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Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec Projektu 

ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

W związku z opublikowaniem Projektu ustawy z dnia 12 lipca 2018 r.  

o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają uwagi wobec niniejszego dokumentu. 

 

1. Uwagi ogólne. 

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego nowej 

instytucji: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego 

dalej „Funduszem”, który ukierunkowany będzie na wsparcie społeczne i zawodowe 

osób niepełnosprawnych. Źródłami finansowania Funduszu mają być przede 

wszystkim obowiązkowe składki na Fundusz stanowiące 0,15 proc. podstawy 

wymiaru składki na Fundusz Pracy oraz danina solidarnościowa od dochodów osób 

fizycznych. 

Pracodawcy RP podkreślają jednak, że - abstrahując od samej idei 

przyświecającej Projektodawcy mającej na celu wsparcie osób najbardziej 

potrzebujących – niniejszy projekt należy ocenić negatywnie. Dodatkowe obciążenie 

przewidziane w projekcie dotyczy bowiem w przeważającej większości polskich 

przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów. Ponadto zaproponowane 

przepisy skomplikują dodatkowo system podatkowy i stworzą potencjalnie 

niebezpieczny precedens, polegający na nakładaniu coraz to nowych danin na 

przedsiębiorców dla realizowania doraźnych celów rządu. 

Należy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z zapisami projektu wysokość 

składki na Fundusz określa ustawa budżetowa, co może spowodować niepewność  

w zakresie przyszłych obciążeń publicznoprawnych. 
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2. Uwagi szczegółowe. 

2.1. Wzrost kosztów prowadzenia działalności. 

W naszej ocenie wyodrębnienie z Funduszu Pracy części składki na Fundusz 

Solidarnościowy wymagać będzie zmiany nie tylko w systemie informatycznym ZUS, 

ale również w systemach kadrowo – płacowych, co spowoduje wzrost kosztów po 

stronie pracodawcy.  

W przypadku zachowania takich samych zasad naliczania składki na Fundusz 

Pracy, jak składki na Fundusz solidarnościowy, proponujemy rozważyć 

możliwość  pobierania składki w kwocie łącznej. Takie rozwiązanie wymagałoby 

jednak wprowadzenia dodatkowych regulacji w odniesieniu do podmiotów 

nieobjętych dotychczas obowiązkiem opłacania składek na Fundusz Pracy,  

a obowiązanych do odprowadzania składki na Fundusz Solidarnościowy.  

 

2.2.  Uwagi do art. 3 projektu ustawy. 

Art. 3 ust. 2 odnosi się do kwestii deklaracji rocznych dotyczących daniny 

solidarnościowej – podatnik obok dotychczasowych deklaracji podatkowych składać 

będzie dodatkową deklarację podatkową (tak wynika z art. 21 wprowadzającego 

zapis art. 30h w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Nieuregulowana pozostaje kwestia obowiązków płatników – czy oprócz informacji 

PIT-11 płatnik będzie obowiązany do doręczenia podatnikowi dodatkowej informacji. 

 

2.3. Uwagi do art. 4 projektu ustawy. 

W art. 4 ust. 1 projektu ustawy proponuje się, aby podstawą opodatkowania 

były kwoty wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe bez stosowania 

ograniczeń, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne 

wynagrodzenie za pracę. Składki te pobierane są przez pracodawcę. Wysokość 

składki na Fundusz określać będzie ustawa budżetowa (art. 4 ust. 2), a nie nowa 

ustawa. Projekt nie precyzuje (w przeciwieństwie do uzasadnienia, które jednak nie 
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jest aktem normatywnym), że nowa składka będzie częścią wartości przewidzianej 

aktualnie dla Funduszu Pracy. Nie można więc wykluczyć, czy poprzez wprowadzenie 

regulacji nie dojdzie do wzrostu obciążenia pracodawców kosztami pracy.  

W uzasadnieniu do ustawy przedstawiono, że składka na Fundusz stanowić będzie 

0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy i można tylko zakładać, iż będzie 

pomniejszała wysokość obecnie odprowadzanej składki na Fundusz Pracy, co ze 

względów przedstawionych wyżej nie jest oczywiste. 

Ponadto Pracodawcy RP stanowczo sprzeciwiają się kolejnym działaniom, 

które mają na celu drenaż środków z Funduszu Pracy i przeznaczanie ich na cele 

niezwiązane z przeznaczeniem tego Funduszu. 

 

Trzeba również zauważyć, iż art. 4 projektu ustawy nie rozstrzyga, czy składka 

na Fundusz pobierana jest również od: 

1) osób przebywających na urlopie rodzicielskim i jednocześnie świadczących 

pracę u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze ½ etatu otrzymujących 

wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od 

którego potrącana jest składka na ubezpieczenie emerytalno–rentowe. 

Niejasne pozostaje, czy wynagrodzenie płacone tym osobom jest zwolnione od 

potrącania składek; 

2) osób mających orzeczoną niepełnosprawność i jednocześnie świadczących 

pracę z wynagrodzeniem nie mniejszym niż najniższa krajowa, od którego 

potrącana jest składka na ubezpieczenie emerytalno–rentowe. Art. 8 wymienia 

tylko niektóre zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne. Niejasna jest 

sytuacja pozostałych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; 

3) osób zatrudnionych w więcej niż jednym zakładzie pracy otrzymujących od 

każdego z pracodawców kwotę wynagrodzenia poniżej minimalnego 

wynagrodzenia. Powstają wątpliwości, w jaki sposób obliczyć podstawę do 

opłacania składki i który zakład pracy ma obowiązek obliczenia i potrącenia 

składki.  Kwestia ta nie została rozstrzygnięta w art. 4 ust. 3 i 4 projektu. 
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2.4. Uwagi do art. 5 projektu ustawy. 

Zgodnie z treścią art. 5 projektu ustawy Pracodawcy oraz inne jednostki 

organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz za zatrudnionych pracowników 

powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie  

36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. 

Należy doprecyzować, czy z tego zwolnienia mogą również korzystać 

pracodawcy, których pracownik zakończył przebywanie na urlopie rodzicielskim  

i jednocześnie w trakcie urlopu rodzicielskiego świadczył pracę w niepełnym 

wymiarze. 

 

2.5. Uwagi do art. 7 projektu ustawy. 

  Zgodnie z treścią art. 7 projektu ustawy pracodawcy oraz inne jednostki 

organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz przez okres 12 miesięcy, począwszy 

od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych 

bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. 

Zasadne jest doprecyzowanie, czy nieukończenie 30 lat dotyczy tylko daty 

skierowania do pracy i jej rozpoczęcia, czy też w okresie 12 miesięcy od zatrudnienia 

pracownik nie może ukończyć 30 roku życia.   

 

2.6. Uwagi do art. 9 projektu ustawy. 

Art. 9 ust. 5 projektu ustawy wprowadza sankcję za nieprawidłowości  

w opłacaniu składek - dodatkowa opłata może wynieść do 100% należnej kwoty 

składek, przy czym może być nałożona nie tylko na pracodawcę, ale i na pracownika. 

Treść zapisu nie precyzuje jednak, w jaki sposób sankcja ma być 

egzekwowana. 
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2.7. Uwagi do art. 24 i art. 25 projektu ustawy. 

Art. 24 i art. 25 projektu ustawy dotyczą okresu przejściowego obejmującego 

rok 2019. Składki mają być płacone na zasadach obowiązujących dla składek na 

Fundusz Pracy. Projekt nie zawiera jednak regulacji dotyczących zasad płatności 

składek za kolejne okresy. Tym samym mogą powstać u pracodawców trudności  

m. in. w określaniu, jakich kosztów można się spodziewać w związku  

z wprowadzeniem obowiązku opłacania nowej składki np. związanych z koniecznością 

wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych, czy też modyfikacji istniejących 

rozwiązań. 

 


