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Pan Jarosław Duda 
Pełnomocnik Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych 
Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej 

Szanowny Panie Ministrze 

Uprzejmie informuję, że wpływają do mnie skargi od osób niepełnosprawnych 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które od 1 stycznia 2008 r. zostały 
objęte obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, 
wypadkowe), zgodnie z art. 9 ust. 4c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 ze zm.). 

Osoby te mają oczywiście prawo do refundacji składek opłaconych na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, jednakże ich sprzeciw budzi forma rozliczeń z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 25 a ust. 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.), refundowane składki muszą być 
uprzednio zapłacone w pełnej wysokości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Skarżący 
podnoszą, że jest to dla nich istotna przeszkoda, gdyż niejednokrotnie przychód osiągany z 
prowadzonej działalności jest niższy niż wymagana do zapłacenia kwota składek. 

Przed 1 stycznia 2008 r., podmioty, które na podstawie przepisów ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miały 
prawo do refundacji składek, dokonywały tych rozliczeń w formie bezgotówkowej, tzn. 
wykazywały poszczególne kwoty w dokumentach rozliczeniowych, zgodnie procedurą 
określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie rozliczania składek, wypłaconych 
zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, 
pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na 
poszczególne fundusze (dz. U. nr 165, poz. 1197 ze zm.), jednakże nie były zobowiązane do 
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wpłacania refundowanych kwot. Kwoty te, bezpośrednio do ZUS wpłacał podmiot 
refundujący, np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana 
Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Z poważaniem 

/-/ Stanisław Trociuk 


