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Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià stano-
wià szczególnà kategori´ pracowni-
ków, dlatego te˝ przepisy prawa, po-
przez odmiennà regulacj´ niektórych
uprawnieƒ i obowiàzków pracowni-
czych dla tych osób, majà u∏atwiç im
funkcjonowanie na rynku pracy.

Warto wiedzieç, ˝e system tworzony
ustawami z lat 1991 i 1997, motywu-
jàcy do zatrudnienia osób z niepe∏-
nosprawnoÊcià, by∏ ma∏o skuteczny
i nie dzia∏a∏ w interesie niepe∏no-
sprawnego. Powodowa∏ ró˝nego ty-
pu poczynania nastawione na zysk
pracodawców. Ponadto jednostki bu-
d˝etowe przez wiele lat w ogóle
zwolnione by∏y z obowiàzku zatrud-
niania osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
Problemem pozostaje nadal niesta-
bilnoÊç prawa i mnogoÊç przepisów.
Przyk∏adem jest choçby najwa˝niej-
sza ustawa dla niepe∏nosprawnych
pracowników, czyli Ustawa o rehabili-
tacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych
(Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776; Nr
160 poz. 1082; z 1998 r. Nr 99, poz.
628; Nr 106, poz. 668; Nr 137, poz.
887; Nr 156, poz. 1019; Nr 162, poz.
1118 i poz. 1126; z 1999 r. Nr 49, poz.
486; Nr 90, poz. 1001; Nr 95, poz.
1101; Nr 111, poz. 1280; z 2000 r. Nr
48, poz. 550; Nr 119, poz. 1249;
z 2001 r. Nr 39, poz. 459; Nr 100, poz.
1080; Nr 129, poz. 1444; Nr 154, poz.
1792 i 1800; z 2002 r. Nr 169, poz.
1387; Nr 200, poz. 1679 i 1683; Nr

241, poz. 2074; z 2003 r. Nr 7, poz.
78, i tak do 1 stycznia 2009 r. uchwa-
lono w sumie ponad 50 zmian usta-
wy!). Ostatnie zmiany w polskiej
ustawie powsta∏y w wyniku wyda-
nia rozporzàdzenia Komisji (WE) nr
800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznajà-
cego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporzàdzenie w sprawie
wy∏àczeƒ blokowych) (Dz.U. UE L
z 2008 r. nr 214, poz. 3). Te zmiany
uwzgl´dniajàce przepisy unijne zo-
sta∏y zawarte w Ustawie z 5 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz.U.
z 2008 r. Nr 237, poz. 1652);
MnogoÊç przepisów sprawia, ˝e pra-
codawcy i osoby z niepe∏nospraw-
noÊcià gubià si´ w tym legislacyjnym
gàszczu.
Stàd nasza propozycja: informator
zawierajàcy przydatne wskazówki
skierowane zarówno do pracowni-
ków niepe∏nosprawnych, jak i ich
pracodawców.

Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià w licz-
bach:
ZbiorowoÊç osób z niepe∏nosprawno-
Êcià w wieku produkcyjnym (18-
-59/64 lata) liczy∏a 2192 tys. osób. Po-
Êród nich znajdowa∏o si´ 516 tys.
osób aktywnych zawodowo (451 tys.
pracujàcych i 66 tys. bezrobotnych)
oraz 1676 tys. osób biernych zawodo-



6 ABC... pracownika z niepe∏nosprawnoÊcià i pracodawcy

wo. W populacji osób w wieku pro-
dukcyjnym aktywnych zawodowo
by∏o 23,5%, a pracujàcych – 20,6%.
Stopa bezrobocia, okreÊlajàca udzia∏
bezrobotnych poÊród aktywnych za-
wodowo, wynosi∏a 12,8%. Znacznie
wy˝szy wspó∏czynnik aktywnoÊci za-
wodowej i wskaênik zatrudnienia
wyst´powa∏ wÊród m´˝czyzn (odpo-
wiednio 19,9% i 17,5%) ni˝ wÊród
kobiet (odpowiednio 10,6% i 9,3%).
Stopa bezrobocia wÊród kobiet by∏a
identyczna jak wÊród m´˝czyzn (wy-
nosi∏a 12,4%).

Sytuacja na rynku pracy osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià jest znacznie trud-
niejsza ni˝ osób sprawnych. W II kw.
2008 r. wspó∏czynnik aktywnoÊci 
zawodowej osób sprawnych w wie-
ku produkcyjnym wynosi∏ 74,2%,
podczas gdy niepe∏nosprawnych 
– 23,5%. Wskaênik zatrudnienia wy-
nosi∏ odpowiednio 69,0% i 20,6%,
zaÊ stopa bezrobocia – 7,0% i 12,8%. 

W zbiorowoÊci osób w wieku pro-
dukcyjnym udzia∏ osób ze znacznà
niepe∏nosprawnoÊcià jest znacznie
mniejszy, przy wyraênie wy˝szym
odsetku osób z niepe∏nosprawno-
Êcià lekkà (odsetki wynosi∏y odpo-
wiednio: 18,5%, 39,6% i 41,9%). 

W II kw. 2008 r. wÊród osób z niepe∏-
nosprawnoÊcià w wieku produkcyj-
nym aktywnych zawodowo by∏o
55,7% z lekkim stopniem niepe∏no-
sprawnoÊci, 37,5% z umiarkowa-
nym oraz 6,8% ze znacznym. WÊród
osób pracujàcych udzia∏y te kszta∏to-

wa∏y si´ nast´pujàco: 57,0%, 36,0%
i 7,0%.
Stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci z natu-
ry rzeczy ró˝nicuje aktywnoÊç zawo-
dowà osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
Wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodo-
wej osób z niepe∏nosprawnoÊcià
w wieku produkcyjnym ze znacznym
stopniem niepe∏nosprawnoÊci wyno-
si∏ 8,4%, z umiarkowanym – 22,1%,
zaÊ z lekkim – 31,7%.
Osoby z niepe∏nosprawnoÊcià nie sà
tak dobrze wykszta∏cone jak osoby
sprawne. 
W II kw. 2008 r. wykszta∏cenie co
najmniej Êrednie mia∏o 32,4% osób
z niepe∏nosprawnoÊcià w wieku pro-
dukcyjnym (wobec 58,1% dla osób
sprawnych). Wykszta∏ceniem wy˝-
szym legitymowa∏o si´ zaledwie
5,7% osób z niepe∏nosprawnoÊcià
(wobec 18,9% dla osób sprawnych),
a 27,3% mia∏o jedynie wykszta∏cenie
gimnazjalne, podstawowe bàdê nie-
pe∏ne podstawowe (wobec 12,8% dla
osób sprawnych). Wykszta∏cenie za-
sadnicze zawodowe mia∏o a˝ 40,3%
osób z niepe∏nosprawnoÊcià w wie-
ku produkcyjnym (wobec 29,1% dla
osób sprawnych). 

W II kw. 2008 r. pracowa∏o 489 tys.
osób z niepe∏nosprawnoÊcià w wieku
15 lat i wi´cej, w tym 451 tys. osób
w wieku produkcyjnym. WÊród pra-
cujàcych osób z niepe∏nosprawnoÊcià
przewa˝ali m´˝czyêni (313 tys. osób,
w tym 297 tys. w wieku produkcyj-
nym). Liczba pracujàcych zamieszka-
∏ych w miastach by∏a wy˝sza ni˝
na wsi (294 tys. mieszkaƒców miast,
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w tym 279 tys. w wieku produkcyj-
nym). Mieszkaƒcy miast stanowili
60,1% ogó∏u pracujàcych osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià, a w przypadku
zbiorowoÊci osób w wieku produkcyj-
nym ich udzia∏ wynosi∏ 61,9%. 

W przypadku osób w wieku produk-
cyjnym wi´cej jest pracowników na-
jemnych (67,4%), a mniej pracujàcych
na w∏asny rachunek i pracodawców
(22,8%, w tym 2,2% stanowili praco-
dawcy) oraz pomagajàcych cz∏onków
rodzin (9,8%), co potwierdza silniejszy
zwiàzek z rolnictwem osób starszych
(s∏abiej wykszta∏conych). 

W sektorze prywatnym zatrudnio-
nych by∏o 77,6% osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià pracujàcych w charak-
terze pracowników najemnych, pod-
czas gdy w publicznym – 22,4%
(w przypadku osób w wieku produk-
cyjnym udzia∏y te wynosi∏y odpo-
wiednio 78,3% i 21,7%) Wi´kszoÊç
pracujàcych osób z niepe∏nospraw-
noÊcià w wieku 15 i wi´cej lat stano-
wili pracownicy najemni – w II kw.
2008 r. 64,6%, jednak znaczàce sà
tak˝e odsetki osób pracujàcych
na w∏asny rachunek i pracodawców
(24,4%, w tym 2,5% stanowili praco-
dawcy) oraz pomagajàcych cz∏onków
rodzin (11,0%), co wynika z tego, ˝e
znaczna cz´Êç osób z niepe∏nospraw-

noÊcià pracuje w rolnictwie indywi-
dualnym. 

Bardzo niepokojàcy jest fakt, ˝e ren-
ta z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy by-
∏a g∏ównym êród∏em utrzymania a˝
dla 65% osób z niepe∏nosprawnoÊcià
w wieku produkcyjnym.
èród∏o: Badanie AktywnoÊci Ekono-
micznej LudnoÊci, 2008 r., GUS.

Wed∏ug danych z 2008 r. pracowa∏o
451 tysi´cy osób z niepe∏nospraw-
noÊcià. 167 tysi´cy osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià znajdowa∏o zatrudnie-
nie w zak∏adach pracy chronionej,
a 39 tysi´cy na otwartym rynku
pracy. 
Wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodo-

wej oraz wskaênik zatrudnienia nie-
pe∏nosprawnych w Polsce jest trzy-
krotnie ni˝szy ni˝ dla ludnoÊci ogó-
∏em. Z drugiej strony, w Polsce jest
ok. 2 mln podmiotów gospodar-
czych, w których w ogóle nie zatrud-
nia si´ osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
Dla ludzi z niepe∏nosprawnoÊcià pra-
ca jest nie tylko drogà do usamo-
dzielnienia ekonomicznego i popra-
wy warunków bytu, ale tak˝e zasad-
niczym sposobem integracji z oto-
czeniem. Jej brak natomiast stanowi
najistotniejszà barier´ w∏aÊciwego
funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie.
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1. Czy osoba z niepe∏nosprawno-
Êcià mo˝e pracowaç?

Ka˝dy ma prawo do pracy. Gwaran-
tuje je Konstytucja RP. W myÊl art. 4
ust. 5 Ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych z dn.
27.08.1997 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92 z póên. zm.): „Zaliczenie
do znacznego albo umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci osoby,
o której mowa w ust. 1 lub 2, nie
wyklucza mo˝liwoÊci zatrudnienia
tej osoby u pracodawcy niezapew-
niajàcego warunków pracy chronio-
nej, w przypadku uzyskania pozy-
tywnej opinii Paƒstwowej Inspekcji
Pracy o przystosowaniu przez pra-
codawc´ miejsca pracy do potrzeb
osoby niepe∏nosprawnej”. Pozostaje
wybór, czy chce si´ pracowaç. Nie
mo˝e tego zabroniç ˝adna instytucja
ani adnotacje typu: „Ca∏kowicie nie-
zdolny do pracy”, „Praca – nie doty-
czy”, „˚adna praca”, widniejàce
na orzeczeniach. Niestety, te niefor-
tunne sformu∏owania odstraszajà
pracodawców, a potencjalnym pra-
cownikom przeszkadzajà uwierzyç
w swoje mo˝liwoÊci. Warto coÊ
z tym zrobiç.

Poniewa˝ sprawa dotyczy orzeczeƒ 3
typów, to przedstawi´ garÊç informa-
cji na temat ka˝dego z nich, opisz´
jakie pu∏apki mogà spotkaç przysz∏e-
go pracownika i jak je omijaç.

1.1. Trzy grupy inwalidzkie
Przez wiele lat w polskim prawie
emerytalno-rentowym funkcjonowa-
∏o poj´cie „inwalidztwo”. Wiele osób
wcià˝ ma wa˝ne orzeczenia dawnych
komisji ds. inwalidztwa i zatrudnie-
nia. Ustawa z 14 grudnia 1982 r. o za-
opatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267
z póên. zm.) przewidywa∏a trzy gru-
py inwalidztwa:
• do I grupy zaliczano osoby ca∏ko-

wicie niezdolne do pracy i samo-
dzielnej egzystencji, co w praktyce
oznacza∏o koniecznoÊç korzysta-
nia przez nie ze sta∏ej pomocy in-
nej osoby,

• do II grupy zaliczano osoby ca∏ko-
wicie niezdolne do pracy,

• do III grupy zaliczano osoby cz´-
Êciowo niezdolne do pracy. 

„˚adna praca” – ten zapis widnieje
czasem na orzeczeniach o grupie in-
walidzkiej. Wiele osób przyzwycza-
i∏o si´ do niego, a w∏aÊciwie do my-
Êli, ˝e ma zakaz pracy. Tak sàdzà te˝
pracodawcy, którzy nie nadà˝ajà
za stale zmieniajàcymi si´ przepisa-
mi JeÊli ma si´ stare orzeczenie
o I grupie inwalidzkiej z adnotacjà:
„˚adna praca”, to nie warto za ka˝-
dym razem t∏umaczyç pracodawcy,
˝e ten zapis tak naprawd´ nie ma
znaczenia. Warto natomiast zg∏osiç
si´ do zgodnego ze swoim miejscem
zamieszkania Powiatowego Zespo∏u
ds. Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci

II  Pracownik z niepe∏nosprawnoÊcià
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(dopóki istnieje, bo sà plany zmian
w systemie orzecznictwa). 
To nic nie kosztuje. Tam otrzyma si´
orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci, ale trzeba przypil-
nowaç, by wÊród wskazaƒ nie wpisa-
no np.: „Zatrudnienie – nie dotyczy”
lub „Zatrudnienie – w zak∏adach
pracy chronionej”. W razie czego na-
le˝y si´ od wskazaƒ (ale nie od stop-
nia niepe∏nosprawnoÊci) odwo∏ywaç
– do skutku – opierajàc si´ na cyto-
wanej ustawie. Dopiero wtedy, ze
znajomoÊcià tego przepisu i ze stwo-
rzonym na jego podstawie doku-
mentem z Zespo∏u, nale˝y pojawiç
si´ u pracodawcy. Ze starym orzecze-
niem z I grupà inwalidzkà i adnota-
cjà: „˚adna praca” lepiej u praco-
dawcy si´ nie pojawiaç. 

1.2. Orzeczenia ZUS
Obecnie nowa ustawa emerytalno-
-rentowa, czyli ustawa o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, zastàpi∏a poj´cie
„inwalidztwo” nowym okreÊleniem:
„niezdolnoÊç do pracy”. 
Zgodnie z nowà ustawà emerytalno-
-rentowà (od 1 stycznia 1999 r.) nie-
zdolna do pracy jest osoba, która ca∏-
kowicie lub cz´Êciowo utraci∏a zdol-
noÊç do pracy zarobkowej z powodu
naruszenia sprawnoÊci organizmu
i nie rokuje odzyskania tej zdolnoÊci
po przekwalifikowaniu.
Ca∏kowicie niezdolna do pracy jest
osoba, która utraci∏a zdolnoÊç do wy-
konywania jakiejkolwiek pracy.
Cz´Êciowo niezdolna do pracy jest
osoba, która zdolnoÊç do pracy, zgod-

nej z poziomem posiadanych kwalifi-
kacji, utraci∏a w stopniu znacznym.
Trwa∏à niezdolnoÊç do pracy orzeka
si´ natomiast, jeÊli badana osoba nie
ma szans na odzyskanie zdolnoÊci
do pracy. JeÊli taka szansa istnieje, to
ustala si´ okresowà niezdolnoÊç
do pracy. Oprócz tych ustaleƒ wyst´-
puje te˝ poj´cie niezdolnoÊci do sa-
modzielnej egzystencji, czyli ko-
niecznoÊç sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej
opieki i pomocy innej osoby w za-
spokajaniu podstawowych potrzeb
˝yciowych. Orzeczenie o niezdolno-
Êci do pracy i samodzielnej egzysten-
cji traktowane jest na równi z orze-
czeniem o znacznym stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci.
Orzeczenie o ca∏kowitej niezdolnoÊci
do pracy odpowiada umiarkowane-
mu stopniowi niepe∏nosprawnoÊci.
Orzeczenie zaÊ o cz´Êciowej niezdol-
noÊci do pracy odpowiada lekkiemu
stopniowi niepe∏nosprawnoÊci.
Ustalono, ˝e osoby zaliczone na pod-
stawie wczeÊniejszych przepisów do:
• I grupy inwalidzkiej – obecnie uwa-

˝a si´ za ca∏kowicie niezdolne
do pracy oraz samodzielnej egzy-
stencji

• II grupy inwalidzkiej – obecnie
uwa˝a si´ za ca∏kowicie niezdolne
do pracy

• III grupy inwalidzkiej – uwa˝a si´
za cz´Êciowo niezdolne do pracy.

Mimo, ˝e przepisy ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, a tak˝e ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób z niepe∏-
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nosprawnoÊcià nie ograniczajà mo˝li-
woÊci zatrudniania osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià, to istniejà pewne ogra-
niczenia, np.: informacja o podj´ciu
zatrudnienia przez osob´ niezdolnà
do jej wykonywania mo˝e mieç
wp∏yw na decyzj´ lekarza orzecznika
ZUS lub innego organu orzekajàcego,
w sytuacji gdy osoba ta ubiega si´
o przed∏u˝enie okresu niezdolnoÊci
do pracy lub orzeczenie niepe∏no-
sprawnoÊci.

Uwaga!
Nowe orzeczenia ZUS rodzà liczne nie-
porozumienia. Skoro dawnà I grup´
okreÊla obecnie „ca∏kowicie niezdolny
do pracy i samodzielnej egzystencji”,
natomiast II grup´ „ca∏kowicie nie-
zdolny do pracy”, to nie mo˝na si´
dziwiç pracodawcom, ˝e po przeczy-
taniu takiego zapisu nie widzà mo˝li-
woÊci zatrudnienia osoby z niepe∏no-
sprawnoÊcià. Cz´sto i sami posiadacze
wspomnianego orzeczenia tej mo˝li-
woÊci nie widzà. Wniosek:
nie warto prezentowaç podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej orzeczenia
ZUS o „ca∏kowitej niezdolnoÊci
do pracy”, a szczególnie o „ca∏kowi-
tej niezdolnoÊci do pracy i samo-
dzielnej egzystencji”. 

Ka˝da sprawa tego typu powinna byç
rozpatrywana indywidualnie i nieko-
niecznie mo˝e przybraç niekorzystny
dla zainteresowanego obrót. Z pew-
noÊcià np. podj´cie pracy w zawodzie
przez kierowc´, który zosta∏ uznany
za ca∏kowicie niezdolnego do pracy
ze wzgl´du na wzrok, nie zyska apro-

baty organów orzekajàcych. Warto
wiedzieç, ˝e osoby pobierajàce eme-
rytur´ lub rent´ majà ograniczenia
w uzyskiwaniu dochodów z dzia∏al-
noÊci zarobkowej, a w niektórych
przypadkach uzyskiwanie takich do-
chodów mo˝e spowodowaç zawie-
szenie Êwiadczeƒ emerytalnych lub
rentowych. Oprócz tego zarówno oso-
by z niepe∏nosprawnoÊcià, jak i ich
pracodawcy powinni respektowaç za-
lecenia lekarza w sprawie zakazu lub
ograniczenia wykonywania pracy. Po-
st´powanie wbrew tym zaleceniom
mo˝e spowodowaç pogorszenie sta-
nu zdrowia, a wyjàtkowo równie˝ ne-
gatywne skutki dla pracodawcy
Te nieszcz´sne sformu∏owania potra-
fià skutecznie odstraszyç pracodaw-
c´, który mo˝e nie wiedzieç, ˝e jest
to niezdolnoÊç do pracy w konkret-
nym zawodzie czy w pewnej grupie
zawodów. Dlatego te˝ warto udaç
si´ do Powiatowego Zespo∏u ds.
Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci,
który na podstawie dokumentu
z ZUS wyda orzeczenie o umiarko-
wanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci
– w pierwszym i o znacznym stop-
niu – w drugim przypadku. 
Trzeba jednak uwa˝aç. Podj´cie pra-
cy o podobnym charakterze jak ta, ze
wzgl´du na którà otrzyma∏o si´
orzeczenie o niezdolnoÊci do pracy,
mo˝e spowodowaç utrat´ prawa
do Êwiadczeƒ. 

1.3. Trzy stopnie niepe∏nosprawnoÊci 

Nowe orzeczenia zacz´∏y wydawaç
Powiatowe Zespo∏y ds. Orzekania
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o Niepe∏nosprawnoÊci, które stosujà
podzia∏ na trzy stopnie niepe∏no-
sprawnoÊci: znaczny, umiarkowany
i lekki. 
– znaczny stopieƒ niepe∏nospraw-

noÊci przyznaje si´ osobie z naru-
szonà sprawnoÊcià organizmu,
niezdolnej do pracy albo zdolnej
do pracy jedynie w warunkach
pracy chronionej; osobie wymaga-
jàcej, w celu odgrywania ról spo-
∏ecznych, sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej
opieki i pomocy innych osób,
w zwiàzku z niezdolnoÊcià do sa-
modzielnej egzystencji (chodzi
o takie naruszenie sprawnoÊci or-
ganizmu, które uniemo˝liwia za-
spokojenie bez pomocy innych
osób podstawowych potrzeb ˝y-
ciowych, czyli samoobs∏ug´, poru-
szanie si´ i komunikacj´)

– umiarkowany stopieƒ niepe∏no-
sprawnoÊci przyznaje si´ osobie
z naruszonà sprawnoÊcià organi-
zmu, niezdolnej do pracy albo
zdolnej do pracy jedynie w warun-
kach pracy chronionej lub wyma-
gajàcej czasowej lub cz´Êciowej
pomocy innych osób w celu odgry-
wania ról spo∏ecznych

– lekki stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci
przyznaje si´ osobie o naruszonej
sprawnoÊci organizmu, powodujà-
cej w sposób istotny obni˝enie
zdolnoÊci do wykonywania pracy,
w porównaniu ze zdolnoÊciami, ja-
kie wykazuje osoba o podobnych
kwalifikacjach zawodowych z pe∏-
nà sprawnoÊcià psychicznà i fizycz-
nà lub majàca ograniczenia w od-
grywaniu ról spo∏ecznych. Brak

zdolnoÊci mo˝na kompensowaç
za pomocà wyposa˝enia w przed-
mioty ortopedyczne, Êrodki pomoc-
nicze lub Êrodki techniczne.

Uwaga! 
Posiadanie któregokolwiek z orze-
czeƒ (KIZ, ZUS, PZON) uprawnia
do przywilejów pracowniczych osób
z niepe∏nosprawnoÊcià. Swoista
„˝onglerka” orzeczeniami nie jest ∏a-
maniem prawa, u∏atwia jedynie za-
stàpienie kategorycznych stwierdzeƒ
takimi, które zwi´kszà nasze szanse
na zatrudnienie. 

Oprócz okreÊlenia stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci orzeczenia zawierajà
wskazania, w tym dotyczàce zatrud-
nienia. Cz´sto (szczególnie dawniej)
osobom ze znacznym stopniem nie-
pe∏nosprawnoÊci wpisywano: „Za-
trudnienie – nie dotyczy”. Jak jednak
zapis taki odbierze pracodawca? Je˝e-
li ju˝ si´ ma (nawet od lat) orzeczenie
powiatowego zespo∏u ds. orzekania
o niepe∏nosprawnoÊci o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci, jednak z adnotacjà: „Za-
trudnienie – nie dotyczy” lub „Za-
trudnienie – w zak∏adach pracy chro-
nionej”, nale˝y si´ odwo∏aç do orga-
nu, który wyda∏ orzeczenie na pod-
stawie cytowanej ustawy. Terminy
odwo∏aƒ od orzeczeƒ sà krótkie, ale
jedynie w przypadku staraƒ o zmian´
stopnia niepe∏nosprawnoÊci, a tu
przecie˝ stopnia nie chcemy zmie-
niaç. Adnotacja powinna ulec zmianie
np. na: „Zatrudnienie – na stanowi-
sku przystosowanym”. Wtedy b´dzie
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to zgodne z ustawà i zrozumia∏e dla
potencjalnego pracodawcy.

2. Uprawnienia pracownicze osób
z niepe∏nosprawnoÊcià

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z póên.
zm.) zawiera uregulowania szczegól-
ne w stosunku do zawartych w ko-
deksie pracy postanowieƒ, dotyczà-
cych czasu pracy, urlopów wypo-
czynkowych oraz zwolnieƒ z pracy.

2.1. Czas pracy
Czas pracy osoby z niepe∏nospraw-
noÊcià zale˝y od orzeczenia stopnia
niepe∏nosprawnoÊci.
Je˝eli posiadasz lekki stopieƒ niepe∏-
nosprawnoÊci – czas pracy nie mo˝e
przekraczaç 8 godzin na dob´ i 40
godzin tygodniowo. W przypadku
gdy masz znaczny lub umiarkowany
stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci – czas
pracy nie mo˝e przekraczaç 7 godzin
na dob´ i 35 godzin tygodniowo.
Wskazany wymiar czasu pracy musi
byç stosowany od nast´pnego dnia
po przedstawieniu pracodawcy orze-
czenia o niepe∏nosprawnoÊci.
Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià nie
mo˝e byç zatrudniona w porze noc-
nej i w godzinach nadliczbowych.
Zakazu tego nie stosuje si´ w dwóch
przypadkach:
• w stosunku do osób zatrudnio-

nych przy pilnowaniu
• w przypadku gdy na wniosek oso-

by zatrudnionej lekarz przeprowa-

dzajàcy badanie profilaktyczne lub
z powodu jego nieobecnoÊci lekarz
sprawujàcy opiek´ nad danà osobà
wyrazi na to zgod´. Koszt tych ba-
daƒ ponosi pracodawca.

Bez wzgl´du na stopieƒ niepe∏no-
sprawnoÊci nikt nie ma prawa zmusiç
pracownika z niepe∏nosprawnoÊcià
do pracy w nocy ani te˝ zlecaç pracy
w godzinach nadliczbowych. Praco-
dawca mo˝e natomiast zgodziç si´
na prac´ w nocy lub w godzinach nad-
liczbowych, jeÊli tego b´dzie chcia∏
sam pracownik. Pracodawca musi jed-
nak wiedzieç, ˝e w tym przypadku nie
wystarczy tylko deklaracja pracowni-
ka. Musi na to wyraziç zgod´ lekarz
przeprowadzajàcy badania profilak-
tyczne pracowników, a w razie jego
braku lekarz sprawujàcy opiek´
nad osobà z niepe∏nosprawnoÊcià.
Koszty tych badaƒ ponosi pracodawca.

Uwaga!
Dodatkowa przerwa 15 minut + 15
minut przerwy, wynikajàce kodeksu
pracy = 30 minut przerwy w pracy.
Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià mo˝e
wi´c korzystaç z 30-minutowej prze-
rwy w pracy.

Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià ma
prawo do dodatkowej przerwy w pra-
cy na gimnastyk´ usprawniajàcà lub
wypoczynek. Ponad normalnie obo-
wiàzujàcà 15-minutowà przerw´
(opisanà w kodeksie pracy i przys∏ugu-
jàcà ka˝demu zatrudnionemu, pra-
cujàcemu co najmniej 6 godzin dzien-
nie), przys∏uguje mu 15-minutowa
przerwa na gimnastyk´ usprawniajà-
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cà lub wypoczynek. Czas przerwy
(przerw) wliczany jest do czasu pracy
osoby z niepe∏nosprawnoÊcià.
Jak opisano powy˝ej, w wi´kszoÊci
przypadków osoby z niepe∏nospraw-
noÊcià, korzystajàce z pe∏ni swoich
uprawnieƒ pracowniczych, pracowaç
b´dà krócej ni˝ statystyczni „spraw-
ni”. Mimo to pracodawca zatrudniajà-
cy niepe∏nosprawnych w skróconym
czasie pracy jest zobowiàzany do wy-
p∏aty im pe∏nego wynagrodzenia.

Skrócone normy czasu pracy nie mo-
gà mieç wp∏ywu na wysokoÊç wyna-
grodzenia za prac´. Odnosi si´ to
do wynagrodzenia wyp∏acanego
w sta∏ej miesi´cznej wysokoÊci, jak
i wynagrodzenia wyp∏acanego we-
d∏ug stawek godzinowych.

Godzinowe stawki wynagrodzenia
zasadniczego, które odpowiadajà za-
szeregowaniu wykonywanej pracy,
po przejÊciu na zmienione normy
czasu pracy (po orzeczeniu stopnia
niepe∏nosprawnoÊci) ulegajà pod-
wy˝szeniu w stosunku, w jakim po-
zostaje dotychczasowy wymiar cza-
su pracy do tych norm. 

2.2. Dodatkowy urlop
Zgodnie z art. 19 Ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych, pra-
cownik zaliczony do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci uprawniony jest do do-
datkowego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze 10 dni roboczych w ro-
ku kalendarzowym.

Je˝eli masz znaczny lub umiarkowa-
ny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci,
przys∏uguje Ci dodatkowy urlop wy-
poczynkowy wynoszàcy 10 dni robo-
czych w roku kalendarzowym. Urlop
ten nie b´dzie przys∏ugiwa∏, gdy
masz prawo do urlopu wypoczynko-
wego w wymiarze przekraczajàcym
26 dni roboczych (np. urlopy dla na-
uczycieli) lub do urlopu dodatkowego
na podstawie odr´bnych przepisów
(np. urlopy dla s´dziów). Gdy wymiar
takiego urlopu jest ni˝szy ni˝ 10 dni
roboczych, zamiast niego pracowni-
kowi przys∏uguje urlop dodatkowy
w wymiarze wskazanym w ustawie,
czyli 10 dni roboczych. Dodatkowy
urlop b´dzie jeszcze przys∏ugiwa∏
osobie uprawnionej do 26 dni urlopu
wypoczynkowego. Nawet gdy naby-
cie pierwszego urlopu dodatkowego
nast´puje w trakcie roku, pracownik
ma prawo do ca∏ych 10 dni. Czyli gdy
np. pierwszy rok pracy up∏ynie 1 lip-
ca 2008 r., pracownik za ca∏y 2008 r.
ma prawo do pe∏nych 10 dni urlopu
dodatkowego. 

Przyk∏ad:
Pracownikowi z ponad 10-letnim
sta˝em 4 marca 2008 r. minà∏ rok
od zaliczenia go do umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci, a wi´c
naby∏ 10 dni dodatkowego urlopu
wypoczynkowego. JeÊli odejdzie
z pracy z koƒcem czerwca 2008 r., to
jego wymiar urlopu w tym roku b´-
dzie wynosi∏:
6/12 x 36 dni (26 dni urlopu zwyk∏e-
go + 10 dni urlopu dodatkowego) =
18 dni urlopu. 
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Jednak gdyby pracownik nie prze-
pracowa∏ u danego pracodawcy pe∏-
nego roku, wówczas urlop ten liczy
si´ w proporcji do okresu zatrudnie-
nia. Czyli gdy pracownik odchodzi
w trakcie roku, urlop obliczamy pro-
porcjonalnie.

Prawo do pierwszego dodatkowego
urlopu pracownik z niepe∏nospraw-
noÊcià nabywa po przepracowaniu
roku po zaliczeniu do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci. Przez dzieƒ zaliczenia
do stopnia niepe∏nosprawnoÊci nale-
˝y rozumieç dzieƒ posiedzenia ze-
spo∏u do spraw orzekania o niepe∏-
nosprawnoÊci.

Przyk∏ad:
Pracodawca zatrudni∏ 2 pracowni-
ków ze znacznym stopniem niepe∏-
nosprawnoÊci, którym rok pracy
po wydaniu orzeczeƒ o stopniu 
niepe∏nosprawnoÊci mija odpowied-
nio 1 czerwca i 10 grudnia 2008 r.
Pierwszy pracownik nabywa prawo
do 10 dni dodatkowego urlopu 1
czerwca, a drugi – 10 grudnia.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e uzyskanie
uprawnieƒ do dodatkowego urlopu
wypoczynkowego przez osob´ z nie-
pe∏nosprawnoÊcià ma takie skutki,
˝e zwi´ksza wymiar zwyk∏ego urlo-
pu wypoczynkowego przys∏ugujàce-
go pracownikom na podstawie ko-
deksu pracy, tj. obecnie z 20 dni
do 30 dni oraz z 26 dni do 36 dni.
Urlop dodatkowy dodaje si´ wi´c
do wypoczynkowego. Udzielanie

urlopu dodatkowego odbywa si´
na identycznych zasadach jak udzie-
lanie zwyk∏ych urlopów wypoczyn-
kowych. Stàd te˝ urlop ten po prostu
dolicza si´ do przys∏ugujàcych pra-
cownikowi 20 lub 26 dni i nast´pnie
przelicza otrzymanà liczb´ dni 
(30 lub 36 dni) na godziny.

Nale˝y pami´taç, ˝e dla pracownika
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci normy czasu
pracy wynoszà 7 godzin dziennie i 35
godzin tygodniowo. Zatem udzielajàc
takiemu pracownikowi urlopu „zwy-
k∏ego”, jak i dodatkowego – za 1 dzieƒ
urlopu nale˝y przyjàç 7 godzin.

JeÊli pracownik odchodzi na emery-
tur´ w trakcie roku kalendarzowego,
to powinien otrzymaç urlop propor-
cjonalny do okresu faktycznie prze-
pracowanego. Z tym, ˝e gdyby wcze-
Êniej pracownik zdà˝y∏ wykorzystaç
wi´kszà cz´Êç urlopu, to pracodawca
nie mo˝e ju˝ w ˝aden sposób tego
sobie zrekompensowaç. 

Przyk∏ad:
JeÊli pracownik przechodzi na eme-
rytur´ od 1 wrzeÊnia, to pracodawca
mo˝e mu udzieliç proporcjonalnej
cz´Êci urlopu za 8 miesi´cy. JeÊli jed-
nak w lipcu i sierpniu pracownik ten
wykorzysta∏ ca∏e 26 dni urlopu, to
pracodawca nie ma z tego tytu∏u
˝adnych roszczeƒ w stosunku
do pracownika.

2.3. P∏atne zwolnienia z pracy
Na podstawie art. 20 wy˝ej wymie-
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nionej ustawy osoba o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci ma prawo do zwolnienia
od pracy z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia:
a) w wymiarze do 21 dni roboczych

w celu uczestniczenia w turnusie
rehabilitacyjnym, na który skiero-
wa∏ lekarz, pod którego opiekà
znajduje si´ ta osoba, nie cz´Êciej
ni˝ raz w roku, 

b) w celu wykonania badaƒ specjali-
stycznych, zabiegów leczniczych
lub usprawniajàcych, a tak˝e
w celu uzyskania zaopatrzenia or-
topedycznego lub jego naprawy,
je˝eli czynnoÊci te nie mogà byç
wykonane poza godzinami pracy.

Wed∏ug art. 20 ust. 3 ww. ustawy,
w przypadku wyjazdu na turnus 
rehabilitacyjny ∏àczny wymiar dodat-
kowego urlopu wypoczynkowego
i zwolnienia od pracy w celu uczest-
niczenia w tym turnusie nie mo˝e
przekroczyç 21 dni roboczych w ro-
ku kalendarzowym. Oznacza to, ˝e
w przypadku korzystania ju˝ przez
osob´ z niepe∏nosprawnoÊcià z do-
datkowego urlopu wypoczynkowego
pracodawca, ustalajàc wymiar zwol-
nienia w zwiàzku z turnusem udzie-
lonym w tym samym roku kalenda-
rzowym, bierze pod uwag´ wymiar
wykorzystanego wczeÊniej dodatko-
wego urlopu. Przepis ten stosuje si´
odpowiednio przy ustalaniu wymia-
ru dodatkowego urlopu wypoczynko-
wego, w przypadku gdy najpierw
osoba z niepe∏nosprawnoÊcià korzy-
sta ze zwolnienia na turnus. Nale˝y

przy tym zaznaczyç, ˝e prawo
do zwolnienia od pracy jest ca∏kowi-
cie niezale˝ne od prawa do urlopu
wypoczynkowego, w tym dodatko-
wego. Pracodawca nie mo˝e wi´c ˝à-
daç, aby pracownik z niepe∏nospraw-
noÊcià wyje˝d˝a∏ na turnus w okresie
urlopu wypoczynkowego. 

Pracodawca udziela zwolnienia od
pracy na podstawie wniosku lekarza
sprawujàcego opiek´ nad osobà z nie-
pe∏nosprawnoÊcià o skierowanie na
turnus rehabilitacyjny. Pracownik
z niepe∏nosprawnoÊcià powinien
przedstawiç pracodawcy skierowanie
na turnus rehabilitacyjny w takim ter-
minie, który umo˝liwi zapewnienie
normalnego toku pracy w zak∏adzie.
Natomiast podstawà wyp∏aty wyna-
grodzenia – obliczanego jak ekwiwa-
lent pieni´˝ny za urlop wypoczynko-
wy – za czas zwolnienia, jest przed∏o-
˝ony pracodawcy dokument, który
potwierdza pobyt na turnusie, wysta-
wiony przez organizatora turnusu. 
Przepisy nie okreÊlajà szczegó∏owych
zasad udzielania przez pracodawc´
zwolnienia od pracy w celu wykona-
nia zabiegów leczniczych lub uspraw-
niajàcych. Do pracodawcy nale˝y wi´c
okreÊlenie tych zasad. Zwolnienie to
mo˝e byç udzielone np. na podstawie
skierowania lekarza na zabiegi. Nale-
˝y zauwa˝yç, ˝e w przypadku zwol-
nienia od pracy w celu wykonania za-
biegów leczniczych lub usprawniajà-
cych nie ma ˝adnych ograniczeƒ doty-
czàcych maksymalnego, ∏àcznego 
wymiaru liczby dni roboczych tego
zwolnienia (w przypadku zwolnienia
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na turnus jest to 21 dni roboczych).
OkreÊlony jest tylko jeden warunek –
czynnoÊci te nie mogà byç wykonane
poza godzinami pracy.

2.4. Praca w dwóch zak∏adach
Niepe∏nosprawny mo˝e byç zatrud-
niany przez wi´cej ni˝ jednego praco-
dawc´, nawet gdyby ogó∏em mia∏ byç
zatrudniony na wi´cej ni˝ jeden etat;
wa˝ne jest jedynie, aby u ka˝dego
z pracodawców nie przekroczyç licz-
by godzin przypadajàcych na jeden
etat. Rozwa˝my sytuacj´ niepe∏no-
sprawnego o umiarkowanym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci, który pracuje
w dwóch firmach, w jednej na pó∏
etatu, a w drugiej na 3/4 etatu. Pami´-
tajàc, ˝e czas pracy osoby o umiarko-
wanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci
wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin
tygodniowo, ten pracujàcy u pierw-
szego pracodawcy na 1/2 etatu nie
mo˝e przekroczyç 17,5 godziny tygo-
dniowo, czyli 70 godzin przy cztero-

tygodniowym miesiàcu. Gdy b´dzie
zatrudniony u drugiego pracodawcy
na 3/4 etatu, jego czas pracy nie mo-
˝e natomiast przekroczyç 26 godzin
i 25 minut tygodniowo, co daje
przy czterotygodniowym miesiàcu
105 godzin. Reasumujàc, w sumie
mo˝e on przepracowaç 170 godzin
w czterotygodniowym miesiàcu, o ile
oczywiÊcie uzyska zgod´ lekarza.

Przepisy dotyczàce czasu pracy osób
z niepe∏nosprawnoÊcià mogà wyda-
waç si´ niekorzystne dla pracodaw-
ców, gdy˝ skracajà dobowy i tygo-
dniowy czas pracy, dajà mo˝liwoÊç ko-
rzystania z dodatkowej przerwy
i urlopu oraz dodatkowego zwolnie-
nia zwiàzanego z wyjazdem na tur-
nus. JeÊli zatrudniamy osob´ z niepe∏-
nosprawnoÊcià, ponosimy wi´c wi´k-
sze koszty wynikajàce z jej upraw-
nieƒ. Jednak utrudnienia te mogà byç
rekompensowane. 
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17ABC... dla pracodawcy

Zatrudniaj pracowników z niepe∏no-
sprawnoÊcià! To nie musi byç dzia∏al-
noÊç charytatywna! Nie ulegaj nega-
tywnym stereotypom. Przepisy doty-
czàce czasu pracy osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià mogà wydawaç si´ nie-
korzystne dla pracodawców, gdy˝
skracajà dobowy i tygodniowy czas
pracy, dajà mo˝liwoÊç korzystania
z dodatkowej przerwy i urlopu oraz
dodatkowego zwolnienia zwiàzane-
go z wyjazdem na turnus. JeÊli za-
trudniamy osob´ z niepe∏nospraw-
noÊcià, ponosimy wi´c wi´ksze kosz-
ty wynikajàce z jej uprawnieƒ. Jed-
nak utrudnienia te mogà byç rekom-
pensowane. 
W celu zwi´kszenia konkurencyjno-
Êci niepe∏nosprawnych na rynku
pracy (a w∏aÊciwie wyrównania ich
szans) stworzono system ulg dla pra-
codawców i dofinansowania do za-
trudnienia. JeÊli pracodawca ponosi
dodatkowe koszty, których nie po-
niós∏by przy zatrudnieniu zwyk∏ego
pracownika, nale˝y mu te koszty
zwróciç. Regulacje dotyczàce czasu
pracy osób z niepe∏nosprawnoÊcià
nie powinny wi´c byç dla pracodaw-
cy barierà, a jedynie specyficznym
uprawnieniem, które traci na zna-
czeniu przy odpowiedniej organiza-
cji pracy i wykorzystaniu pomocy
publicznej.
Zatrudnienie niepe∏nosprawnych nie
musi oznaczaç problemów czy te˝
strat finansowych. Mo˝esz zyskaç lo-
jalnych, wydajnych pracowników

i prowadziç z powodzeniem swojà
firm´. Aby zrównowa˝yç pewne
przywileje pracownicze osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià, mo˝esz otrzymaç
wsparcie finansowe. 

1. Obowiàzki

Jako pracodawca zatrudniajàcy oso-
by z niepe∏nosprawnoÊcià masz obo-
wiàzki, ale i przywileje.

1.1. Limit zatrudnienia
Aby zwi´kszyç udzia∏ osób z niepe∏-
nosprawnoÊcià na rynku pracy, pra-
codawcy zostali zobligowani do ich
zatrudniania. Obowiàzek taki majà
pracodawcy zatrudniajàcy co naj-
mniej 25 pracowników (z wyjàtkiem
placówek dyplomatycznych).

Uwaga!
Do ustalonej liczby powy˝ej 25 pra-
cowników nie wlicza si´ (je˝eli nie sà
to osoby z niepe∏nosprawnoÊcià)
osób zatrudnionych:
– na umow´ o prac´ w celu przygo-

towania zawodowego
– przebywajàcych na urlopach wy-

chowawczych
– odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´

wojskowà
– uczestników Ochotniczych Hufców

Pracy
– pobierajàcych Êwiadczenia rehabi-

litacyjne
– przebywajàcych na urlopach bez-

p∏atnych.
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1.2. Obowiàzkowy wskaênik za-
trudnienia
Pracodawcy zatrudniajàcy co naj-
mniej 25 osób powinni zatrudniaç 
6 proc. osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
Za ka˝dy nieobsadzony przez osob´
z niepe∏nosprawnoÊcià etat praco-
dawca p∏aci 40,65 proc. przeci´tnego
wynagrodzenia. Wniosek? Nie op∏a-
ca Ci si´ nie zatrudniaç osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià! Poprzez ich za-
trudnienie unikniesz p∏acenia „kar”,
a jednoczeÊnie mo˝esz otrzymaç wy-
mierne finansowo wsparcie.

Przyk∏ad 
Zak∏ad pracy ma 100 pracowników,
wi´c pracodawca powinien zatrud-
niaç 6 proc. niepe∏nosprawnych, czy-
li 6 osób. Nie zatrudniajàc ˝adnej
osoby z niepe∏nosprawnoÊcià, zap∏a-
ci 40,65 proc. przeci´tnego wynagro-
dzenia x 6 osób – miesi´cznie.

Wp∏aty te pracodawcy odprowadzajà
do Paƒstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe∏nosprawnych
(PFRON), który jest funduszem celo-
wym, dzia∏ajàcym na rzecz osób
z niepe∏nosprawnoÊcià. Wynika z te-
go, ˝e wp∏aty sà doÊç du˝ym obcià˝e-
niem finansowym. 
Zamiast wp∏acaç na PFRON – zatrud-
niaj pracowników z niepe∏nospraw-
noÊcià. W ogólnym rozrachunku b´-
dzie ci si´ to op∏acaç.

Uwaga!
Z wp∏at na PFRON zwolnione sà:
– publiczne i niepubliczne jednostki or-

ganizacyjne dzia∏ajàce nie w celu

osiàgni´cia zysku, w których wy∏àcz-
nym przedmiotem prowadzonej
dzia∏alnoÊci jest rehabilitacja spo∏ecz-
na lecznicza, edukacja osób z niepe∏-
nosprawnoÊcià lub opieka  nad oso-
bami z niepe∏nosprawnoÊcià:

– pracodawcy prowadzàcy zak∏ady
pracy b´dàce w likwidacji

– pracodawcy prowadzàcy zak∏ady
pracy, w których og∏oszono upa-
d∏oÊç.

1.3. Obni˝ony wskaênik
Obni˝ony wskaênik zatrudnienia osób
z niepe∏nosprawnoÊcià ustalono:
• dla paƒstwowych i niepaƒstwo-

wych szkó∏ wy˝szych, publicznych
i niepublicznych szkó∏, zak∏adów
kszta∏cenia nauczycieli oraz placó-
wek opiekuƒczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych. Wskaênik za-
trudnienia osób z niepe∏nospraw-
noÊcià wynosi 1 proc. (w latach
2001-2004) i 2 proc. (w roku 2005
i w latach nast´pnych). Wskaênik
oblicza si´ jako sum´ wskaênika za-
trudnienia osób z niepe∏nospraw-
noÊcià i podwojonego wskaênika
wychowanków, uczniów, studen-
tów lub s∏uchaczy uczàcych si´ we
wspomnianych placówkach,

• dla pracodawców zatrudniajàcych
osoby z niepe∏nosprawnoÊcià ze
schorzeniami szczególnie utrud-
niajàcymi wykonywanie pracy.

Do koƒca 2007 r. obni˝ony wskaênik
przewidziany by∏ dla: paƒstwowych
i samorzàdowych jednostek organi-
zacyjnych, b´dàcych jednostkami bu-
d˝etowymi, zak∏adami bud˝etowymi
albo gospodarstwami pomocniczymi
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instytucji kultury oraz jednostek or-
ganizacyjnych zajmujàcych si´ statu-
towo ochronà dóbr kultury uznanych
za pomniki historii. 
Obecnie wynosi on 6%.

1.4. Pracodawca wobec pracownika
Pracodawca zatrudniajàcy pracowni-
ka, który w wyniku wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej utraci∏
zdolnoÊç do pracy – ma obowiàzek
wydzieliç na dotychczasowym stano-
wisku odpowiednie stanowisko pra-
cy z podstawowym zapleczem socjal-
nym, nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 mie-
si´cy od daty zg∏oszenia przez t´ oso-
b´ gotowoÊci do pracy. Zg∏oszenie
do pracy powinno nastàpiç w ciàgu
miesiàca od dnia uznania pracowni-
ka za osob´ z niepe∏nosprawnoÊcià.

Uwaga!
1. Gdyby pracodawca nie zorganizo-

wa∏ takiego miejsca pracy, to jest
zobowiàzany – w dniu rozwiàza-
nia stosunku pracy ze swoim pra-
cownikiem – do wp∏aty 15-krot-
noÊci przeci´tnego wynagrodze-
nia na PFRON.

2. Przepis powy˝szy obowiàzuje,
o ile wy∏àcznà przyczynà wypadku
przy pracy nie by∏o naruszenie
przepisów bhp przez pracownika,
jego wina lub stan nietrzeêwoÊci –
udowodnione przez pracodawc´.

2. Uprawnienia: co mo˝esz zyskaç?

2.1. Op∏acalna wspó∏praca
Ustawa o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób

niepe∏nosprawnych daje mo˝liwoÊç
zmniejszenia lub unikni´cia zobo-
wiàzaƒ wobec PFRON z tytu∏u nieza-
trudniania okreÊlonej liczby osób
z niepe∏nosprawnoÊcià.

Od 1 stycznia 2004 r. pracodawcy
mogà obni˝aç wysokoÊç swoich
wp∏at na PFRON. Warunkiem jest jed-
nak kupowanie us∏ugi (z wyjàtkiem
handlu) lub produkcji od firm, które
zatrudniajà powy˝ej 25 pracowni-
ków, w tym co najmniej 10 proc. osób
z niepe∏nosprawnoÊcià ze stopniem
znacznym lub umiarkowanym.

Nale˝noÊci muszà byç uregulowane
terminowo. Informacj´ o kwocie ob-
ni˝enia (obowiàzkowej wp∏aty
na PFRON) sprzedajàcy przekazuje
nabywcy niezw∏ocznie po uregulo-
waniu nale˝noÊci. W przypadku gdy
kwota obni˝enia przewy˝sza:
• wartoÊç produkcji lub us∏ugi – ob-

ni˝enie przys∏uguje tylko do wyso-
koÊci kwoty okreÊlonej na fakturze,

• 80 proc. nale˝noÊci na PFRON,
do której zobowiàzany jest nabyw-
ca w danym miesiàcu – ró˝nic´ za-
licza si´ na obni˝enie wp∏aty w na-
st´pnych miesiàcach.

Niewykorzystana kwota obni˝enia
mo˝e byç uwzgl´dniona we wp∏a-
tach na PFRON przez 12 miesi´cy.

2.2. Zwrot kosztów
Zwrot kosztów, to maksymalnie 
20-krotnoÊç przeci´tnego wynagro-
dzenia za ka˝de przystosowane sta-
nowisko pracy osoby z niepe∏no-
sprawnoÊcià.
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Pracodawca, który przez co najmniej
36 miesi´cy zatrudni osoby z niepe∏-
nosprawnoÊcià, mo˝e otrzymaç,
na wniosek, ze Êrodków PFRON
zwrot kosztów:
• adaptacji pomieszczeƒ zak∏adu

pracy do potrzeb osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià, w szczególnoÊci po-
niesionych w zwiàzku z przystoso-
waniem tworzonych lub istniejà-
cych stanowisk pracy dla tych
osób, stosownie do potrzeb wyni-
kajàcych z ich niepe∏nosprawnoÊci,

• adaptacji lub nabycia urzàdzeƒ u∏a-
twiajàcych osobie z niepe∏nospraw-
noÊcià wykonywanie pracy lub
funkcjonowanie w zak∏adzie pracy,

• zakupu i autoryzacji oprogramo-
wania na u˝ytek pracowników
z niepe∏nosprawnoÊcià oraz urzà-
dzeƒ technologii wspomagajàcych
lub przystosowanych do potrzeb
wynikajàcych z ich niepe∏nospraw-
noÊci,

• rozpoznania przez s∏u˝by medycy-
ny pracy potrzeb, o których mowa
w powy˝szych punktach.

Zwrot kosztów dotyczy wy∏àcznie
dodatkowych kosztów pracodawcy
wynikajàcych z zatrudnienia osób
z niepe∏nosprawnoÊcià. O zwrot mo-
˝e ubiegaç si´ ka˝dy pracodawca.
Nie ma tu znaczenia ani rodzaj pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci, ani te˝ wiel-
koÊç zatrudnienia. Nale˝y jednak pa-
mi´taç, ˝e poniesione wydatki odzy-
ska si´ jedynie w przypadku zatrud-
niania osób z niepe∏nosprawnoÊcià
je˝eli sà to osoby:
• bezrobotne lub poszukujàce pracy,

skierowane przez powiatowy

urzàd pracy, niepozostajàce w za-
trudnieniu,

• pozostajàce w zatrudnieniu u pra-
codawcy wyst´pujàcego o zwrot
kosztów, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç
tych osób powsta∏a w okresie za-
trudnienia u tego pracodawcy,
z wyjàtkiem przypadków gdy
przyczynà powstania niepe∏no-
sprawnoÊci by∏o zawinione przez
pracodawc´ lub przez pracownika
naruszenie przepisów, w tym
przepisów prawa pracy. 

Gdyby pracodawca zatrudnia∏ nie-
pe∏nosprawnego krócej ni˝ 36 mie-
si´cy, wówczas jest zobowiàzany
do zwrotu Êrodków w wysokoÊci
1/36 ogólnej kwoty za ka˝dy miesiàc
brakujàcy do 36 miesi´cy. Zwrot ten
ma nastàpiç w ciàgu 3 miesi´cy. Pra-
codawca nie musi zwracaç Êrodków,
o ile w ciàgu 3 miesi´cy od rozwià-
zania stosunku pracy z osobà z nie-
pe∏nosprawnoÊcià zatrudni innego
niepe∏nosprawnego skierowanego
przez  urzàd pracy.

Uwaga!
Zwrotowi nie podlegajà kwoty ponie-
sione przed podpisaniem umowy,
a kwota zwrotu kosztów poniesionych
na rozpoznanie potrzeb nie mo˝e prze-
kroczyç 15 proc. kosztów zwiàzanych
z przystosowaniem tworzonych lub
istniejàcych stanowisk pracy do po-
trzeb osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
Zwrotu dokonuje starosta zgodnie
z umowà zawartà z pracodawcà. Je-
˝eli pracodawcà jest starosta, wów-
czas umow´ zawiera z prezesem za-
rzàdu PFRON.
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Je˝eli o zwrot kosztów ubiega si´
jednostka bud˝etowa, to ponieÊç
koszt powinna ze Êrodków uprzed-
nio zgromadzonych na wydzielonym
rachunku dochodów w∏asnych. 

2.3. Dofinansowanie wynagrodzeƒ
Rozporzàdzenie Komisji Europej-
skiej, do którego zosta∏ dostosowany
polski system pomocy dla osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià w zakresie dofi-
nansowania ich p∏ac, wprowadzi∏o
jednolità zasad´, ˝e pomoc udziela-
na przez paƒstwo nie mo˝e przekro-
czyç 75% kosztów p∏acy osoby z nie-
pe∏nosprawnoÊcià. 
Od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy
osób z niepe∏nosprawnoÊcià nie b´dà
ju˝ odr´bnie ubiegaç si´ o dofinanso-
wanie do ich wynagrodzeƒ i refunda-
cj´ sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne. Otrzymajà ∏àcznie zwrot maksy-
malnie 75 proc. kosztów ich p∏acy
(wynagrodzeƒ i sk∏adek). 

Pracodawco, pami´taj! – dofinanso-
wanie nie mo˝e przekroczyç 75%
kosztów p∏acy pracownika z niepe∏-
nosprawnoÊcià. Koszty p∏acy pracow-
nika z niepe∏nosprawnoÊcià to wyna-
grodzenie brutto wraz z nale˝nymi
od pracodawcy sk∏adkami na ubez-
pieczenia spo∏eczne oraz obowiàzko-
wymi sk∏adkami na Fundusz Pracy
(FP) i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych (FGÂP). 
WysokoÊç publicznej pomocy na za-
trudnienie niepe∏nosprawnych od no-
wego roku zale˝ey od wysokoÊci wy-
nagrodzeƒ, jakie wyp∏acasz  pracow-
nikom z niepe∏nosprawnoÊcià. Im

wi´cej zarobi niepe∏nosprawny, tym
wy˝szy zwrot z PFRON otrzyma Two-
ja firma.
Nie uzyskasz dofinansowania na wy-
nagrodzenia na zatrudnienie osób
z niepe∏nosprawnoÊcià w sytuacji,
gdy zatrudnienie nowych pracowni-
ków nie spowoduje wzrostu liczby
pracowników w danym przedsi´bior-
stwie w porównaniu ze Êrednià za po-
przednie 12 miesi´cy. Dlaczego? Cho-
dzi o to, by pracodawca nie zwalnia∏
swoich pracowników tylko po to, aby
w ich miejsce zatrudniç niepe∏no-
sprawnych, otrzymujàc w ten prosty
sposób dofinansowanie do ich wyna-
grodzeƒ. Firma, która zatrudni niepe∏-
nosprawnego po 1 stycznia 2009 r.,
otrzyma wi´c zwrot kosztów jego
p∏acy, je˝eli przyj´cie do pracy spowo-
duje wzrost netto zatrudnienia ogó-
∏em i wzrost netto zatrudnienia pra-
cowników z niepe∏nosprawnoÊcià.

Uzyskasz równie˝ dofinansowanie,
je˝eli utworzysz miejsce pracy
na skutek wygaÊni´cia umowy o pra-
c´ lub zmniejszenia wymiaru czasu
pracy pracownika – na jego wniosek.
Od 1 stycznia 2009 r. dofinansowanie
do wynagrodzeƒ pracowników z nie-
pe∏nosprawnoÊcià wynosi w zale˝no-
Êci od stopnia i rodzaju niepe∏no-
sprawnoÊci od 42% do 200% najni˝-
szego wynagrodzenia. Przy czym
za najni˝sze wynagrodzenie przyj-
muje si´ minimalne wynagrodzenie
obowiàzujàce w styczniu w roku,
za który przys∏uguje dofinansowanie.
Miesi´czne dofinansowanie PFRON
wyp∏aca w wysokoÊci proporcjonal-
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nej do wymiaru czasu pracy. Otrzy-
masz je na osoby z niepe∏nospraw-
noÊcià uj´te w ewidencji prowadzo-
nej przez Fundusz. Je˝eli osoba z nie-
pe∏nosprawnoÊcià jest zatrudnio-
na u wi´cej ni˝ jednego pracodawcy
(w wymiarze czasu nieprzekraczajà-
cym jednego etatu), pracodawcy za-
trudniajàcy jà otrzymujà dofinanso-
wanie proporcjonalnie do czasu pra-
cy tej osoby. 

Uwaga!
Jednak w niektórych przypadkach
mimo braku wzrostu zatrudnienia
netto pracowników otrzymasz dofi-
nansowanie w zwiàzku z zatrudnie-
niem nowego pracownika niepe∏no-
sprawnego w miejsce pracownika
dotychczasowego, o ile umowa
z nim zosta∏a rozwiàzana:
– z powodu ci´˝kiego naruszenia

przez pracownika podstawowych
obowiàzków pracowniczych (art.
52 kodeksu pracy);

– za wypowiedzeniem z∏o˝onym
przez pracownika;

– na mocy porozumienia stron; 
– wskutek przejÊcia pracownika na

rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy;
– z up∏ywem czasu, na który zosta∏a

zawarta lub z dniem ukoƒczenia
pracy, dla której wykonania by∏a
zawarta.

Troch´ d∏u˝ej poczekasz na zwrot
pieni´dzy, zamiast 7 dni w 2008 r.
obecnie, czyli w 2009 r., jest to 14
dni. Wyp∏ata nast´puje na rachunek
bankowy pracodawcy.

Pami´taj!
Od 1 stycznia 2009 r. po wejÊciu
w ˝ycie nowelizacji ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych mo˝esz otrzymaç dofinansowa-
nie do wynagrodzenia tak˝e dla pra-
cowników z ustalonym prawem
do emerytury. Do koƒca zesz∏ego ro-
ku uzyskanie przez pracownika z nie-
pe∏nosprawnoÊcià prawa do emery-
tury wyklucza∏o otrzymanie dofinan-
sowania do jego wynagrodzenia. 
Ustalajàc kwot´ dofinansowania
w danym roku, wyliczysz jà na pod-
stawie minimalnego wynagrodze-
nia, które obowiàzuje w styczniu da-
nego roku. W 2009 roku minimalne
wynagrodzenie wynosi 1276 z∏.

2.4. Zasady przyznawania dofinan-
sowania wynagrodzenia 
Dotychczas pomoc dla pracodawców
zatrudniajàcych osoby z niepe∏no-
sprawnoÊcià by∏a uzale˝niona od
stopnia i rodzaju niepe∏nosprawno-
Êci tej osoby oraz od rodzaju praco-
dawcy (tj. zak∏ady pracy chronionej
oraz pozostali pracodawcy). Obecnie
pomoc finansowa jest uzale˝nio-
na jedynie od stopnia oraz rodzaju
niepe∏nosprawnoÊci pracownika. Ro-
dzaj zatrudniajàcego pracodawcy nie
ma ju˝ znaczenia, a ÊciÊlej nie b´dzie
mia∏ znaczenia w 2010 roku, bo
na 2009 rok ustalono, ˝e firmy otwar-
tego rynku pracy przejÊciowo,
na okres roku, otrzymywaç b´dà nie-
co ni˝sze refundacje.
Zasady okreÊlone w przepisach sà
nast´pujàce: 



1) Wszyscy pracodawcy dla niepe∏-
nosprawnych w stopniu:

– znacznym – 160% najni˝szego wy-
nagrodzenia;

– umiarkowanym – 140% najni˝sze-
go wynagrodzenia;

– lekkim – 60% najni˝szego wyna-
grodzenia.

2) Kwoty te zwi´ksza si´ o 40% naj-
ni˝szego wynagrodzenia dla nie-
pe∏nosprawnych, u których stwier-
dzono chorob´ psychicznà, upoÊle-
dzenie umys∏owe, epilepsj´ oraz
niewidomych.

3) Nie przys∏uguje pracodawcy za-
trudniajàcemu co najmniej 25 pra-
cowników w przeliczeniu na pe∏ny
wymiar czasu pracy i nieosiàgajà-
cemu 6% wskaênika zatrudnienia
osób z niepe∏nosprawnoÊcià.

4) Dofinansowanie nie mo˝e byç
wy˝sze ni˝ 90% faktycznie ponie-
sionych miesi´cznych kosztów
p∏acy (tj. wynagrodzenia i obo-
wiàzkowych sk∏adek), a w przy-
padku pracodawcy wykonujàcego

dzia∏alnoÊç gospodarczà, w rozu-
mieniu przepisów o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy
publicznej, 75% tych kosztów.

5) W 2009 r. pracodawcy z otwarte-
go rynku pracy (nieb´dàcemu za-
k∏adem pracy chronionej), zatrud-
niajàcemu w przeliczeniu na pe∏-
ny wymiar czasu pracy mniej ni˝
25 pracowników oraz zatrudnia-
jàcemu co najmniej 25 pracowni-
ków w przeliczeniu na pe∏ny wy-
miar czasu pracy i osiàgajàcemu
co najmniej 6-% wskaênik zatrud-
nienia niepe∏nosprawnych, przy-
s∏uguje miesi´czne dofinansowa-
nie w wysokoÊci:

– 70% kwot dofinansowaƒ na wyna-
grodzenia,

– 90% kwot dofinansowaƒ na wyna-
grodzenia wraz ze zwi´kszeniami
z tytu∏u choroby: psychicznej, upo-
Êledzenia umys∏owego, epilepsji
oraz niewidomych.

Znacznie lepiej te zasady refundacji
zobaczysz w tabelce poni˝ej. 
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zpch* Otwarty rynek pracy

Znaczny Umiarkowany Lekki Znaczny Umiarkowany Lekki
Brak 160% m.w.* 140% m.w. 60% m.w. 160% m.w. 140% m.w. 60% m.w.
schorzeƒ

2041,60 1786,40 765,60
x 70% kwot dla zpch

specjalnych 1429,12 1250,48 535,92

Schorzenie 160% m.w. 140% m.w 60% m.w. 160% m.w. 140% m.w. 60% m.w.

specjalne + 40% m.w. + 40 m.w. + 40 m.w. + 40% m.w. + 40% m.w. + 40% m.w.

(+40% 
2552,00 2296,80 1276,00

x 90% kwot dla zpch

m.w.)*** 2296,80 2067,12 1148,40

m.w.* - minimalne wynagrodzenie (w 2009 r. – 1276 z∏)
zpch** – zak∏ad pracy chronionej 
pracownicy ze schorzeniami  specjalnymi*** (tzw. upen) – upoÊledzeni umys∏owo,
chorzy psychicznie, epileptycy, niewidomi. 



Kwoty wyp∏aty dofinansowaƒ w 2009
roku dla zpch (zak∏adów pracy chro-
nionej) i firm, rynku otwartego
przy przyj´ciu, ˝e m. w. to minimalne
wynagrodzenie wynoszàce 1276 z∏.

2.5. Zwrot kosztów wyposa˝enia
stanowiska pracy
Kto mo˝e ubiegaç si´ o pomoc?
Pracodawco, je˝eli na co najmniej 
36 miesi´cy zatrudnisz bezrobotnà
lub poszukujàcà pracy (rejestracja
w urz´dzie pracy) osob´ z niepe∏no-
sprawnoÊcià, mo˝esz staraç si´
o zwrot kosztów wyposa˝enia stano-
wiska pracy. Z tego wsparcia mogà
skorzystaç tak˝e jednostki bud˝etowe
(zwrot i wczeÊniej poniesione koszty
wymagajà wydzielonego rachunku
dochodów w∏asnych).

Warunki udzielenia pomocy 
Zawierasz umow´ ze starostà, pono-
sisz koszty wyposa˝enia stanowiska
pracy. Je˝eli zatrudnisz niepe∏no-
sprawnego na okres krótszy ni˝ 36
miesi´cy, b´dziesz musia∏ zwróciç
1\36 ogólnej kwoty za ka˝dy miesiàc
brakujàcy do up∏ywu okresu 36 mie-
si´cy (nie mniej jednak ni˝ 1\6 tej
kwoty). Nie musisz zwracaç pieni´dzy,
jeÊli zatrudnisz w terminie 3 miesi´cy
nowà osob´ z niepe∏nosprawnoÊcià,
spe∏niajàcà wymagane warunki (reje-
stracja w urz´dzie pracy). Je˝eli praco-
dawcà jest starosta, umow´ zawiera
z prezesem zarzàdu PFRON.

Maksymalna wysokoÊç zwrotu 
Maksymalna wysokoÊç zwrotu to 15-
krotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia. 

Pami´taj!
Zwrotowi nie podlegajà koszty po-
niesione przed zawarciem umowy!

2.6. Refundacja kosztów zatrudnie-
nia osoby pomagajàcej osobie z nie-
pe∏nosprawnoÊcià w miejscu pracy
Warunki uzyskania pomocy
O zwrot kosztów zatrudnienia asy-
stenta pracy osób z niepe∏nospraw-
noÊcià mo˝esz ubiegaç si´, zatrud-
niajàc osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
niezale˝nie od stanu zatrudnienia,
wskaêników i okresu zatrudnienia
tych osób. 

Na czym polega asysta?
Jest to pomoc w komunikowaniu si´
z otoczeniem, a tak˝e w czynnoÊciach
niemo˝liwych lub trudnych do samo-
dzielnego wykonania przez pracowni-
ka z niepe∏nosprawnoÊcià na stanowi-
sku pracy. KoniecznoÊç korzystania
przez osoby niepe∏nosprawne z asy-
sty musi byç udokumentowana za-
Êwiadczeniem o zasadnoÊci pomocy
wydanym przez lekarza sprawujàce-
go profilaktycznà opiek´ zdrowotnà
nad tym pracownikiem. ZaÊwiadcze-
nie to przedstawiasz staroÊcie, wnio-
skujàc o Êrodki z Paƒstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych. Liczba godzin przezna-
czonych na pomoc pracownikowi
z niepe∏nosprawnoÊcià przez asysten-
ta nie mo˝e przekraczaç 20% liczby
godzin pracy asystenta w miesiàcu.
WysokoÊç zwrotu stanowi iloczyn
kwoty najni˝szego wynagrodzenia
i ilorazu liczby godzin w miesiàcu
przeznaczonych na pomoc pracow-
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nikowi z niepe∏nosprawnoÊcià i mie-
si´cznej liczby godzin pracy osób
z niepe∏nosprawnoÊcià.

Przyk∏ad
Jan Kowalski b´dàcy osobà z niepe∏-
nosprawnoÊcià wymagajàcà asysty
przepracowa∏ w miesiàcu 140 go-
dzin. Jego asystent przepracowa∏
160 godzin. Asysta wynios∏a 18 go-
dzin (czyli rzeczywiÊcie asysta stano-
wi∏a mniej ni˝ 20% czasu pracy asy-
stenta). Najni˝sze wynagrodzenie to
1276 z∏. Obliczenie b´dzie wyglàda∏o
tak: 1276z∏ x 18 h: 140 h =164,06 z∏,
przy czym 18h≤(160 x 0,2) dwukrot-
noÊç przeci´tnego wynagrodzenia
na jednà osob´.

Z tego uprawnienia mogà korzystaç
równie˝ jednostki bud˝etowe.

2.7. Zwrot kosztów szkolenia pra-
cownika z niepe∏nosprawnoÊcià
Je˝eli zatrudniasz osoby z niepe∏no-
sprawnoÊcià, mo˝esz zorganizowaç
dla nich szkolenie, a poniesione
przez ciebie koszty tego szkolenia
mogà zostaç zrefundowane ze Êrod-
ków Paƒstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe∏nosprawnych.
Kwota refundacji mo˝e wynieÊç 80%
poniesionych kosztów, jednak nie
wi´cej ni˝ do wysokoÊci 2-krotnego
przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia na jednà osob´.
Refundacja obejmuje nast´pujàce
koszty poniesione przez pracodawc´:
1) wynagrodzenie osób prowadzà-

cych szkolenie,
2) wynagrodzenia t∏umacza j´zyka

migowego albo lektora dla niewi-
domych lub opiekuna zatrudnio-
nej osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
ruchowà, zaliczonej do znacznego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci,

3) koszty podró˝y osób prowadzàcych
szkolenie i uczestników szkolenia,

4) koszty podró˝y przewodnika lub
opiekuna zatrudnionej osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià zaliczonej
do znacznego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci,

5) koszty zakwaterowania i wy˝y-
wienia osób prowadzàcych szkole-
nie i uczestników szkolenia oraz
t∏umacza j´zyka migowego albo
lektora dla osób niewidomych,

6) koszty us∏ug doradczych, zwiàza-
nych z danym szkoleniem,

7) koszty obs∏ugi administracyjno-biu-
rowej stanowiàce wydatki bie˝àce
zwiàzane z realizacjà szkolenia,

8) koszty wynajmu pomieszczeƒ
zwiàzanych bezpoÊrednio z reali-
zacjà szkolenia,

9) koszty amortyzacji narz´dzi i wy-
posa˝enia w zakresie, w jakim sà
one wykorzystywane na potrzeby
szkolenia, z wy∏àczeniem narz´-
dzi i wyposa˝enia zakupionych
w ramach wsparcia ze Êrodków
publicznych w okresie siedmiu lat
przed realizacjà szkolenia;

10) koszty materia∏ów szkoleniowych.

W ramach refundacji mo˝esz otrzy-
maç tak˝e Êrodki na pokrycie wydat-
ków obejmujàcych koszty zatrudnie-
nia pracownika, jakie ponosisz
w okresie, w którym pracownik ten
uczestniczy w szkoleniu.
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Aby uzyskaç refundacj´, musisz z∏o-
˝yç wniosek o przyznanie refundacji.
Zawarcie umowy o zwrot kosztów
szkolenia poprzedzajà negocjacje
pomi´dzy starostà (prezydentem
miasta), który jest stronà umowy,
a Tobà. W wyniku tych negocjacji
ustalana jest kwota zwrotu, która
zostanie Ci wyp∏acona po zawarciu
umowy i spe∏nieniu wszystkich okre-
Êlonych w niej warunków.

Refundacja nie mo˝e dotyczyç kosz-
tów poniesionych przez pracodawc´
przed dniem zawarcia umowy.
Zwrot kosztów szkolenia jest pomo-
cà publicznà udzielanà na szkolenia.

3. Zak∏ady pracy chronionej 
i aktywnoÊci zawodowej

3.1. Status pracodawcy zak∏adu
pracy chronionej (zpch) i zak∏adu
aktywnoÊci zawodowej (zaz)

Pracodawca (prowadzàcy dzia∏al-
noÊç gospodarczà przez co najmniej
12 miesi´cy) zatrudniajàcy nie mniej
ni˝ 25 pracowników mo˝e zyskaç
status zak∏adu pracy chronionej
(zpch), o ile:
• zatrudnia co najmniej 40 proc. osób

z niepe∏nosprawnoÊcià, w tym
10 proc. osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe∏-
nosprawnoÊci lub co najmniej 
30 proc. niewidomych lub chorych
psychicznie czy upoÊledzonych
umys∏owo, majàcych znaczny lub
umiarkowany stopieƒ niepe∏no-
sprawnoÊci,

• obiekty i pomieszczenia odpowia-
dajà przepisom bhp i uwzgl´dnia-
jà potrzeby osób z niepe∏nospraw-
noÊcià,

• jest zapewniona doraêna i specja-
listyczna opieka medyczna, porad-
nictwo i us∏ugi rehabilitacyjne.

Zak∏ad aktywnoÊci zawodowej (zaz)
mo˝e za∏o˝yç: gmina, powiat, funda-
cja, stowarzyszenie lub organizacja
spo∏eczna, której statutowym zda-
niem jest rehabilitacja zawodowa
i spo∏eczna osób z niepe∏nosprawno-
Êcià. Wskaênik zatrudnienia osób
z niepe∏nosprawnoÊcià jest wy˝szy
ni˝ w zpch, 70 proc ogó∏u zatrudnio-
nych w zaz powinny stanowiç osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià, g∏ównie ze
znacznym stopniem niepe∏nospraw-
noÊci, kierowane do pracy przez po-
wiatowe urz´dy pracy. 
Koszty utworzenia zaz ponosi PFRON,
samorzàd terytorialny lub inni. Zaz nie
mo˝e wytwarzaç wyrobów: paliwo-
wych, tytoniowych, spirytusowych,
winiarskich, piwowarskich i pozosta-
∏ych alkoholi powy˝ej 1,5 proc. oraz
wyrobów z metali szlachetnych lub
handlowaç takimi wyrobami.

Status zpch i zaz przyznaje wojewo-
da. Od jego decyzji s∏u˝y prawo od-
wo∏ania do ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏eczne-
go. Wojewoda mo˝e zwolniç na mak-
symalnie 6 miesi´cy zaz od spe∏nia-
nia warunku zatrudnienia, jeÊli urzàd
pracy nie mo˝e skierowaç wymaga-
nej liczby osób z niepe∏nosprawno-
Êcià ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepe∏nosprawnoÊci.
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Status pracodawcy zak∏adu pracy
chronionej nadaje wojewoda pomi-
mo niespe∏nienia wymogu 12 mie-
si´cy prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, 6-miesi´cznego utrzymy-
wania wskaêników zatrudnienia
osób z niepe∏nosprawnoÊcià, je˝eli
przejmie si´ upadajàcy zak∏ad pracy
chronionej.

3.2. Zwolnienia podatkowe
Zak∏ady pracy chronionej, jak i zak∏ady
aktywnoÊci zawodowej sà zwolnione
z nast´pujàcych podatków i op∏at
(z wyjàtkiem op∏aty skarbowej):
• od nieruchomoÊci rolnej i leÊnej,
• od czynnoÊci cywilnoprawnych,

je˝eli czynnoÊç wykonywana po-
zostaje w bezpoÊrednim zwiàzku
z prowadzeniem zak∏adu,

• od op∏aty administracyjnej i targo-
wej,

• od op∏aty produktowej,
• od op∏at pobieranych na podstawie

Ustawy prawo o ochronie Êrodowi-
ska (Dz. U. z 2001 r. Nr 162),

• od op∏aty eksploatacyjnej,
• za wydanie koncesji,
• od op∏at drogowych,
• od op∏aty pobieranej na podsta-

wieUstawy o wychowaniu w trzeêwo-
Êci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 1982 r. Nr 35 z póên. zm.),

• od op∏aty pobieranej na podsta-
wieUstawy o ochronie gruntów rol-
nych i leÊnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16
z póên. zm.),

• za dozór techniczny,
• od op∏at sàdowych oraz z innych

op∏at majàcych charakter publicz-
noprawny.

Prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej
przekazuje Êrodki uzyskane ze zwol-
nieƒ z podatków i op∏at na PFRON
(w wysokoÊci 10 proc.) i na w∏asny za-
k∏adowy fundusz rehabilitacji osób nie-
pe∏nosprawnych (w wysokoÊci 90 proc).
Prowadzàcy zak∏ad aktywnoÊci za-
wodowej wszystkie Êrodki ze zwol-
nieƒ i wp∏ywy z dochodu z dzia∏al-
noÊci gospodarczej przekazuje na za-
k∏adowy fundusz aktywnoÊci.

Uwaga!
Nie ma zwolnienia z op∏aty za wie-
czyste u˝ytkowanie gruntów oraz
op∏aty abonamentowej RTV. Zwolnie-
nie z podatków nie dotyczy: podatku
od gier, towarów oraz podatku akcy-
zowego, c∏a, podatków dochodowych
i od Êrodków transportu.

3.3. Inne przywileje
Je˝eli prowadzisz zak∏ad pracy chro-
nionej, mo˝esz na swój wniosek
ubiegaç si´ o dofinansowanie w wy-
sokoÊci 50 proc. oprocentowania kre-
dytów bankowych, zaciàgni´tych
na cele zwiàzane z rehabilitacjà za-
wodowà i spo∏ecznà osób niepe∏no-
sprawnych.
Od 2009 roku mo˝esz otrzymaç
oprócz dofinansowania do oprocento-
wania kredytów bankowych równie˝
zwrot kosztów budowy lub rozbudo-
wy obiektów i pomieszczeƒ zak∏adu,
transportowych, administracyjnych. 
Warunek: zwrot mo˝e byç przyzna-
ny, je˝eli prowadzisz zak∏ad pracy
chronionej, w którym wskaênik za-
trudnienia osób niepe∏nosprawnych
wynosi co najmniej 50%. 



3.4. Kto nie mo˝e liczyç na wsparcie?
Od 1 stycznia 2009 r. firmy znajdujà-
ce si´ w trudnej sytuacji ekonomicz-
nej nie otrzymajà pomocy z Paƒstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych. Tak wynika
z Ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏-
nosprawnych. Nowela dostosowuje
polskie przepisy do rozporzàdzenia
Komisji Europejskiej nr 800/2008
w sprawie wy∏àczeƒ blokowych. 

Dla pracodawców oznacza to, ˝e mo-
gà oni nie otrzymaç pomocy z Fun-
duszu, jeÊli np.: ich straty i zad∏u˝e-
nie rosnà, a obroty si´ zmniejszajà.
Wynika to z wytycznych wspólnoto-
wych, dotyczàcych pomocy paƒstwa
w celu ratowania i restrukturyzacji
zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz.
Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.). Zgodnie
z nimi firm´ uznaje si´ za zagro˝onà,
je˝eli ani za pomocà Êrodków w∏a-
snych, ani Êrodków, które mog∏aby
uzyskaç od w∏aÊcicieli (akcjonariu-
szy) lub wierzycieli, nie jest ona
w stanie powstrzymaç strat, które
bez zewn´trznej interwencji w∏adz
publicznych prawie na pewno do-
prowadzà to przedsi´biorstwo
do znikni´cia z rynku w perspekty-
wie krótko- lub Êrednioterminowej. 
Niezale˝nie od rodzaju spó∏ki firma
b´dzie te˝ zagro˝ona, jeÊli zgodnie
z prawem krajowym podlega ona
zbiorowej procedurze upad∏oÊciowej.
Jednak nawet je˝eli firma nie utraci
odpowiedniego u∏amka kapita∏u za-
k∏adowego lub nie b´dzie podlegaç

procedurze upad∏oÊciowej, mo˝e zo-
staç uznana za zagro˝onà. Dzieje si´
tak w przypadku wystàpienia innych
okolicznoÊci wskazujàcych na trudnà
sytuacj´ ekonomicznà zak∏adu (np.:
zmniejszajàcy si´ przep∏yw Êrodków
finansowych, rosnàce zad∏u˝enie,
mniejsze obroty, rosnàce kwoty odse-
tek i zmniejszajàca si´ lub zerowa
wartoÊç aktywów netto). 
Zgodnie z nowelizacjà, wstrzymanie
pomocy z PFRON nastàpi nie tylko
wtedy, gdy pracodawca znajdzie si´
w z∏ej sytuacji ekonomicznej, ale tak-
˝e jeÊli wyp∏acane Êrodki przekroczà
maksymalny poziom. Od 1 stycznia
Fundusz nie b´dzie móg∏ udzieliç fir-
mie pomocy w formie miesi´cznego
dofinansowania do wynagrodzeƒ
pracowników niepe∏nosprawnych, je-
Êli w ciàgu roku otrzyma∏aby ona
kwot´ przekraczajàcà 10 mln euro. 
Wsparcia nie otrzyma te˝ pracodaw-
ca, na którym cià˝y obowiàzek zwro-
tu pomocy publicznej. Decyzje takie
podejmuje Komisja Europejska.
Brak refundacji sk∏adek ZUS dla
pracodawców w 2009 r.
Z takiej pomocy PFRON mogà skorzy-
staç jedynie osoby prowadzàce jed-
noosobowo dzia∏alnoÊç gospodarczà.
JeÊli posiadajà orzeczenie o niepe∏no-
sprawnoÊci, mogà liczyç na refunda-
cj´ sk∏adek ZUS (pod warunkiem jed-
nak ˝e dotychczas terminowo je re-
gulowa∏y). WysokoÊç refundacji jest
taka sama dla wszystkich, bez wzgl´-
du na stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci. 
Pomoc wyp∏acana przez Fundusz
stanowi równowartoÊç sk∏adek eme-
rytalnej i rentowej.
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II Konflikt pracownika z pracodawcà

1. Zanim pójdziemy do sàdu

Zdarzajà si´ konflikty mi´dzy pra-
cownikiem a pracodawcà. Pracow-
nik, mimo, ˝e cz´Êciej znajduje si´
w gorszej sytuacji ni˝ jego szef, nie
stoi na straconej pozycji. Co robiç
w razie konfliktu? 

Przede wszystkim zg∏oÊ si´ do Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy. W ka˝dym
by∏ym mieÊcie wojewódzkim mieÊci
si´ siedziba Okr´gowego Inspektora-
tu Pracy, w którym (osobiÊcie lub te-
lefonicznie) mo˝na si´ dowiedzieç
o przys∏ugujàcych pracownikowi
prawach i mo˝liwoÊciach dzia∏ania.

1.1. Adresy Okr´gowych Inspekto-
ratów Pracy
G∏ówny Inspektorat Pracy
00-926 Warszawa,
ul. Krucza 38/42
tel. centr.: 022 661 81 11
faks: 625 47 70; 628 41 13

Okr´gowe Inspektoraty Pracy:
15-483 Bia∏ystok,
ul. Fabryczna 2
tel.: 085 664 21 46; 664 22-56
faks: 742 27 73

85-012 Bydgoszcz,
pl. Piastowski 4A
tel.: 052 321 42 42; 321 40 04
faks: 321 42 40

80-264 Gdaƒsk,
ul. Dmowskiego 12

tel.: 058 520 18 22; 340 09 13
faks: 520 18 24

40-032 Katowice,
ul. Dàbrowskiego 23
tel.: 032 358 70 13; 358 70 00
faks: 358 70 50

25-314 Kielce,
ul. 1000-lecia Paƒstwa Polskiego 4
tel.: 041 343 82 76
tel./faks: 344 43 65

31-011 Kraków,
pl. Szczepaƒski 5
tel.: 012 422 90 82; 422 67 80
faks: 421 50 11

20-011 Lublin,
ul. Pi∏sudskiego 13
tel.: 081 532 42 01; 532 59 18
faks: 532 59 18

90-441 ¸ódê,
al. KoÊciuszki 123
tel.: 042 636 23 13
faks: 636 85 13

10-512 Olsztyn,
ul. Kopernika 29
tel.: 089 527 70 55, 534 94 24
faks: 527 60 82

45-706 Opole,
ul. Pi∏sudskiego 11
tel. 077 470 09 00; 470 09 13
faks: 457 42 07

61-706 Poznaƒ,
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ul. Libelta 16/20
tel.: 061 851 01 01; 852 18 40
faks: 852 24 92

35-959 Rzeszów,
ul. Rejtana 67
tel.: 017 875 31 00; 875 31 10
faks: 875 31 40

71-663 Szczecin,
ul. Pszczelna 7
tel.: 091 431 19 29, 431 19 31
faks: 431 19 32

00-973 Warszawa,
ul. Lindleya 16
tel.: 022 628 96 29; 583 15 00
faks: 621 92 72

51-621 Wroc∏aw,
ul. Zielonego D´bu 22
tel.: 071 348 50 20
faks: 371 04 70

65-722 Zielona Góra,
ul. Dekoracyjna 8
tel.: 068 451 39 00
faks: 451 39 11

1.2. Gdy pracodawca nie p∏aci
W biurze Paƒstwowej Inspekcji Pra-
cy mo˝esz z∏o˝yç skarg´ na piÊmie.
Najlepiej przytocz jak najwi´cej
szczegó∏ów dotyczàcych pracy. Roz-
patrzenie skargi powinno nastàpiç
w terminie 30 dni.
Gdy pracodawca unika spotkania
z inspektorem, wtedy inspektor mo-
˝e pisemnie wezwaç go do wyjaÊnie-
nia sprawy, z potrzebnymi dokumen-
tami. Utrudnianie inspektorowi pra-

cy przeprowadzenia kontroli jest
przest´pstwem z art. 225 § 2 k.k., za-
gro˝onym karà pozbawienia wolno-
Êci do lat 3.

Inspektor sporzàdza protokó∏. Mo˝e
wydaç decyzj´ administracyjnà na-
kazujàcà pracodawcy wyp∏at´ zale-
g∏ego wynagrodzenia. JeÊli praco-
dawca nadal nie p∏aci, inspektor mo-
˝e na∏o˝yç na niego grzywn´ w celu
przymuszenia.

Pracownik, który z∏o˝y∏ skarg´, jest
na bie˝àco informowany przez in-
spektora o wynikach kontroli. Praco-
dawca nie mo˝e dowiedzieç si´, kto
z∏o˝y∏ skarg´. Inspektor pracy wyda-
je nakaz p∏acowy, gdy wynagrodze-
nie jest nale˝ne pracownikowi, a nie
zosta∏o wyp∏acone.

Uwaga! 
Gdy pracodawca nie p∏aci nale˝no-
Êci, mo˝esz rozwiàzaç umow´ o pra-
c´ na piÊmie. W sporzàdzonym do-
kumencie przedstaw wtedy przyczy-
n´ rozwiàzania umowy.

JeÊli jednak istnieje spór co do tego,
czy ono w ogóle pracownikowi przy-
s∏uguje – spraw´ rozstrzyga sàd pracy.
Roszczenia wynikajàce ze stosunku
pracy przedawniajà si´ z up∏ywem 3
lat od dnia, kiedy roszczenie sta∏o si´
wymagalne. Terminy przedawnienia
roszczeƒ nie mogà byç ani skracane,
ani wyd∏u˝ane. Bieg przedawnienia
ustaje, kiedy z∏o˝y si´ w sàdzie pra-
cy pozew przeciwko pracodawcy
np.: o niewyp∏acanie pensji.
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Uwaga! 
Je˝eli pracodawca – pomimo inter-
wencji inspektora pracy – nadal nie
wyp∏aca pieni´dzy, spraw´ skieruj
do sàdu.

Do sàdu najlepiej udaj si´ najwcze-
Êniej po 2-3 miesiàcach zaleg∏oÊci. Po-
zew mo˝na wnieÊç poÊrednio (przez
adwokata), a gdy pracownik dzia∏a bez
adwokata, mo˝e zg∏osiç si´ osobiÊcie
do sàdu, do kierownika sekretariatu.
Pozew powinien zawieraç kwot´, ja-
kà winien jest pracodawca, z wy-
szczególnieniem: premii, prowizji,
ekwiwalentów. W kilku zdaniach na-
le˝y opisaç, od kiedy nie otrzymujesz
wynagrodzenia, ile razy odby∏y si´
rozmowy z pracodawcà i co w nich
zosta∏o ustalone.

W sprawach skomplikowanych war-
to korzystaç jednak z us∏ug adwoka-
ta. To jednak kosztuje. WysokoÊç je-
go wynagrodzenia zale˝y od stopnia
skomplikowania sprawy. 

Na rozpraw´ zabierz: umow´ o pra-
c´, dokumenty potwierdzajàce wyso-
koÊç wynagrodzenia, pokwitowania
od pracodawcy. Przygotowaç nale˝y
dowody potwierdzajàce, ˝e nie
otrzymywa∏eÊ wynagrodzenia, np.
wyciàgi z konta. Znajdêmy tak˝e
Êwiadków, najlepiej takich, którzy,
podobnie jak my, nie otrzymujà
na czas wynagrodzenia.
Wielu pracodawców jeszcze przed
zapadni´ciem wyroku zawiera z pra-
cownikami ugody i wyp∏aca zaleg∏e
wynagrodzenie.

Uwaga! 
Je˝eli pracujemy na podstawie umo-
wy o dzie∏o lub zlecenie, nie mamy
praw przys∏ugujàcych pracownikowi
na etacie (np. nie mo˝emy udaç si´
do Paƒstwowej Inspekcji Pracy). Je-
˝eli nasz zleceniodawca nie p∏aci,
pozostaje oddanie sprawy do sàdu
z powództwa cywilnego.

2. Przed sàdem

Pracodawca i pracownik powinni za-
wsze dà˝yç do polubownego za∏a-
twienia spraw. Nie zawsze jednak
jest to mo˝liwe.

Jakie dzia∏ania nale˝y wtedy podej-
mowaç, aby jak najwi´cej zyskaç
i jak najmniej straciç? Ze wzgl´du
na s∏abszà pozycj´ pracownik mo˝e
liczyç na pomoc urz´dników sàdu
zw∏aszcza w sytuacjach, w których
pracodawca ma nad nim przewag´.

2.1. Roszczenia pracownika
Sytuacje, w których mo˝esz wyst´-
powaç do sàdu, dotyczà nast´pujà-
cych spraw pracowniczych:
• o roszczenie ze stosunku pracy lub

z nim zwiàzane,
• o ustalenie istnienia stosunku pra-

cy, je˝eli strony ∏àczy stosunek
prawny wbrew zawartej mi´dzy
nimi umowie,

• majàcych cechy stosunku pracy,
• o roszczenie z innych stosunków

prawnych, do których z mocy od-
r´bnych przepisów stosuje si´
przepisy prawa pracy (np. praca
nak∏adcza),
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• o odszkodowania dochodzone
od zak∏adu pracy na podstawie
przepisów o Êwiadczeniach z tytu-
∏u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.

Najcz´stsze przypadki skarg na pra-
codawc´ to:
• skrócenie okresu wypowiedzenia,
• niezgodne z prawem lub nieuza-

sadnione wypowiedzenie umowy
o prac´ zawartej na czas nieokre-
Êlony,

• naruszenie przepisów o wypowia-
daniu umów o prac´ zawartych
na okres próbny,

• ci´˝kie naruszenie podstawowych
obowiàzków wobec pracownika,

• niewyp∏acenie wynagrodzenia
za prac´ lub dodatkowych jego
sk∏adników,

• wyp∏acenie wynagrodzenia z opóê-
nieniem,

• wydanie b∏´dnego Êwiadectwa
pracy.

2. 2. Pozew
Pozew powinien byç sporzàdzony
na piÊmie. Wyjàtek – pracownik
dzia∏ajàcy bez adwokata lub radcy
prawnego mo˝e zg∏osiç w sàdzie
ustnie do protoko∏u powództwo,
a tak˝e treÊç apelacji i za˝alenia. Je-
dynie kasacj´ do Sàdu Najwy˝szego
musi sporzàdziç adwokat lub radca
prawny.

Roszczenia ze stosunku pracy ulega-
jà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat
od dnia, w którym roszczenie sta∏o
si´ wymagalne.

Uwaga! 
Przestrzegaj terminów! Zwykle sà
one bardzo krótkie:
• odwo∏anie od wypowiedzenia

umowy o prac´ (w ciàgu 7 dni
od dnia dor´czenia pisma wypo-
wiadajàcego umow´ o prac´),

• ˝àdanie przywrócenia do pracy lub
odszkodowania (w ciàgu 14 dni
od dnia dor´czenia zawiadomienia
o rozwiàzaniu umowy o prac´ bez
wypowiedzenia lub od dnia wyga-
Êni´cia umowy o prac´),

• ˝àdanie rozwiàzania umowy
o prac´ (w ciàgu 14 dni od dnia do-
r´czenia zawiadomienia o odmo-
wie przyj´cia do pracy),

• ˝àdanie sprostowania Êwiadectwa
pracy (w ciàgu 7 dni od zawiado-
mienia o odmowie sprostowania
Êwiadectwa pracy przez praco-
dawc´).

2.3. Pe∏nomocnictwo
Nie musisz wyst´powaç przed sà-
dem pracy osobiÊcie. Mo˝esz ustano-
wiç swojego pe∏nomocnika. Mo˝e
nim byç adwokat lub radca prawny,
jak równie˝: rodzice, ma∏˝onek, ro-
dzeƒstwo lub zst´pni pracownika
(czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd.)
oraz osoby przysposobione i przy-
sposabiajàce. 

Pe∏nomocnikiem wnoszàcego pozew
mo˝e byç równie˝ przedstawiciel
zwiàzku zawodowego lub inspektor
pracy albo pracownik zak∏adu,
w którym wyst´pujàcy przed sàdem
pracy pracownik by∏ lub jest zatrud-
niony.
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Kto rozstrzyga spór?
Spory o roszczenia ze stosunku pra-
cy rozstrzygajà:
• w I instancji sàdy pracy stanowià-

ce odr´bne jednostki organizacyj-
ne sàdów rejonowych,

• w II instancji sàdy pracy i ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, stanowiàce od-
r´bne jednostki organizacyjne sà-
dów okr´gowych.

Do w∏aÊciwoÊci sàdów rejonowych,
bez wzgl´du na wartoÊç przedmiotu
sporu, nale˝à spory z zakresu prawa
pracy:
• o ustalenie istnienia stosunku pracy,
• o uznanie za bezskuteczne wypo-

wiedzenia stosunku pracy, o przy-
wrócenie do pracy i przywrócenie
poprzednich warunków pracy lub
p∏acy oraz ∏àcznie z nimi mogà byç
dochodzone roszczenia o odszko-
dowanie w przypadku nieuzasad-
nionego lub naruszajàcego prze-
pisy wypowiedzenia oraz rozwià-
zania stosunku pracy,

• dotyczàce kar porzàdkowych
oraz roszczeƒ z tym zwiàzanych,

• dotyczàce Êwiadectwa pracy
oraz roszczeƒ z tym zwiàzanych.

JeÊli wartoÊç przedmiotu sporu 
przekracza 30 tys. z∏, spraw´ w I in-
stancji rozpatruje sàd okr´gowy,
a w II instancji – sàd apelacyjny.
W sprawach z zakresu prawa pracy
post´powanie ma charakter trójin-
stancyjny. 

Od wyroku sàdu I instancji przys∏u-
guje apelacja do sàdu II instancji

(np.: od wyroku sàdu rejonowego
do okr´gowego).
sàd rejonowy (1)
sàd okr´gowy (2)
kasacja do Sàdu Najwy˝szego (3)
lub
sàd okr´gowy (1)
sàd apelacyjny (2)
sàd Najwy˝szy (3).

2.4. Apelacje i za˝alenia
W apelacji mo˝esz zarzuciç wyroko-
wi ka˝dà wadliwoÊç, która Twoim
zdaniem spowodowa∏a niekorzystne
dla Ciebie rozstrzygni´cie, a tak˝e
przywo∏aç nowe fakty dowody.
Apelacje wnosisz si´ do sàdu, który
wyda∏ zaskar˝ony wyrok w ciàgu 
2 tygodni, liczàc od dnia otrzymania
wyroku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku gdy strona nie z∏o˝y∏a
wniosku o przygotowanie pisemne-
go uzasadnienia w ciàgu tygodnia
od og∏oszenia sentencji wyroku –
termin wniesienia apelacji biegnie
od dnia, w którym up∏ynà∏ termin
do ˝àdania uzasadnienia.
W przypadku tzw. niemerytoryczne-
go orzeczenia sàdu I instancji (np.:
postanowienia o umorzeniu post´-
powania wskutek cofni´cia pozwu)
mo˝na z∏o˝yç za˝alenie. Obecnie
przy wniesieniu apelacji nale˝y
uiÊciç 30 z∏.

2.5. Kasacja
Od wydanego przez sàd II instancji
wyroku lub postanowienia w przed-
miocie odrzuconego pozwu albo
umorzenia post´powania, koƒczà-
cych post´powanie w sprawie, przy-



s∏uguje Ci kasacja do Sàdu Najwy˝-
szego, chyba ˝e przepis szczegó∏owy
stanowi inaczej. Kasacja nie przys∏u-
guje w sprawach, w których wartoÊç
przedmiotu zaskar˝enia jest ni˝sza
ni˝ 10 tys. z∏. Kasacja nie przys∏ugu-
je te˝ w sprawach dotyczàcych kar
porzàdkowych, Êwiadectwa pracy
i roszczeƒ z tym zwiàzanych oraz
deputatów lub ekwiwalentów.

Podstawà kasacji jest:
naruszenie prawa materialnego
przez b∏´dnà jego wyk∏adni´ lub nie-
w∏aÊciwe zastosowanie;
naruszenie przepisów post´powa-
nia, je˝eli uchybienie to mia∏o mieç
istotny wp∏yw na wynik sprawy.

Uwaga: W sprawach z zakresu pra-
wa pracy pracownik mo˝e wybieraç
i z∏o˝yç pozew do:
a) sàdu, w którego okr´gu pracodaw-

ca b´dàcy osobà fizycznà zamiesz-
kuje lub przebywa, a pracodawca
nieb´dàcy osobà fizycznà ma sie-
dzib´;

b) lub do sàdu, w którego okr´gu
praca jest, by∏a lub mia∏a byç wy-
konywana;

c) lub do sàdu, w którego okr´gu
znajduje si´ zak∏ad pracy.

2.6. Koszty sàdowe
Op∏aty sàdowe to wpis i op∏ata kance-
laryjna. W sprawach o roszczenia pra-
cownika ze stosunku pracy post´po-
wanie jest w ogóle wolne od op∏at sà-
dowych. Wyjàtek to op∏ata 30 z∏
przy wniesieniu apelacji, a przy rosz-
czeniach przekraczajàcych 50 tys. z∏

obowiàzkowy wpis – 5 proc. wartoÊci
sporu. Wydatki zwiàzane z czynno-
Êciami podejmowanymi w toku post´-
powania ponosi tymczasowo Skarb
Paƒstwa. Sàd pracy w orzeczeniu koƒ-
czàcym post´powanie z instancji roz-
strzyga o tych wydatkach. Obcià˝enie
tymi wydatkami pracownika mo˝e
nastàpiç w wypadkach szczególnie
uzasadnionych (bardzo rzadko).

Równie˝ wydatki zwiàzane z czyn-
noÊciami podejmowanymi w toku
post´powania z zakresu prawa pracy
o roszczenia pracownika ponosi
tymczasowo Skarb Paƒstwa. Sàd
w orzeczeniu koƒczàcym post´po-
wanie rozstrzyga o tych wydatkach,
z tym ˝e w takim przypadku obcià-
˝enie pracownika mo˝e nastàpiç wy-
jàtkowo. Wydatki te to np.: nale˝no-
Êci Âwiadków, bieg∏ych, t∏umaczy
oraz kuratorów, koszty og∏oszeƒ,
koszty op∏at telefonicznych itp.

Pracownik jest zwolniony z op∏at sà-
dowych, mo˝e natomiast byç obcià-
˝ony wydatkami (w praktyce bardzo
rzadko).

2.7. Adresy Okr´gowych Sàdów 
Pracy

15-950 Bia∏ystok,
ul. M. Curie-Sk∏odowskiej 1
tel.: 085 742 04 41; 745-91-00

43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul. Cieszyƒska 10
tel.: 033 812 40 05 do 9; 812 39 15
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85-128 Bydgoszcz,
ul. Zamenhofa 7
tel.: 052 325 31 00; 321 31 01

42-200 Cz´stochowa,
ul. Dàbrowskiego 23/35
tel.: 034 324 50 15; 324 16 80

82-300 Elblàg,
pl. Konstytucji 1
tel.: 055 232 62 57; 232 54 47

80-958 Gdaƒsk,
ul. Nowe Ogrody 30/34
tel.: 058 321 31 99; 321 31 04

44-100 Gliwice,
ul. KoÊciuszki 15
tel.: 032 338 02 00; 338 01 02

66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Mieszka I 33
tel.: 095 722 42 80 do 85; 720 28 07

58-500 Jelenia Góra,
ul. Wojska Pol. 56
tel.: 075 620 03 71; 752 51 13

62-800 Kalisz,
al. WolnoÊci 13
tel.: 062 765 77 00; 757 49 36

40-957 Katowice,
ul. Andrzeja 16/18
tel.: 032 251 14 21; 251 67 28

25-372 Kielce,
ul. Seminaryjna 12a
tel.: 041 361 75 55; 344 49 23

75-541 Koszalin,

ul. Waryƒskiego 7
tel.: 094 342 88 04

31-542 Kraków,
ul. Mogilska 17
tel.: 012 411 32 55; 412 43 88

31-547 Kraków,
ul. Przy Rondzie 7
tel.: 012 619 51 00; 619 50 00

38-400 Krosno,
ul. Sienkiewicza 12
tel.: 013 436 84 78; 432 05 70

59-220 Legnica,
ul. Z∏otoryjska 40
tel.: 076 722 59 00; 752 59 12

20-076 Lublin,
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 43
tel.: 081 532 00 31 do 39

18-400 ¸om˝a,
ul. Dworcowa 16
tel.: 086 216 62 81; 216 67 53

90-921 ¸ódê,
pl. Dàbrowskiego 5
tel.: 042 678 96 77; 678 11 45

33-300 Nowy Sàcz,
ul. Pijarska 3
tel.: 018 443 58 79; 443 81 14

10-001 Olsztyn,
ul. Dàbrowszczaków 44
tel.: 089 523 02 30; 527 76 95

45-064 Opole,
pl. Daszyƒskiego 1
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tel.: 077 453 02 81; 456 41 70

07-400 Ostro∏´ka,
ul. KoÊciuszki 19
tel.: 029 823 48 80 do 81

97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. J. S∏owackiego 5
tel.: 044 647 89 19

09-404 P∏ock,
pl. Narutowicza 4/6
tel.: 024 764 29 22; 764 29 40

60-967 Poznaƒ,
ul. Marcinkowskiego 32
tel.: 061 856 60 00; 752 93 85

26-600 Radom,
ul. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego 10
tel.: 048 368 02 00; 368 03 03

35-959 Rzeszów,
pl. Âreniawitów 3
tel.: 017 875 62 00; 862 72 65

08-110 Siedlce,
ul. J. Pi∏sudskiego 18
tel.: 025 632 52 35 do 39

76-200 S∏upsk,
ul. Zamenhofa 7
tel.: 059 842 20 41; 842 83 01

16-400 Suwa∏ki,
ul. Waryƒskiego 45
tel.: 087 563 13 30; 563 -13 03

70-952 Szczecin,
ul. Kaszubska 42
tel.: 091 448 00 02; 448 99 15

58-100 Âwidnica,
pl. Grunwaldzki 14
tel. 074 851 83 00; 851 82 70

39-400 Tarnobrzeg,
ul. Sienkiewicza 27
tel.: 015 875 62 00; 823 05 51

33-100 Tarnów,
ul. J. Dàbrowskiego 27
tel.: 014 622 24 85; 627 85 83

87-100 Toruƒ,
ul. Piekary 51
tel.: 056 610 56 00; 655 57 06

22-400 ZamoÊç,
ul. Akademicka 1
tel.: 084 639 31 36; 639 33 59

65-958 Zielona Góra,
pl. S∏owiaƒski 1
tel.: 068 322 01 41

00-951 Warszawa,
al. SolidarnoÊci 127
tel.: 022 262 52 44; 258 85 84

87-800 W∏oc∏awek,
ul. Wojska Polskiego 22
tel.: 054 411 62 00, 411 62 05

50-950 Wroc∏aw,
ul. Sàdowa 1
tel.: 071 370 42 00; 344 49 59
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Uwaga! 
Kiedy pracodawca pomimo wyroku
nadal nie p∏aci, to mo˝emy z prawo-
mocnym wyrokiem zg∏osiç si´ do ko-
mornika, który wyegzekwuje d∏ug.
Na rynku funkcjonujà równie˝ firmy
windykacyjne, które Êciàgajà d∏ugi.
Czas Êciàgania d∏ugu to ok. 1-3 mie-
si´cy. Koszt – od 9 do 19 proc. odzy-
skanej sumy. SkutecznoÊç (do roku)
prawie 100-procentowa. Jednak aby
wybraç takà firm´, nale˝y jà spraw-
dziç. Podpisujàc umow´ z firmà win-
dykacyjnà, nale˝y zwróciç uwag´
na jej zapisy. Nale˝y unikaç nieko-
rzystnych ustaleƒ, np.: ˝e po odzy-
skaniu d∏ugu firma ma prawo dyspo-
nowaç nim przez rok!

Kontakty do oddzia∏ów PFRON

Oddzia∏ DolnoÊlàski
ul. Szewska 6/7,
50-053 Wroc∏aw
tel.: 071 346 74 40
faks: 071 342 12 60
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl

Oddzia∏ Kujawsko-Pomorski
ul. Szosa Che∏miƒska 28,
87-100 Toruƒ
tel.: 056 654 66 92;
056 655 51 28 w. 15 do 21
faks: 056 655 60 02 w. 31
e-mail: torun@pfron.org.pl

Oddzia∏ Lubelski
ul. Tetmajera 21,
20-060 Lublin
tel.: 081 744 36 01 do 08
faks: 081 744 16 47

e-mail: lublin@pfron.org.pl
Oddzia∏ Lubuski
ul. Dàbrowskiego 35,
65-021 Zielona Góra
tel.: 068 320 55 80; 068 324 33 38
faks: 068 324 33 36
e-mail: zielonagora@pfron.org.pl

Oddzia∏ ¸ódzki
ul. Kiliƒskiego 169,
90-353 ¸ódê
tel.: 042 672 45 32; 042 672 45 31
faks: 042 674 58 22
e-mail: lodz@pfron.org.pl

Oddzia∏ Ma∏opolski
ul. 29 Listopada 130,
31-420 Kraków
tel.: 012 415 86 35; 012 415 91 19
faks: 012 415 86 85
e-mail: krakow@pfron.org.pl

Oddzia∏ Mazowiecki
ul. Grójecka 19/25,
02-021 Warszawa
tel.: 022 822 32 75;
022 822 32 78;
022 822 32 79
faks: 022 822 32 77
e-mail: warszawa@pfron.org.pl

Oddzia∏ Opolski
ul. Koraszewskiego 8-16,
45-011 Opole
tel.: 077 456 72 54
faks: 077 453 95 91
e-mail: opole@pfron.org.pl

Oddzia∏ Podkarpacki
ul. Rejtana 10,
36-310 Rzeszów
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tel.: 017 852 89 11;
017 852 89 32; 017 853 59 11
faks: 017 853 26 12
e-mail: rzeszow@pfron.org.pl

Oddzia∏ Podlaski
ul. Fabryczna 2,
15-483 Bia∏ystok
tel.: 085 654 57 65
faks: 085 675 01 07
e-mail: bialystok@pfron.org.pl

Oddzia∏ Pomorski
ul. Ba˝yƒskiego 32,
80-309 Gdaƒsk
tel.: 058 554 85 16
faks: 058 552 28 06
e-mail: gdansk@pfron.org.pl

Oddzia∏ Âlàski
pl. Grunwaldzki 8-10/8,
40-950 Katowice
tel.: 032 203 68 35;
032 786 96 02 do 04;
032 203 68 34
faks: 032 786 96 02
e-mail: katowice@pfron.org.pl

Oddzia∏ Âwi´tokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3,
25-955 Kielce
tel.: 041 342 19 69
faks: 041 342 19 68
e-mail: kielce@pfron.org.pl

Oddzia∏ Warmiƒsko-Mazurski
ul. Kopernika 46A,
10-959 Olsztyn
tel.: 089 534 91 51
faks: 089 527 76 39
e-mail: olsztyn@pfron.org.pl

Oddzia∏ Wielkopolski
ul. Lindego 4,
60-573 Poznaƒ
tel.: 061 843 55 16 do 18;
061 843 04 31
faks: 061 847 64 39
e-mail: poznan@pfron.org.pl

Oddzia∏ Zachodniopomorski
ul. Powstaƒców Wielkop. 33,
70-110 Szczecin
tel.: 091 482 09 20;
091 483 67 85
faks: 091 482 79 36
e-mail: szczecin@pfron.org.pl
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2.8. Podstawa prawna 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏-
nosprawnych z 27 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z póên.
zm.) i Rozporzàdzenie Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z 22
maja 2003 r. w sprawie szczegó∏owych
zasad udzielania zwolnieƒ od pracy
osobom o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci w celu
uczestniczenia w turnusie rehabilita-
cyjnym (Dz.U. Nr 100, poz. 929) 

Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polity-
ki Spo∏ecznej z dnia 17 paêdziernika
2007 w sprawie zwrotu kosztów wypo-
sa˝enia stanowiska pracy osoby niepe∏-
nosprawnej (Dz.U. Nr 194, poz. 1404) 

Ustawa o podatkach i op∏atach lokal-
nych (Dz.U. z 1991 r. Nr 9, poz. 84)

Ustawa o obowiàzkach przedsi´bior-
ców w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o op∏acie pro-

duktowej i op∏acie depozytowej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 63)

Ustawa Prawo o ochronie Êrodowiska
(Dz.U. z 2001 r. Nr 162)

Prawo górnicze i geologiczne (Dz.U.
z 1994 r. Nr 27 z póên. zm.)

Prawo górnicze i geologiczne (Dz.U.
z 1994 r. Nr 27 z póên. zm.)

Ustawa o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 125)

Ustawa o wychowaniu w trzeêwoÊci
i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 1982 r. Nr 35 z póên. zm.)

Ustawa o ochronie gruntów rolnych
i leÊnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 16
z póên. zm.)

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94
z póên. zm.).



Notatki:
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Stan prawny 1 stycznia 2009 r. 

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

www.pracabezbarier.org

Infolinia Integracja: 0 801 801 015

Projekt współfinansowany ze 
środków  Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego  
Funduszu Społecznego

   Jesteś osobą ze znacznym 
   stopniem niepełnosprawności ruchowej?

– Konsultacje zawodowe, psychologiczne, prawne
   także w miejscu zamieszkania

– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

– Szkolenia i staże zawodowe

– Wsparcie w podjęciu i kontynuowaniu nauki

Znajdź pracę 
ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Integracji!




