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Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 
r.  poz.  568, ze zm.) i licznymi pytaniami członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych zwracamy się o wyjaśnienie kwestii wydatkowania śodków zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie netto (art. 33 ust. 32 ustawy z  dnia  27  sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, 
ze zm. - dalej ustawa o rehabilitacji)).

Wątpliwości pracodawców, w szczególności, budzi kwestia wydatkowania środków ZFRON w kwocie netto 
w  ramach pomocy indywidualnej. Ustawodawca wprowadzając nową zasadę nie wprowadził żadnego 
rozwiązania przejściowego w odniesieniu do udzielonego już wsparcia, co do którego pracownik 
niepełnosprawny nie dokonał jeszcze zakupu a kwota wnioskowanej pomocy obejmowała kwotę brutto 
i w  takiej wysokości została już przekazana pracownikowi lub otrzymał on informację o udzielonej pomocy 
w  takiej wysokości. Niezbędne jest wyjaśnienie w jaki sposób dysponent ZFRON ma dokonać rozliczenia 
udzielonej pomocy z  pracownikiem oraz w jaki sposób może zabezpieczyć prawidłowość wydatkowania 
środków ZFRON w sytuacji udokumentowania poniesionego wydatku na kwotę brutto.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. W imieniu pracodawców 
osób niepełnosprawnych będziemy zobowiązani za odpowiedź w możliwie krótkim terminie.
Równocześnie apelujemy o rozważenie odstąpienia od zasady wydatkowania środków ZFRON w kwocie 
netto w odniesieniu do pomocy indywidualnej czy wydatków nie będacych przysporzeniem dla dysponenta 
ZFRON. Pomoc taka wypłacana jest bezpośrednio pracownikowi, osobie niepełnosprawnej, co może 
powodować, że w przypadku konieczności ponoszenia z własnych środków wydatku na pokrycie należnego 
podatku będą oni rezygnować ze wsparcia służącego ich rehabilitacji czy likwidacji ograniczeń zawodowych.  
W tym zakresie wprowadzone rozwiązanie bezpośrednio uderza w osoby niepełnosprawne i nie ma żadnego 
uzasadnienia.
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