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OBLIGATORYJNE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PEŁNIONE PRZEZ ZPCHR NA RZECZ 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU O ZFRON 

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

§ 2. 1. Środki funduszu rehabilitacji przeznacza się na następujące rodzaje wydatków: 

1. wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w szczególności na: 

a) zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń, 

b) finansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, dotyczących 

obiektów budowlanych ujętych w ewidencji bilansowej zakładu pracy chronionej, zwanego dalej 

„zakładem”, proporcjonalnie do przewidywanej liczby stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w 

tym obiekcie, pod warunkiem utrzymania w nim przewidywanego poziomu zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych przez okres co najmniej trzech lat od dnia odbioru obiektu budowlanego, 

c) wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu; 

2. finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii i prototypowych wzorów 

oraz programów organizacyjnych proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 

3. tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy: 

a) rehabilitacyjnej, w szczególności przychodni, gabinetów fizjoterapii, 

b) socjalnej, w szczególności internatów, hoteli, stołówek, 

c) wypoczynkowej; 

4. podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne; 

5. dodatkowe wynagrodzenie pracowników za znajomość i posługiwanie się językiem migowym oraz 

wynagrodzenie lektorów dla pracowników niewidomych; 

6. szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

7. dowożenie do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych; 

8. zakup samochodów wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności mających 

trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu; 

9. organizację turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających; 

10. działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną 

11. pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych na: 

a) odpłatność za przejazd w obie strony, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placówkach 

rehabilitacyjno-szkoleniowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

b) zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych, 

c) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych w tym 

przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz 

środków transportu niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, 

d) adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności, 

e) usprawnianie fizyczne, 

f) odpłatność za przejazd w obie strony i pobyt na: 

- turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunem - jeśli lekarz zaleci uczestnictwo opiekuna na 

turnusie rehabilitacyjnym, 

- wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach, 

 

g) odpłatność za pobyt na koloniach, obozach oraz turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych 

dzieci pracowników, a także dla dzieci osób niepełnosprawnych, 
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h) opiekę pielęgnacyjną w domu nad pracownikiem niepełnosprawnym w okresie przewlekłej choroby 

uniemożliwiającej poruszanie się, w tym opiekę socjalno-bytową 
i) utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika, 
j) zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

k) opłacanie przewodników towarzyszących osobom niewidomym zaliczonym do znacznego 

lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz osobom z niepełnosprawnością narządu 

ruchu zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

l) opłacanie tłumacza języka migowego, 

ł) przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, 

m) zwrot kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtu za używany własny pojazd mechaniczny 

do celów pozasłużbowych dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności oraz dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności z uszkodzeniem 

narządu ruchu, 

n) dojazdy do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych 

środków transportu, 

o) odpłatność za kształcenie lub dokształcanie, w tym również w szkołach średnich i wyższych, 

p) odpłatność za kursy i szkolenia rozwijające pozazawodowe zainteresowania osób 

niepełnosprawnych, 

q) opłacanie składki na indywidualne ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, 

r) odpłatność za podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi 

rehabilitacyjne; 

12. indywidualne programy rehabilitacji, zwane dalej „programami rehabilitacji”, mające na celu 

zmniejszenie ograniczeń zawodowych, w ramach których są finansowane koszty: 

a) doradztwa zawodowego w zakresie możliwości szkolenia, przekwalifikowania i dokształcania, 

b) specjalistycznych badań lekarskich oraz psychologicznych dla celów doradztwa zawodowego, 

c) szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, 

d) wynagrodzenia: 

- pracownika sprawującego opiekę nad uczestnikiem programu rehabilitacji, 

- członków komisji rehabilitacyjnej 

w części nieobjętej finansowaniem ze środków funduszu rehabilitacji na podstawie innych przepisów 

rozporządzenia lub środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”, 

e) dostosowania miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności, 

f) inne ponoszone w ramach realizacji programów rehabilitacji; 

13. wspólne zadania pracodawców prowadzących zakłady z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i 

leczniczej osób niepełnosprawnych, na których realizację pracodawcy mogą przeznaczyć do 10% 

środków funduszu rehabilitacji, w szczególności na: 

a) tworzenie i modernizację infrastruktury rehabilitacyjno-socjalnej, 

b) przedsięwzięcia inwestycyjne, 

c) badania i analizy rynku pracy osób niepełnosprawnych. 
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OBLIGATORYJNE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PEŁNIONE PRZEZ ZPCHR NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PRACOWNIKÓW ZAWARTE W USTAWIE O REHABILITACJI 

Art. 28. 1. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie 

mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy 

prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli: 

 

1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi: 

a) co najmniej 50 %, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego łub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo 

b) co najmniej 30 % niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do 

znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 

2) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy: 

a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, 

a także 

3) jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne; 

4) wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. 

2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy, z 

wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b w stosunku do osób zatrudnionych w dozorze i 

ochronie mienia. / DODATKOWE PREFERENCJE /PROMOCJA FIRM OCHRONIARSKICH 

JEDYNE WYMOGI DLA PRACODAWCÓW Z RYNKU OTWARTEGO WG USTAWY O REHABILITACJI 

Art. 23a. 

1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby niepełnosprawnej 

pozostającej z nim w stosunku pracy, uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywającej szkolenie, staż, 

przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie. Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na 

przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby, o ile przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań nie 

skutkowałoby nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Obciążenia, o których mowa w ust. 1, nie są nieproporcjonalne, jeżeli są w wystarczającym stopniu rekompensowane 

ze środków publicznych. 

3. Niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień, o których mowa w ust. 1, uważa się za naruszenie zasady 

równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów art. 183«§ 2-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy. 

DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I DEFINICJE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 

1/- Rozporządzenie KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. znające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 

z tynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

art.2 definicja nr 3: „pracownik niepełnosprawny” oznacza każdą osobę, która: 

a) jest uznana za osobę niepełnosprawną na mocy prawa krajowego; łub 

b) ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową. intelektualną lub sensoryczną, co może, w' 

oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełne i skuteczne uczestnictwo w środowisku pracy 

na równych zasadach z innymi pracownikami; 

2/-- SJP PWN: niepełnosprawność, ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób łub w 

zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu. 

3/-- USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 123 poz. 776) 

Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub 

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub 

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia - zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi”. 

 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

10) niepełnosprawności - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu 

stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy; 


