzecz Członków POPON 
a. Informacje o planach kontroli w zpch-ach i zaz-ach 
b. Pracodawcy oferowali wolne miejsca pracy na giełdzie pracy zorganizowanej 

przez POPON w Łodzi 
c. Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska o Giełdzie Pracy organizowanej 

przez POPON 
d. Pracodawcy poszukiwali pracowników na Giełdzie Pracy zorganizowanej przez 

POPON w Krakowie 
 

4. Wybrane artykuły doradców POPON dotycz. problematyki zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w prasie ogólnopolskiej i regionalnej  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
uzyskane przez POPON 

 
a. Odpowiedź BON w sprawie prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenie 

społeczne od udzielanych świadczeń osobom niepełnosprawnym 
 

 
W związku z licznymi pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowego sposobu 
naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od otrzymywanych przez pracowników 
niepełnosprawnych świadczeń na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób 
niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) 
w byłych zakładach pracy chronionej. 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), 
dalej, jako ustawa o rehabilitacji, w razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub 
utraty statusu zakładu pracy chronionej niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji, 
upadłości lub utraty statusu zakładu pracy chronionej środki funduszu rehabilitacji podlegają 
niezwłocznie wpłacie do Funduszu. Wyjątek w tej materii stanowi przepis art. 33 ust. 7b 
ustawy o rehabilitacji stanowi, zgodnie, z którym w przypadku utraty statusu zakładu pracy 
chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości, co najmniej 15 pracowników 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w wysokości, co najmniej 25 %, pracodawca zachowuje fundusz 
rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu. 
 
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników stanowi przychód w 
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu 
zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. 
Nr 161, poz. 1106) podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in.: 
 
23) środki otrzymywane w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej na 
rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie 
odrębnych przepisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo 
zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków 
tych funduszy. 
 



 

W odpowiedzi na zapytanie POPON w stanowisku z dnia  25 października 2012 r. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych po konsultacji z  Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej wskazał, 
iż w przypadku utraty przez pracodawcę statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 
aktywności zawodowej § 2 ust. 1 pkt 23 ww. rozporządzenia nie ma zastosowania. 
 
Natomiast Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi z 
dnia 31 października 2012 r. powołało się na stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 
dnia 25 października 2012 r. zgodnie, z którym świadczenia otrzymywane przez pracowników 
niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w zakładach, które utraciły status zakładu pracy chronionej podlegają 
obowiązkowi naliczania składek na ubezpieczenie społeczne. 
 
W związku z powyższym Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła 
się z prośbą o wyjaśnienie jak prawidłowo należy naliczać składki na ubezpieczenie społeczne 
od udzielanych świadczeń dla niepełnosprawnych pracowników w byłych zakładach pracy 
chronionej. 
 
W odpowiedzi na pytanie POPON Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych wskazało, że pracodawca zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. 
Nr 161, poz. 1106) lub na innej podstawie prawnej – powinien stosować zasady ogólne 
zarówno w zakresie obliczania i potrącenia składek ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne. 
 
Pełna treść pytania i odpowiedzi 
 
 

Lobbing POPON 

 
a. Zatrudnienie niepełnosprawnych to wykorzystanie wielkich zasobów drzemiących 

w tych osobach. POPON wziął udział w spotkaniu w Biurze Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

 
31 stycznia 2013 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja na temat 
rynku pracy dla osób z niepełno sprawnościami w świetle ratyfikowanej przez Polskę we 
wrześniu 2012 roku Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 
Na blisko 3 godzinnym spotkaniu było bardzo liczne grono dyskutantów m.in. 
przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP oraz Premiera oraz liczne organizacje pozarządowe 
jak np. Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, POPON, który reprezentowała 
Elżbieta Sadło, doradca prawny Organizacji, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, TPSW, przedstawiciele szkolnictwa wyższego oraz 
NSZZ Solidarność. 

 

http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25627:-odpowied-bon-w-sprawie-prawidowego-naliczania-skadek-na-ubezpieczenie-spoeczne-od-udzielanych-wiadcze-osobom-niepenosprawnym&catid=30:wiadomoci-komunikaty


 

Rzecznik Praw Obywatelskich pani prof. Irena Lipowicz jako gospodarz spotkania zaczęła od 
stwierdzenia, że dopóki nie przełamiemy bariery dostępu niepełnosprawnych do rynku 
pracy, o prawie do pracy, dopóty nie możemy mówić o poważnym podejściu do osób z 
niepełnosprawnością. Nie chodzi o zmuszanie czy wymuszanie podjęcia pracy do pracy osób, 
które ze względów zdrowotnych nie mogą jej świadczyć, ale jest duża grupa osób bardzo 
niepełnosprawnych, która dzięki silnej woli, wysiłkowi rodziców, lepszej edukacji i większej 
świadomości społecznej są doskonale przygotowane do podjęcia zatrudnienia oraz są 
fantastycznymi i wartościowymi współpracownikami. Musimy im tylko tę szansę dać, my 
czyli pracodawcy, parlament tworzący prawo i społeczeństwo. Byłoby z naszej strony 
ogromną głupotą, gdybyśmy tych ogromnych zasobów nie wykorzystali. Wiadomo, że jak 
taka osoba niepełnosprawna w końcu dostanie pracę, będzie zaangażowana w nią i każdy 
pracodawca będzie z takiej osoby zadowolony. 

 
Prof. Lipowicz przypomniała, że był taki okres, że ludzkość w nie korzystała z pracy połowy 
społeczeństwa. Chodzi o kobiety. Dzisiaj sobie to trudno wyobrazić, aby kobiety nie 
pracowały. Jako przykład RPO podała farmaceutki, nie ma takiego określenia, jest 
farmaceuta, choć 90% farmaceutów to właśnie kobiety. Gdyby dzisiaj ktoś kazał nam 
zrezygnować z pracy lekarek czy nauczycielek byłoby to czymś śmiesznym. Dokładnie jest tak 
samo w przypadku osób niepełnosprawnych. 
Kiedyś jakakolwiek edukacja niepełnosprawnych była wielkim osiągnięciem, mówiła RPO. 
Potem były szkoły specjalne, następnie integracyjne (chodzi o edukację włączającą), a na 
końcu uważano, że zakłady pracy chronionej są remedium na zatrudnianie 
niepełnosprawnych. Dziś wiemy, że jest inaczej i środki na dofinansowanie powinny iść do 
pracownika zatrudnianego na otwartym rynku pracy i jej warunków pracy. 

 
Zaraz po wystąpieniu RPO dyskusję kontynuowała Małgorzata Radziszewska z Polskiego 
Forum Osób Niepełnosprawnych, która mówiła, że obowiązujący teraz system orzekania o 
niepełnosprawności i przyznawania świadczeń jest demotywujący do pracy. Jako przykład 
podała własne doświadczenia. Choć jest osobą niepełnosprawną i jest trwale niezdolna do 
pracy i samodzielnej egzystencji, od wielu lat pracuje, sama mieszka, samodzielnie się 
utrzymuje. Ale kiedy stan zdrowia pogorszył się i nie mogła już pracować odmówiono jej 
świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, i jako uzasadnienie podano, że była niezdolna do 
pracy od urodzenia, a jej niepełnosprawność nie była następstwem pracy. W takiej sytuacji w 
ogóle nie opłacało się jej pracować – dodała Radziszewska. 

 
 
b. Udział Przewodniczącej Rady Krajowej POPON Barbary Pokorny w konferencji 

dotyczącej rynku pracy 
 

Przewodnicząca Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 
Barbara Pokorny wzięła udział w zorganizowanej w ramach projektu „Obserwatorium 
Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” konferencji dotyczącej „Badania sytuacji osób 
niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy i edukacji”. 

 



 

Podczas konferencji przedstawiona została aktualna sytuacja osób niepełnosprawnych na 
Dolnym Śląsku, a także aspekt rekonwalescencji i rehabilitacji oraz powrotu na rynek pracy 
osób niepełnosprawnych. 
 

Działania na rzecz Członków POPON 

 
 

a. Informacje o planach kontroli w zpch-ach i zaz-ach 
 
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała pisma do 
Wojewodów z prośba o udostępnienie planów kontroli przeprowadzanych przez Wojewodę 
w zakresie spełniania przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 
warunków i obowiązków wynikających z  art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Otrzymywane  z urzędów  wojewódzkich odpowiedzi na bieżąco są udostępniane na stronie 
www.ekspertpopon.pl w zakładce "POPON pyta. 
 
Plan kontroli 
 
 

b. Pracodawcy oferowali wolne miejsca pracy na giełdzie pracy zorganizowanej przez 
POPON w Łodzi 

 
 
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizowała 19 lutego 2013 r. 
Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Giełda odbyła się przy współpracy z Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną w Łodzi w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym „Lutnia” w Łodzi. 
Patronat nad giełdą objęła Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi. 
 
W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu pracodawców, zarówno z otwartego jak i 
chronionego rynku pracy, którzy zaoferowali łącznie przeszło 60 wolnych stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Wśród ofert pracy znalazły się m.in. takie stanowiska jak: technik 
informatyk, analityk informacji, mechanik samochodowy, pracownik kuchni, pracownik 
ochrony. 
 
 
Oprócz firm, urzędów i organizacji  działających na rzecz osób niepełnosprawnych w 
wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy odpowiadali na pytania i 
wątpliwości osób biorących udział w giełdzie. 
 
Z bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oraz ofert pracy skorzystało przeszło 200 osób. 
 
 

http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25646:informacje-o-planach-kontroli-w-zpch-ach-i-zaz-ach&catid=30:wiadomoci-komunikaty


 

 
 
 

c. Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska o Giełdzie Pracy organizowanej przez 
POPON 

 
Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi przesłała na ręce Prezesa Zarządu Krajowego 
POPON Jana Zająca pismo w związku z organizacją Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych 
w Łodzi.  
 
W piśmie Pani Prezydent docenia wysiłki podejmowane przez POPON na rzecz 
przeciwdziałania bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych oraz uważa Giełdę Pracy za 
bardzo cenną inicjatywę, która pozwoli nagłośnić problemy tej grupy pracowników. 
Pismo Pani Prezydent w załączniku 
 
Pismo 
 

d. Pracodawcy poszukiwali pracowników na Giełdzie Pracy zorganizowanej przez 
POPON w Krakowie 

 
W Krakowie odbyła się Giełda Pracy zorganizowana przez Polską Organizację Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. 
 
Giełda odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego. 
W Giełdzie udział wzięło 25 wystawców, wśród których były zakłady pracy chronionej, firmy 
z otwartego rynku pracy oraz Urzędy Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Pracodawcy zaoferowali około 70 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród wolnych 
stanowisk pracy pojawiły się propozycje pracy dla: specjalisty ds. marketingu, recepcjonisty, 
telemarketera, kucharza, tynkarza, pracownika ochrony, czy  pracownika produkcji. 
Giełdę odwiedziło ponad 120 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. 
 
 

Wybrane artykuły dotycz. problematyki zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w prasie ogólnopolskiej i regionalnej doradców POPON 

 
 Szef dopłaci więcej do pensji niepełnosprawnego. W Rzeczpospolitej pisze doradca 

prawny POPON. 
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=311
6  

 

http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25660:prezydent-miasta-odzi-hanna-zdanowska-o-giedzie-pracy-organizowanej-przez-popon&catid=30:wiadomoci-komunikaty
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3116
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3116


 

 Czy zatrudnienie nowego niepełnosprawnego pracownika na miejsce innej osoby 
może spowodować utratę dofinansowania z PFRON w Dzienniku Gazecie Prawnej 
pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON 
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312
1  

 
 Jakie są skutki zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń w Dzienniku Gazecie Prawnej 

pisze Elżbieta Sadło 
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312
2  

 
 Jak ustalić regulamin wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji 

pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej 
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312
3   

 
 Czy wydatki na dowożenie zatrudnionych do pracy mogą być uznane za przysporzenie 

dla pracodawcy? W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski doradca 
prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312
4  

 
 Dane do PFRON na nowych drukach pracodawcy złożą dopiero od czerwca. 

Komentarz Elżbiety Sadło w Dzienniku Gazecie Prawnej 
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25619:dane
-do-pfron-na-nowych-drukach-pracodawcy-zo-dopiero-od-czerwca-komentarz-
elbiety-sado-w-dzienniku-gazecie-prawnej&catid=30:wiadomoci-komunikaty   

 
 Czy można wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych na spłatę kredytu bankowego. W Poradni Kadrowej Dziennika 
Gazety Prawnej pisze doradca prawny POPON 
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312
6  

 
 Jak policzyć stan zatrudnienia w Zakładzie Pracy Chronionej 

http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312
7  

 
 Zakłady chronione z mniejszą pomocą. Komentarz w DGP Jana Zająca Prezesa Zarządu 

POPON 
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25636:zaka
dy-chronione-z-mniejsz-pomoc-komentarz-w-dgp-jana-zajca-prezesa-zarzdu-
popon&catid=30:wiadomoci-komunikaty  

 

http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3121
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3121
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3122
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3122
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3123
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3123
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3124
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3124
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25619:dane-do-pfron-na-nowych-drukach-pracodawcy-zo-dopiero-od-czerwca-komentarz-elbiety-sado-w-dzienniku-gazecie-prawnej&catid=30:wiadomoci-komunikaty
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25619:dane-do-pfron-na-nowych-drukach-pracodawcy-zo-dopiero-od-czerwca-komentarz-elbiety-sado-w-dzienniku-gazecie-prawnej&catid=30:wiadomoci-komunikaty
http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25619:dane-do-pfron-na-nowych-drukach-pracodawcy-zo-dopiero-od-czerwca-komentarz-elbiety-sado-w-dzienniku-gazecie-prawnej&catid=30:wiadomoci-komunikaty
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3126
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3126
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3127
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 Nie zawsze w firmie trzeba przeliczać, ilu niepełnosprawnych pracuje na etacie, pisze 
w Rzeczpospolitej doradca prawny POPON 
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312
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 Byłe zakłady pracy chronionej też mogą się wspomóc zwolnieniami podatkowymi. 

Artykuł doradcy prawnego PO PON w Rzeczpospolitej 
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312
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 Czy spłata pożyczki z poborów niepełnosprawnego pozbawia pracodawcę prawa do 

dofinansowania z PFRON, pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON 
http://www.ekspertpopon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=313
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