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I. Charakterystyka zatrudnienia – umowy o pracę, umowy zlecenia, 
umowy o dzieło 

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
Osobą pozostającą w stosunku pracy (tj. pracownikiem) jest osoba zatrudniona m.in. na 
podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę w świetle art. 25 § 1 kodeksu pracy może mieć 
postać umowy bezterminowej (czyli umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony) bądź 
umowy terminowej (czyli np. umowy o pracę zawartej czas wykonania określonej pracy oraz 
umowy o pracę zawartej na czas określony, która, może mieć również postać umowy na czas 
zastępstwa nieobecnego pracownika). 
 
Do umów terminowych zaliczamy również umowę o pracę zawartą na okres próbny, której 
istotą jest to, że może ona poprzedzać każdy z trzech wyżej wskazanych rodzajów umów o 
pracę. Zgodnie z art. 25 § 2 kodeksu pracy, okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy. 
Pracownik może zostać zatrudniony na okres próbny tylko jeden raz u danego pracodawcy, 
niedopuszczalne jest zawarcie kilku takich umów odnośnie co do różnych stanowisk pracy.  
 
Umowa zasadniczo rozwiązuje się z upływem określonego czasu, bez konieczności składania 
oświadczeń przez pracownika lub pracodawcę. Umowa na okres próbny, jak każda umowa o 
pracę, może oczywiście zostać rozwiązana na podstawie porozumienia stron. Ponadto może 
ona zostać wypowiedziana przez każdą ze stron (art. 34 kodeksu pracy). Kodeks pracy 
przewiduje krótkie okresy wypowiedzenia, które wynoszą: 
- 3 dni robocze (jeśli umowa nie przekracza 2 tygodni), 
- 1 tydzień (jeżeli umowa przekracza dwa tygodnie), 
- 2 tygodnie (jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące). 
Umowa o pracę na okres próbny może zostać oczywiście rozwiązana bez wypowiedzenia 
(przy zachowaniu przez pracodawcę wymagań art. 52 kodeksu pracy bądź przez pracownika 
wymagań art. 55 kodeksu pracy).  
 
Oprócz umów zawieranych na okres próbny, przepisy kodeksu pracy wyróżniają następujące 
rodzaje umów o pracę: 
- umowy zawarte na czas nieokreślony, 
- umowy zawarte na czas określony, 
- umowy zwarte na czas wykonania określonej pracy, 
 
Umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony charakteryzują się tym, że w treści umowy 
nie wskazano daty zakończenia wykonywania pracy. Z punktu widzenia pracownika jest to 
najlepszy rodzaj umowy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 
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• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;  
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;  
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.  

 

1.1 Czym jest umowa przedwstępna? 
Zgodnie z art. 389 kodeksu cywilnego przez umowę przedwstępną jedna ze stron lub obie 
zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Umowa przedwstępna powinna określać 
istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Istotne postanowienia umowy o pracę są 
określone w art. 29 § 1 kodeksu pracy. Należą do nich określenie stron umowy, data 
zawarcia umowy oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 
1) rodzaj pracy, 
2) miejsce wykonywania pracy, 
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników 
wynagrodzenia, 
4) wymiar czasu pracy, 
5) termin rozpoczęcia pracy. 
Umowa o pracę powinna być zwarta w formie pisemnej. Natomiast żaden przepis nie 
wskazuje formy zawarcia przedwstępnej umowy o pracę. Zatem umowa przedwstępna może 
być zawarta w dowolnej formie, także ustnej.  
Umowa przedwstępna nie musi wskazywać terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli 
jednak termin ten nie zostanie wskazany umowa przyrzeczona powinna być zawarta w 
odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy 
przyrzeczonej.  
Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym 
umowa przyrzeczona miała być zawarta.  
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2. Porównanie trzech typów umów 
 
Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło 

Podstawowa kwestia 
odróżniająca ten rodzaj 
umowy od umów 
cywilnoprawnych (zlecenia i 
umowy o dzieło to: 
Podporządkowanie 
pracownika pracodawcy w 
zakresie miejsca, czasu i 
sposobu wykonywania 
pracy; obowiązek ścisłego 
wykonywania poleceń 
pracodawcy 

Brak stosunku 
podporządkowania – 
zleceniobiorca sam organizuje 
swoją pracę 

Brak stosunku 
podporządkowania – 
wykonawca sam 
decyduje o sposobie 
wykonania dzieła; nie 
podlega normom czasu 
pracy 

Obowiązek osobistego 
świadczenia pracy 
 

Istnieje (pod pewnymi 
warunkami) możliwość 
powierzenia wykonywania 
pracy osobie trzeciej 

Istnieje (pod pewnymi 
warunkami) możliwość 
powierzenia 
wykonywania pracy 
osobie trzeciej, jednakże, 
co do zasady, umowa o 
dzieło jest umową, którą 
ma wykonać osoba ściśle 
wskazana w treści 
umowy. 

Pisemna forma umowy; w 
razie umowy ustnej 
pracodawca ma obowiązek 
pisemnego potwierdzenia 
w ciągu siedmiu dni od daty 
rozpoczęcia pracy 

Dowolna forma umowy – 
możliwa i pisemna i ustna 

Dowolna forma umowy – 
możliwa i pisemna i 
ustna 

Rozwiązanie umowy 
wyłącznie w przypadkach 
wskazanych w Kodeksie 
pracy (porozumienie stron, 
wypowiedzenie umowy, 
rozwiązanie umowy bez 
wypowiedzenia, 

Możliwe rozwiązanie w każdej 
chwili przez obie strony 

Możliwe rozwiązanie w 
każdej chwili przez obie 
strony 
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wygaśnięcie stosunku 
pracy) 

Odpłatny charakter-
pracownik musi otrzymać 
wynagrodzenie 

Praca może mieć charakter 
nieodpłatny, jeżeli tak 
przewiduje zawarta umowa 

Odpłatny charakter – 
wynagradzany jest 
rezultat, tzn. wykonane 
dzieło 
 

Uprawnienia pracownicze: 
Urlopy, zwolnienia 
lekarskie, urlop 
macierzyński, 
wychowawczy, zasiłki 
chorobowe 

Uprawnienia przysługują tylko 
gdy strony tak postanowią 

Uprawnienia przysługują 
tylko gdy strony tak 
postanowią 

Okres zatrudnienia zalicza 
się do stażu pracy, od 
którego zależy nabycie 
uprawnień emerytalno-
rentowych 
 

Okresu współpracy nie zalicza 
się do stażu pracy 

Okresu współpracy nie 
zalicza się do stażu pracy 

Spory wynikające ze 
stosunku pracy są 
rozstrzygane przez sądy 
pracy. Pracownik, który 
składa pozew nie ponosi 
opłat sądowych 
 

Spory rozstrzygane są przez 
sądy cywilne. Wnosząc pozew 
ponosi się opłaty przewidziane 
w przepisach o kosztach 
sądowych 

Spory rozstrzygane są 
przez sądy cywilne. 
Wnosząc pozew ponosi 
się opłaty przewidziane 
w przepisach o kosztach 
sądowych 

Roszczenia ze stosunku 
pracy przedawniają się z 
upływem lat 3 od dnia, w 
którym stały się wymagalne 
 

Roszczenia z umowy zlecenia 
przedawniają się z upływem lat 
10 od dnia, w którym stały się 
wymagalne 

Roszczenia z umowy o 
dzieło przedawniają się z 
upływem lat 10 od dnia, 
w którym stały się 
wymagalne 

Zastosowanie ma kodeks 
pracy 

Zastosowanie ma kodeks 
cywilny 

Zastosowanie ma kodeks 
cywilny 
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3. Ubezpieczenia - różnice 
Rodzaj składki  Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło 

Emerytalna tak tak brak obowiązku 

Rentowa tak tak brak obowiązku 

Zdrowotna tak tak brak obowiązku 

Wypadkowa tak tak jeśli umowa 
wykonywana jest w 
siedzibie 
zleceniodawcy 

nie 

Chorobowa tak dobrowolna nie 
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II. Prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych oraz pracodawców 
 

1. Źródła prawa regulujące prawa osób niepełnosprawnych oraz 
obowiązki pracodawców 

Źródła prawa regulujące prawa osób niepełnosprawnych oraz obowiązki pracodawców to: 
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
- przepisy prawne aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższej ustawy; 
- przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy wraz przepisami wykonawczymi; 
- Karta Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta uchwałą Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997r. 
- Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., 
natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r. 
 

2. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - treść 
M. P. 97. 50. 475 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których 
sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 
uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z 
normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. 
Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do: 
1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 
2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji 
leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień 
niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, 
sprzęt rehabilitacyjny, 
3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną, 
4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do 
korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, 
5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej 
rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 
6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami 
oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan 
zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb 
niepełnosprawnych, 
7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych 
kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w 
systemie podatkowym, 
8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: 
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• dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, 
• swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, 
• dostępu do informacji, 
• możliwości komunikacji międzyludzkiej, 
9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim 
wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, 
10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, 
sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb. 
§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i 
wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia 
działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. 
§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania 
corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu 
urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

3. Stopnie niepełnosprawności 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych wprowadziła nowe określenia dla oznaczenia stopnia 
niepełnosprawności. 
Ustawa wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności: 
- znaczny; 
- umiarkowany; 
- lekki. 
 
W zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności różnił się będzie zakres 
posiadanych praw przez daną osobę niepełnosprawną. 
 

4. Prawa pracownicze osób niepełnosprawnych 
Osobom niepełnosprawnych przysługują: 
- skrócone normy czasu pracy; 
- prawo do dodatkowego urlopu; 
- prawo do dodatkowej przerwy w pracy; 
- prawo do korzystania ze zwolnień z pracy w celu odbycia badań lekarskich lub wzięcia 
udziału w turnusie rehabilitacyjnym. 

4.1. Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej 
Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną obowiązany jest dbać o to, by czas pracy 
niepełnosprawnego pracownika nie przekraczał 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, 
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natomiast czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 
WAŻNE! Bez względu na stopień niepełnosprawności osoba niepełnosprawna nie może być 
zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 
Powyższych przepisów o czasie pracy nie stosuje się zgodnie z art. 16 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 
1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu (wyłącznie w zakresie faktycznego wykonywaniu 
czynności dozorcy/portiera /konwojenta). 
2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne 
pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to 
zgodę. 
Koszty wykonania takiego badania lekarskiego ponosi pracodawca. 
WAŻNE! Aby pominąć korzystne dla pracownika niepełnosprawnego przepisy dotyczące jego 
czasu pracy nie wystarczy zgoda pracownika, niezbędne jest wyrażenie zgody przez lekarza. 

4.2. Prawo do wypoczynku niepełnosprawnych pracowników 
Dodatkowa przerwa w pracy – na zasadach przewidzianych kodeksem pracy, jeżeli dobowy 
wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do 
przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Osoba 
niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut 
wliczanych do czasu pracy (łącznie 30 minut). 
Dodatkowy urlop wypoczynkowy – pracownikowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop 
wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (niezależnie od 
wymiaru urlopu przysługującego konkretnemu pracownikowi na podstawie Kodeksu Pracy). 
Powyższy urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do dodatkowego urlopu na podstawie 
odrębnych przepisów.  

4.3. Zwolnienia z pracy przysługujące niepełnosprawnemu pracownikowi 
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia 
od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 
- w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a 
także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te 
nie mogą być wykonane poza godzinami pracy; 
- w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. 

Łączny wymiar urlopu dodatkowego oraz powyższego zwolnienia od pracy nie może 
przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. 

WAŻNE! Zwolnienie pracownika z pracy w powyższych sytuacjach następuje z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia (wynagrodzenie to wyliczane jest na zasadach obliczania 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop). 
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5. Samozatrudnienie osób niepełnosprawnych 
Osobom niepełnosprawnym przysługuje prawo do zarejestrowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje pewne prawa z tym związane. 
Zgodnie z Art. 12a ust.1. osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków Funduszu 
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie 
więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (w 
pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł x 15 = 60.823,35 złotych), jeżeli nie 
otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. Artykuł 13 w/w ustawy stanowi, iż: 
1.Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub 
dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków Funduszu, dofinansowanie do 
wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej 
działalności, jeżeli: 
- nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka 
została w całości spłacona lub umorzona; 
- nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 
albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na 
ten cel. 
2.Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez starostę z osobą, o której 
mowa w ust. 1. 
 
Osobom niepełnosprawnym przysługuje również prawo do refundacji składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 
- 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 
przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;  
- 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku 
osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 
- 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku 
osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. 

6. Informacje, których może żądać pracodawca w trakcie rekrutacji 
pracowników 

Częstym pytaniem nurtującym osoby niepełnosprawnych jest pytanie: czy pracodawca ma 
prawo żądać informacji na temat posiadania, rodzaju i zakresu niepełnosprawności osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie. Na pytanie to znajdziemy odpowiedź w treści art. 22¹ kodeksu 
pracy: § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania 
danych osobowych obejmujących: 
1) imię (imiona) i nazwisko,   
2) imiona rodziców,   
3) datę urodzenia,   
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),   
5) wykształcenie,   
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6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.   
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, 
o których mowa w § 1, także:   
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci 
pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez 
pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,   
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne 
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).   
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, 
której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych 
osób, o których mowa w § 1 i 2.   
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli 
obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.   
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych 
przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.   
Jak z powyższego wynika osoba niepełnosprawna nie musi informować pracodawcy o swym 
stanie zdrowia i posiadanym stopniu niepełnosprawności (informacje te chronione są 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz prawami pacjenta), jednak jeżeli 
osoba niepełnosprawna chce skorzystać z praw w zatrudnieniu przysługujących jej z tytułu 
posiadanej niepełnosprawności, musi ujawnić fakt jej posiadania i udokumentować 
odpowiednim orzeczeniem. Z drugiej strony czasami podanie informacji dotyczącej faktu 
niepełnosprawności chroni samego pracownika niepełnosprawnego, jeżeli w miejscu pracy 
jego stan zdrowia może ulec pogorszeniu albo mogą pojawić się objawy choroby (np. 
epilepsji), tym samym wiedza pracodawcy pozwoli na odpowiednie zorganizowanie miejsca 
pracy i warunków pracy osoby niepełnosprawnej z poszanowaniem jej potrzeb i zdrowia. 
Dodatkowo, pominięcie istotnych informacji o stanie zdrowia może narazić osobę 
niepełnosprawną na utratę odszkodowania w razie gdy ulegnie ona np. wypadkowi w 
miejscu pracy w związku z posiadanym schorzeniem. 

7. Obowiązki pracodawców związane z zatrudnieniem osób 
niepełnosprawnych 

- obowiązek dostosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do jej potrzeb 
wynikających z rodzaju niepełnosprawności oraz zastosowanie niezbędnych usprawnień 
Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi zawsze 
pracodawca. Ciążące na wszystkich pracodawcach wymagania związane z zatrudnieniem 
osób niepełnosprawnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy: 
- Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich 
czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej 
(niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom 
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z 
uwzględnieniem wymagań ergonomii. 
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-Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić 
dostosowanie stanowisk pracy (oraz urządzeń higieniczno – sanitarnych) oraz dojść do nich - 
do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności. 
 
Zgodnie z art. 23a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych: 
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. 183a 
§ 2-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 
 
- obowiązek zorganizowania przez pracodawcę odpowiedniego stanowiska pracy wraz z 
zapleczem socjalnym dla osoby, która  utraciła zdolność do pracy zawodowej na danym 
stanowisku na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w zakładzie pracy tego 
konkretnego pracodawcy. 
 
Powyższy obowiązek stanowi treść art. 14 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 
1.Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła 
zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić 
lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie 
później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości 
przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w 
ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. 
2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego 
stanu nietrzeźwości - udowodnione przez pracodawcę. 
 
- obowiązek równego traktowania wszystkich pracowników i przeciwdziałania dyskryminacji 
pracowników. 
 
Jednym z kryteriów w oparciu, o które pracownik może być w mniej korzystny sposób 
traktowany w porównaniu do pozostałych pracowników jest niepełnosprawność – 
pracodawca obowiązany jest zapobiegać przejawom dyskryminacji i traktować w jednakowy 
sposób wszystkich pracowników (kryterium różnicowania pracowników mogą być jedynie 
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okoliczności związane ze stażem pracy, doświadczeniem zawodowym, wykształceniem oraz 
posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami zawodowymi oraz zakresem 
odpowiedzialności i wysiłku na zajmowanym przez pracownika miejscu pracy). Wymaga 
również dodania, że stosowanie przez pracodawcę środków, które różnicują sytuację prawną 
pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność nie stanowi 
dyskryminacji. 
Pracownik podnoszący zarzut dyskryminacji ma prawo żądania wypłaty odszkodowania w 
kwocie nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. 
 
- dodatkowe obowiązki ciążące na pracodawcach prowadzących zakłady pracy chronionej 
oraz na zakładach aktywizacji zawodowej. 
 
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji, jednym z warunków uzyskania statusu zakładu pracy 
chronionej jest to, aby obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy: 
- odpowiadały zasadom i przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk 
pracy, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniały 
wymagania dostępności do nich. 
Co więcej, w przypadku zakładów pracy chronionej wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych wynosi: 
a) co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo 
b)co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo 
zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 
Zakład pracy chronionej musi zapewniać również doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, 
poradnictwo i usługi rehabilitacyjne; 
 

8. Uprawnienia pracodawców związane z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych 

8.1. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy ma obowiązek dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników 
odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób. 
Ze zwolnienia z wpłat na PFRON korzystają: 
- pracodawcy u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi odpowiedni 
procent tj. 6% (w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 25 osób), 
- pracodawcy działający w branży oświatowej i wychowawczo – resocjalizacyjnej, 
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- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 
których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i 
lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 
- pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono 
upadłość. 
 

8.2. Obniżony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami 
budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji 
kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury 
uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi 4 % w 
2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w 2008 r. oraz w latach następnych. 
 
Dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, 
publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, wynosi 2% w roku 2005 oraz w latach następnych. 
 
Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu w wysokości co najmniej 30%  
z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co 
najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących: 
- osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności; 
- osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub z osobami za 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją- zaliczonymi do umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności. 
Kwota obniżenia stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzenia niepełnosprawnych 
pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. 

9. Zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników 
niepełnosprawnych 

Pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne, może 
otrzymać na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów: 
- adaptacji pomieszczeń zakładu pracy; 
- adaptacji lub nabycia urządzeń; 
- zakupu i autoryzacji oprogramowania; 
- rozpoznania przez służby medycyny pracy zasadności i konieczności poniesienia powyższych 
kosztów (nie więcej niż 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub 
istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych). 
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Zwrot kosztów związanych z adaptacją stanowiska pracy nie może przekraczać 
dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy 
osoby niepełnosprawnej. 
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, 
pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w 
wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu w/w 
okresu, o którym mowa, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca 
dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą 
niepełnosprawną. 
Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w terminie 3 
miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę 
niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub 
poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu 
przerwa nie jest wliczana do okresu wskazanych wyżej 36 miesięcy. 

10. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych  

Od kwietnia 2020 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi: 

 1950 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
 1200 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
 450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane odpowiednio od stopnia niepełnosprawności o 
1200 zł, 900zł i 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę 
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz 
niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji). 

Zarówno do 31 marca 2014 r., jak i po tej dacie, kwoty dofinansowania ze środków PFRON: w 
przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze etatu lub zatrudnienia na cały etat przez 
część miesiąca podlegają proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do wymiaru etatu, nie 
mogą przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy osoby 
niepełnosprawnej, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w 
rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% 
tych kosztów.  

Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę 
obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego 
wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Miesięczne do wynagrodzeń dofinansowanie nie przysługuje: 
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- na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, 
którzy mają ustalone prawo do emerytury; 

- na pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenie  nie zostało przekazane na ich 
rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na 
adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących 
działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych; 

- jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem 
terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Świadczeń 
Pracowniczych. 

W przypadku skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników 
niepełnosprawnych na pracodawcy ciążyć będą dodatkowe obowiązki o charakterze 
sprawozdawczo – informacyjnym w stosunku do PFRON. 

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 
w pracy (asystenta osoby niepełnosprawnej) 

11. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych  

11.1. Kto może uzyskać takie dofinansowanie? 

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków 
Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających 
komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych  
do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. 

11.2. Szkolenia osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę – refundowanie 
poniesionych kosztów ze środków PFRON 
Rodzaje refundowanych szkoleń: 

Szkolenie ogólne- szkolenie polegające na przekazywaniu wiedzy, która nie jest wyłącznie  
lub głównie związana z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w 
przedsiębiorstwie,  
lecz przekazuje umiejętności, które można wykorzystać w innym przedsiębiorstwie lub 
obszarze zatrudnienia. 

Szkolenie specjalistyczne - szkolenie polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i 
bezpośrednio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika z 
przedsiębiorstwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzystanie w innym 
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przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub 
w ogóle nie jest możliwe. 

Wysokość pomocy nie może być większa niż 80% kosztów, jednak nie więcej niż 2-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę. 

Wielkość pomocy uzależniona jest także od rodzaju szkolenia oraz typu pracodawcy. 

Rodzaj szkolenia Typ przedsiębiorcy  
mały średni duży 

Ogólne 80% 80% 70% 
Specjalistyczne 55 % 45 % 35% 
 

11.3. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. 
 
Zagadnienie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych określa ustawa o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 
2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) w art. 26a – 26c stanowiąc, że pracodawcy przysługuje 
ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych.  
 
Miesięczne dofinansowanie przysługuje w zależności od stopnia niepełnosprawności (lekki, 
umiarkowany znaczny) odpowiednio w kwocie 1.950 zł, 1200 zł oraz 450 zł oraz odpowiednio 
dodatkowe 1200zł, 900zł i 600 zł w przypadku występowania tzw. schorzeń specjalnych. 
Kwota miesięcznego dofinansowania w przypadku pracodawcy wykonującego działalność 
gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej, nie może przekroczyć 75% tych kosztów. W pozostałych przypadkach 
intensywność pomocy z PFRON nie może być wyższa niż 90%. 
Aby można było uzyskać dofinasowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze 
środków PFRON należy wykazać tzw. efekt zachęty. Zasadniczo wykazuje się go poprzez 
udowodnienie, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powoduje u tego pracodawcy 
wzrost netto zatrudnienia ogółem (tzw. metoda ilościowa). Dofinansowanie będzie również 
przysługiwało jeżeli umowa o pracę uległa rozwiązaniu: 
- z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 
- za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika; 
- na mocy porozumienia stron; 
- wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy; 
- z upływem czasu, na który została zawarta; 
- z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. 
 
bądź też gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku: 
- wygaśnięcia umowy o pracę; 
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- zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.  
(tzw. metoda jakościowa) 
 
Wzrost netto zatrudnienia ogółem ustala się w stosunku do przeciętnego zatrudnienia 
ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy. 
Przepisy wykonawcze odnośnie dofinansowania do wynagrodzeń znajdują się w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi 
program pomocowy.  
 
Rozporządzenie wskazuje, że pracodawca składa wniosek wraz z informacją o 
poszczególnych pracownikach niepełnosprawnych w terminie do 25 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego dotyczą. 
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III. Podjęcie pracy a świadczenia z ubezpieczeń społecznych. 

12. Podjęcie pracy a świadczenia z ubezpieczeń społecznych. 
Osoby niepełnosprawne równocześnie będące świadczeniobiorcami rent z tytułu niezdolności do 
pracy zasadniczo mogą podjąć dodatkowe zatrudnienie. Trzeba jednak pamiętać aby nie dokonać 
tzw. samo przekwalifikowania, które skutkowałoby odebraniem prawa do renty. Należy zatem 
podejmować pracę w tzw. warunkach chronionych tj. po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (np. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o 
niezdolności do pracy).  
 

12.1. Dodatkowy przychód z pracy a prawo do renty. 
W zależności od wysokości przychodów renta z tytułu niezdolności do pracy może przysługiwać w 
pełnej wysokości, będzie zmniejszona lub zawieszona. Każdy rencista, osiągający przychód z pracy, 
objętej ubezpieczeniem społecznym, ma obowiązek powiadomić ZUS o jego wysokości. 
Ogólna zasada jest taka, że osiągnięcie przez rencistę dodatkowego przychodu (nie wliczając renty) 
będzie wpływać na wysokość jego renty. W rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych osiąganie przychodu oznacza: 

- zatrudnienie, służbę, inną pracę zarobkową, 
- prowadzenie pozarolniczej działalności, działalności wykonywanej za granicą, 
- korzystanie z zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, 
- otrzymywanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, 
- korzystanie z świadczenia rehabilitacyjnego lub wyrównawczego, 
- otrzymywanie zasiłku wyrównawczego, pobieranie dodatku wyrównawczego, 
- służbę w policji, wojsku i organach równorzędnych (np. ABW, CBŚ, CBA) 
 

Wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu w 
kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Z kolei w przypadku osiągnięcia przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej niż 130% tego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie 
renty o kwotę przekroczenia. 

Wysokość przychodu odpowiadającej 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia podawany jest na 
stronie zus.pl zakładka „emerytury i renty”. 

Odpowiednio stosuje się powyższe zasady w przypadku renty rodzinnej, w tym pobieranej przez kilku 
uprawnionych. 
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W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego 
wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - renta z tytułu 
niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę 
przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych 
waloryzacjach), tj.: 
od 1 marca 2015 r.: 
- 620,37 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
- 465,31 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 
- 527,35 zł - renta rodzinna dla jednej osoby. 

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń: 

- rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie, 
- rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i 
rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową. 

13. Dodatkowy przychód a renta socjalna. 
Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej 
niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego 
przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.  

Wysokość przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego wynagrodzenia podawany jest na stronie 
zus.pl zakładka „emerytury i renty”. 

Za przychód powodujący zawieszenie prawa do renty socjalnej uważa się nie tylko działalność 
podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (rodzaje tej działalności omówiono przy rencie 
z tytułu niezdolności do pracy) ale także osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, 
dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne. 
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