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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych określono obowiązek odprowadzania przez pracodawców stosownych składek na Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotowy obowiązek obejmuje pracodawców za-
trudniających co najmniej dwudziestu pięciu pracowników, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych nie osiągnął w danym podmiocie określonego minimalnego wskaźnika procentowego. 

Wysokość składki, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, uzależniona jest od liczby pracowników odpowiadają-
cej różnicy między poziomem zatrudnienia zapewniającym osiągnięcie ustawowego wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych a rzeczywistym poziomem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W tym miejscu 
przywołać należy ust. 5 wspomnianego artykułu, w którym określono zamknięty katalog przypadków upraw-
niających do nieuwzględniania danego pracownika przy wyliczaniu wysokości składki na fundusz. Odnosząc 
się do przypadków, kiedy nieobecność pracownika spowodowana jest realizacją określonych uprawnień 
związanych z rodzicielstwem, ustawa zezwala na uwzględnienie takiej nieobecności jedynie w przypadku, 
gdy wynika ona z przebywania na urlopie wychowawczym. Pominięto zatem przypadki, kiedy pracownik 
przebywa na urlopie macierzyńskim, na dodatkowym urlopie macierzyńskim, jak też na urlopie na warun-
kach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Otwartą jak 
na razie kwestią jest również to, czy we wspomnianym katalogu uwzględniony zostanie urlop rodzicielski. 

Opisany stan prawny powoduje, że pracodawca jest obciążony obowiązkiem odprowadzania podwyższo-
nych składek na fundusz, bowiem nie może uwzględnić określonych przypadków faktycznej długotrwałej 
nieobecności pracownika. Co więcej, wymiar przedmiotowej składki może ulec zwiększeniu w przypadku 
uzupełnienia braków kadrowych w drodze zatrudnienia osoby na zastępstwo za tego pracownika. Przedsta-
wiona sytuacja może pośrednio powodować nieprzychylność pracodawcy względem pracowników, którzy 
zostali młodymi rodzicami. 

Warto zauważyć, że przyjęcie przepisów o urlopie rodzicielskim spowoduje, iż nieobecność pracownika 
spowodowana urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim wynieść może nawet rok. Wymiar ten zwięk-
szy się dodatkowo w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka. 

Realizowanie polityki prorodzinnej powinno odbywać się w sposób kompleksowy. Dlatego też uważam, 
że we wspomnianym na wstępie art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) powinno się uwzględnić, 
oprócz urlopu wychowawczego, także wszelkie długotrwałe urlopy związane z rodzicielstwem, o których 
wspomniałem. Rozwiązanie takie pozwoli zdjąć z pracodawców część kosztów, które w mojej ocenie pono-
szą oni bezzasadnie. Co więcej, wydaje się, że przyjęcie wspomnianego rozwiązania może zmniejszyć nie-
chęć niektórych pracodawców do młodych rodziców, a w konsekwencji przełożyć się na wzmocnienie pozy-
tywnego klimatu wokół rodzicielstwa. 

Biorąc to pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o rozważenie potrzeby wprowadzenia 
odpowiednich zmian do przywołanych przepisów prawa. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 


