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W książce kompleksowo omówiono regulacje prawne dotyczące zatrudniania osób 
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–  cel i wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
–  obowiązki związane z wprowadzeniem usprawnień i zapewnieniem odpowiednich 

warunków pracownikom niepełnosprawnym,
–  zwolnienia z podatków i opłat oraz ulgi w spłacie danin publicznych. 
Opracowanie przeznaczone jest dla praktyków obsługujących przedsiębiorców, a także 
pracowników organów administracji i pracodawców zatrudniających osoby niepełno-
sprawne. 
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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 

(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
k.c. – ustawa z  23.04.1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
k.p. – ustawa z  26.06.1974  r. – Kodeks pracy (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
k.p.a. – ustawa z 14.06.1960  r. – Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
k.p.c. – ustawa z  17.11.1964  r. – Kodeks postępowania cy-

wilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)
konwencja 
o prawach osób 
niepełnosprawnych

– Konwencja o  prawach osób niepełnosprawnych, 
sporządzona w  Nowym Jorku 13.12.2006  r. (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1169 ze zm.)

o.p. – ustawa z  29.08.1997  r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

p.p.s.a. – ustawa z  30.08.2002  r. – Prawo o  postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 1302 ze zm.)

pr. bud. – ustawa z  7.07.1994  r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

r.b.h.p. – rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej 
z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 ze zm.)

r.m.d.w.p.n. – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej z  22.06.2016  r. w  sprawie miesięcznego 
dofinansowania do wynagrodzenia pracowników 
niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951)
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r.o.n.s.n. – rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z 15.07.2003 r. w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1110 ze zm.)

r.p.f.r.o.n. – rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecz-
nej z  23.12.2014  r. w  sprawie pomocy finansowej 
udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady 
pracy chronionej ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 
poz. 1975)

r.r.b.h.p. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 
bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.U. Nr  247, 
poz. 1835 ze zm.)

r.r.k.s.p.n. – rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecz-
nej z  23.12.2014  r. w  sprawie refundacji kosztów 
szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1970)

r.r.s.u.o.w. – rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej 
z 18.09.1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasad-
niających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżenia 
(Dz.U. Nr 124, poz. 820 ze zm.)

r.w.t.b. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuo-
wanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.)

r.z.a.z. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności za-
wodowej (Dz.U. poz. 850)

r.z.d.k. – rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecz-
nej z 23.12.2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników 
niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1987)

r.z.f.r.o.n. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu re-
habilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2015  r. 
poz. 1023)
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r.z.k.w.s. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 11.03.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposa-
żenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 93)

TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.
Urz. UE z 2016 r. C 202, s. 47)

u.e.r.f.u.s., ustawa 
emerytalna

– ustawa z  17.12.1998  r. o  emeryturach i  rentach 
z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1270 ze zm.)

u.f.p. – ustawa z  27.08.2009  r. o  finansach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509)

u.p.d.o.p. – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

u.p.d.p.p. – ustawa z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 362)

u.p.l. – ustawa z  30.10.2002  r. o  podatku leśnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1821)

u.p.o.l. – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445)

u.p.r. – ustawa z  15.11.1984  r. o  podatku rolnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1892)

u.p.s. – ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)

u.r.z.s. – ustawa z  27.08.1997  r. o  rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)

u.s.c. – ustawa z  21.11.2008  r. o  służbie cywilnej (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1889 ze zm.)

u.s.u.s. – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

u.u.s.r. – ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 ze zm.)
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Czasopisma i publikatory
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra-

cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubez-

pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo-

wych
PiZS – Prawo i Zabezpieczenie Społeczne
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
SPE – Studia Prawno-Ekonomiczne

Inne
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
ZFRON – zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełno-

sprawnych
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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WSTĘP

Problematyka niepełnosprawności ze względu na swoją doniosłość ob-
jęta została prawodawstwem nie tylko krajowym, ale również prawem 
międzynarodowym i europejskim1. Przykładowo wskazać należy tu 
Europejską Kartę Społeczną z 18.10.1961 r.2, Konwencję nr 159 Między-
narodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i za-
trudnienia osób niepełnosprawnych przyjętą w Genewie 20.06.1983 r.3 
oraz konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jednocześnie 
ustawodawstwo krajowe w coraz szerszym zakresie obejmuje proble-
matykę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 
w tym ich zatrudniania. Pozostawanie pracowników niepełnosprawnych 
w stosunku pracy jest bowiem powszechnie oceniane jako efektywny 
sposób na ich rehabilitację zawodową. Obowiązek pomocy przez władze 
publiczne osobom niepełnosprawnym w przysposobieniu do pracy wy-
nika przy tym bezpośrednio z Konstytucji RP. Wskazać należy również, 
że w doktrynie przyjmuje się, iż z Konstytucji RP wynika wolność od 
„wykluczenia”, która stanowi prawo człowieka wynikające z ochrony 
godności w związku z zasadą dobra wspólnego, a pomocniczo z zasady 
sprawiedliwości i równości4. Nie budzi tym samym wątpliwości koniecz-
ność prowadzenia wielowątkowych badań związanych z zatrudnianiem 
osób niepełnosprawnych, w tym analizy obowiązujących regulacji praw-
nych. Konieczne jest również, by rozważania te nie ograniczały się do 

1  L. Mitrus, Niepełnosprawność jako przedmiot regulacji prawa pracy [w:] Prawo 
a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, red. M. Bosak, Warszawa 2015, s. 3–18.

2  Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.
3  Dz.U. z 2005 r. Nr 43, poz. 412.
4  Zob. A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Teoria publicznego 

i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013, s. 142.
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18 Wstęp

jednej dziedziny prawa, lecz obejmowały próby badania całego systemu 
wspomagającego zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza obowiązujących re-
gulacji prawnych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, łą-
cząca wątki związane z prawem pracy oraz prawem daninowym, a także 
wiążące się z nimi kwestie administracyjnoprawne. Rozważania skupiają 
się przy tym na regulacjach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jako podstawowego aktu, 
którego celem jest zagwarantowanie możliwości uzyskania i utrzymania 
przez osobę niepełnosprawną odpowiedniego zatrudnienia, awansu za-
wodowego, by w ten sposób ułatwić jej włączenie się do społeczeństwa. 
Istotnym uzasadnieniem istnienia tych regulacji jest także wyrównywa-
nie szans pracowników niepełnosprawnych.

Podkreślić należy, że uwarunkowania systemu zachęt związanych z two-
rzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych są bardzo zróżnico-
wane. Nie do przecenienia są przy tym czynniki pozaprawne związa-
ne przykładowo z kreowaniem postaw odpowiedzialności społecznej 
w biznesie. Istotnym warunkiem powstawania miejsc pracy wydaje się 
jednocześnie tworzenie przez prawodawcę bodźców zarówno pozytyw-
nych, jak i negatywnych o charakterze przede wszystkim ekonomicznym, 
zachęcających do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Założeniem 
niniejszego opracowania jest przedstawienie obowiązującego regulacji 
prawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych wraz 
z próbą rozstrzygnięcia wybranych problemów w zakresie interpretacji 
przepisów.

Praca dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje cztery rozdziały, 
w których przedstawiono rozwiązania z zakresu prawa pracy dotyczące 
zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz związane z nimi regulacje 
o charakterze administracyjnoprawnym w zakresie procedury, a także 
prawa budowlanego. Druga część opracowania obejmuje trzy ostanie 
rozdziały i dotyczy zagadnień prawa daninowego, w tym głównie prawa 
podatkowego, związanych z uprawnieniami przysługującymi pracodaw-
com zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz pracownikom niepeł-
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nosprawnym. Powyższe ujęcie w założeniu ma tworzyć obraz systemu 
regulacji prawnych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Praca skierowana jest do pracodawców zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne i praktyków – podmiotów obsługujących przedsiębiorców 
oraz pracowników organów administracji. Z wiedzy zawartej w opra-
cowaniu skorzystać mogą także pracownicy naukowi i studenci studiów 
prawniczych i administracyjnych oraz słuchacze kursów związanych 
z problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych.
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Rozdział I

POJĘCIE I STATUS PRAWNY 
PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

ORAZ PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

1. Prawne pojęcie niepełnosprawności 

1.1. Pojęcie niepełnosprawności w prawie polskim 
i międzynarodowym

Pojęcie niepełnosprawności stanowi termin języka potocznego, praw-
nego i prawniczego. Z uwagi na charakter niniejszego opracowania 
punktem wyjścia będzie znaczenie tego terminu występujące w regu-
lacjach prawnych.

Termin „niepełnosprawność” jest używany przede wszystkim w regula-
cjach prawa międzynarodowego, w tym przykładowo w art. 1 konwen-
cji o prawach osób niepełnosprawnych, która definiuje osoby niepeł-
nosprawne jako osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność 
fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może 
w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać im pełny i skuteczny 
udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

W krajowym porządku prawnym prawa osób niepełnosprawnych 
gwarantowane są w Konstytucji RP m.in. w art. 32 ust. 2 zakazującym 
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dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny; w art. 68, który zobowiązuje 
władze publiczne do zapewnienia osobom niepełnosprawnym szczegól-
nej opieki zdrowotnej, oraz w art. 69 gwarantującym obowiązek pomocy 
w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komuni-
kacji społecznej. Ustawodawca zdefiniował pojęcie niepełnosprawności 
w treści art. 2 pkt 10 u.r.z.s. jako trwałą lub okresową niezdolność do 
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naru-
szenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność 
do pracy. Z powołanej definicji wynika, że niepełnosprawność przez 
polskiego ustawodawcę została określona jako stan fizyczny, psychicz-
ny, umysłowy trwale lub okresowo utrudniający, ograniczający bądź 
uniemożliwiający wypełnianie ról społecznych, a w szczególności wy-
konywanie pracy zarobkowej1.

W doktrynie wskazuje się na dwa modele niepełnosprawności: medycz-
ny i społeczny. Zgodnie z modelem medycznym niepełnosprawność jest 
bezpośrednią konsekwencją choroby lub uszkodzenia. Z kolei według 
modelu społecznego jest ona skutkiem ograniczeń, których doświad-
czają osoby niepełnosprawne m.in. na skutek rozwiązań rynku pracy 
wyłączających z tego rynku pracy te osoby2.

Wskazana w art. 2 pkt 10 u.r.z.s. definicja niepełnosprawności odwołuje 
się do niezdefiniowanych wprost w ustawie pojęć: „niezdolność do 
wypełniania ról społecznych”, która to niezdolność może być „trwa-
ła” lub „okresowa”, oraz pojęcia „naruszenie sprawności organizmu”, 
które może być „stałe” lub „długotrwałe” oraz pojęcia „niezdolność do 
pracy”. Jednocześnie w doktrynie wskazuje się, że powyższa definicja 
niepełnosprawności jest definicją niepełną3. Wątpliwości interpretacyjne 
budzi m.in. odwołanie się przez ustawodawcę w treści art. 1 pkt 2, art. 5 

1  Tak wyrok WSA w Warszawie z 29.11.2006 r., III SA/Wa 1066/06, LEX nr 328667.
2  Zob. K. Kurowski, Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna – od medycznego do 

społecznego modelu niepełnosprawności [w:] Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez 
Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, red. A. Błaszczak, Biuletyn 
Rzecznika Praw Obywatelskich 2012/10, Warszawa 2012, s. 8 i n.

3  Zob. szerzej na ten temat – M. Paluszkiewicz, komentarz do art. 2 [w:] Ustawa 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Komen-
tarz, red. M. Włodarczyk, LEX 2015.
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oraz art. 5a u.r.z.s. do pojęcia niezdolności do pracy obowiązującego na 
gruncie odrębnych przepisów, tj. art. 12 u.e.r.f.u.s. Dodatkowo w treści 
art. 62 u.r.z.s. ustawodawca do osób niepełnosprawnych zaliczył osoby, 
które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do jednej 
z „grup inwalidów”, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej 
z grup inwalidów nie utraciło mocy. Przepis ten więc poszerza definicję 
niepełnosprawności o pojęcie „inwalida”. W treści art. 62 ust. 3 u.r.z.s. 
ustawodawca wskazał ponadto, że do powyższej grupy zaliczyć należy 
również osoby o stałej i długotrwałej niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym, jeśli spełniają przesłanki wskazane w art. 62 ust. 3 
pkt 1 i 2 u.r.z.s.

1.2. Przesłanka niezdolności do wypełniania ról 
społecznych

Pojęcie niezdolności do wypełniania ról społecznych, wskazane w tre-
ści art. 2 pkt 10 u.r.z.s., nie zostało zdefiniowane w ustawie. Powołany 
przepis wskazuje jedynie, że ta niepełnosprawność może być trwała 
lub okresowa. W doktrynie panuje pogląd, że przez wypełnianie ról 
społecznych rozumieć należy pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 
W zależności od wieku, wykształcenia oraz innych czynników człowiek 
może bowiem wypełniać różne role społeczne. Niezdolność do pełnienia 
ról społecznych może polegać na trudnościach, ograniczeniach bądź 
przeszkodach uniemożliwiających wykonywanie czynności, w tym m.in. 
życia codziennego4.

W zakresie interpretacji pojęć „trwała” i „okresowa” niezdolność do 
wypełniania ról społecznych, które nie zostały zdefiniowane w ustawie 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, można, jak wskazuje się w doktrynie5, pomocniczo odwo-
łać się do ich znaczenia przewidzianego w słowniku języka polskiego. 
„Trwały” oznaczać będzie istniejący przez dłuższy czas, nieulegający 

4  M. Paluszkiewicz, komentarz do art. 2...
5  Zob. szerzej na ten temat – M. Paluszkiewicz, komentarz do art. 2...
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W książce kompleksowo omówiono regulacje prawne dotyczące zatrudniania osób 
niepełnosprawnych oraz konsekwencje z tym związane na gruncie prawa pracy, prawa 
administracyjnego oraz prawa daninowego (w tym prawa podatkowego). Uwzględ-
niono najnowsze przepisy w zakresie omawianej tematyki, w tym:
–  ustawę z 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
–  ustawę z 7.07.2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia 

rodziny.
Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy przybliżyli rozwiązania 
w zakresie prawa pracy oraz związane z nimi regulacje o charakterze administracyj-
noprawnym. W drugiej skupili się na zagadnieniach prawa daninowego, dotyczących 
uprawnień przysługujących pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne 
oraz pracownikom niepełnosprawnym. 
Omówiono takie zagadnienia, jak:
–  nabycie, zmiana i utrata statusu pracownika niepełnosprawnego, 
–  rodzaje orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, 
–  forma i treść umowy z pracownikiem niepełnosprawnym,
–  cel i wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
–  obowiązki związane z wprowadzeniem usprawnień i zapewnieniem odpowiednich 

warunków pracownikom niepełnosprawnym,
–  zwolnienia z podatków i opłat oraz ulgi w spłacie danin publicznych. 
Opracowanie przeznaczone jest dla praktyków obsługujących przedsiębiorców, a także 
pracowników organów administracji i pracodawców zatrudniających osoby niepełno-
sprawne. 

Paweł Majka, Małgorzata Rydzewska
Iwona Wieleba

zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych

 Aspekty prawne i podatkowe

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL
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