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Polska Organizacja  

Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Marszałkowska 55/73 lok. 61 

00-676 Warszawa 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, odpowiadając na pismo z dnia 28 maja 2020 r. 

(POPON/33/2020), informuje, że: 

Ustawą 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. poz. 568, z późn. zm.) – dalej jako u.c.t.n., wprowadzono zmiany do ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) – dalej jako u.r.o.n., w zakresie dotyczącym gospodarowania środkami zakładowego 

funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).  

Obowiązki dysponenta ZFRON określone w dodanych art. 33 ust. 31-33 u.r.o.n. oraz wyjątek ex post 

od obowiązku wpłat na PFRON przewidziany w art. 96 u.c.t.n. mają zastosowanie do wszystkich wydatków 

z ZFRON z wykorzystaniem mechanizmu płatności podzielonej – bez względu na to, z której puli poniesiono 

wydatek.  

Należy przy tym wskazać, że nie wszystkie transfery wykonywane przez dysponenta dotyczą wydatków 

wiążących się z koniecznością poniesienia kwoty VAT (vide taryfikator stawek) lub zastosowania mechanizmu 

płatności podzielonej (przedmiot zakupu, podmiot dokonujący zakupu). Na przykład, wynagrodzenia i pomoc 

bytowa wypłacane na podstawie art. 68gd u.r.o.n. osobom niepełnosprawnym nie wymagają stosowania art. 33 

ust. 31–33 u.r.o.n. Podobnie jest w przypadku wypłacenia pracownikowi środków, by zakupił on np. leki w ramach 

pomocy indywidualnej. Natomiast nie jest dopuszczalne wypłacanie pracownikom środków ZFRON celem 

zakupienia przez nich maszyn wnoszonych następnie do przedsiębiorstwa w celu wyłączenia stosowania art. 33 

ust. 31-33 u.r.o.n. Byłoby to naruszenie tego przepisu (ze skutkami wynikającymi z art. 33 ust. 4a1 u.r.o.n. oraz 

przepisów prawa podatkowego). Nie jest więc tak, że osoby niepełnosprawne poniosą jakiekolwiek dodatkowe 

koszty wprowadzenia wspomnianej zmiany w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 

Ponadto, zmiana nie pogarsza także sytuacji dysponentów ZFRON, którzy w świetle ustalonej linii 

orzecznictwa sądów administracyjnych dotychczas mogli ponosić wydatki ze środków ZFRON tylko w kwotach 

netto (zob. np. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2020 r., I GSK 1616/18). Zmiana ułatwia im dokonywanie jednego 

przelewu na rzecz kontrahenta ze zgromadzonych na rachunku ZFRON środków tego funduszu i środków obcych 

(przeznaczonych na VAT), co było dotychczas poważnym problemem w przypadku dokonywania zakupów 

wymagających stosowania mechanizmu płatności podzielonej.   
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