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Nowe zasady dofi nansowania obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. zalecone przez Komisję Europejską stwarzają lepsze 

podstawy fi nansowe do zatrudniania osób niepełnosprawnych dla fi rm i instytucji z otwartego rynku pracy, ale 

nie wystarczą w pełni do tego, by skłonić pracodawców z sektora prywatnego i publicznego do większej otwartości na 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy obawiają się zatrudniania osób niepełnosprawnych, co często jest wynikiem niewiedzy i braku odpo-

wiednich informacji. Dlatego potrzebują oni rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących zarówno możliwości otrzy-

mywania wsparcia z tytułu zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika, jak i obowiązków z tego wynikających.

W poradniku zgromadziliśmy materiał (stan prawny na 30 czerwca 2009 r.), który – jak mamy nadzieję – przybliży 

pracodawcom z otwartego rynku pracy zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy osoby niepełnosprawnej 

i w konsekwencji przyczyni się do wzrostu zatrudniania osób niepełnosprawnych przez fi rmy.
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Wprowadzenie

W kierunku otwartego rynku pracy

Oddajemy do rąk Czytelników poradnik prawny poświęcony najważniejszym 
aktualnym kwestiom związanym z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do praco-
dawców, ale może być także przydatna dla wszystkich zainteresowanych tema-
tem uwarunkowań prawnych aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Zanim zaprosimy do lektury poradnika, chcielibyśmy przybliżyć jego odbiorcom 
szerszy kontekst omawianych w nim zagadnień. 

Osoby niepełnosprawne to duża i zróżnicowana grupa społeczna. Łączy ich 
wysokie ryzyko wykluczenia społecznego. Dlatego w wypadku osób niepełno-
sprawnych podjęcie pracy, nawet w niepełnym wymiarze czasu i z wykorzysta-
niem nietypowych form zatrudnienia, jest bardzo ważne. Praca zawodowa to 
istotne źródło dochodów, podstawowy czynnik samodzielności ekonomicznej 
osób niepełnosprawnych, sprzyjający ich integracji społecznej. Daje szansę na 
usamodzielnienie się i uzyskanie dobrego standardu życia. Dlatego zagwaranto-
wanie osobom niepełnosprawnym prawa do pracy i tworzenie im sprzyjających 
warunków do jej podejmowania w fi rmach i instytucjach z otwartego rynku pracy, 
stało się jedną z podstawowych wytycznych polityki integracyjnej w państwach 
Unii Europejskiej. 

Obecnie szczegółowe regulacje prawne czy zalecenia praktyczne odnoszące 
się do zatrudniania osób niepełnosprawnych są ujęte w wielu dokumentach mię-
dzynarodowych. 



 
 
 
  6 Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony

Przykładem działań służących do zwiększenia zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych na otwartym rynku pracy jest Kodeks Postępowania Międzynarodowej 
Organizacji Pracy – „Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy”, przyjęty 
w 2001 roku1. Dokument ten dostarcza pracodawcom wskazówek niezbędnych 
do sformułowania i przyjęcia strategii zarządzania niepełnosprawnością na po-
ziomie zakładu pracy. Z kolei Rada Europy w przyjętym na lata 2006–2015 planie 
działań podkreśla, że: zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i szkolenie zawodowe 
są kluczowymi czynnikami integracji społecznej i niezależności ekonomicznej osób 
niepełnosprawnych. Zapewnienie równości szans osób niepełnosprawnych w zakresie 
uzyskania i utrzymania pracy wymaga odpowiednich przepisów prawnych, środków 
i usług. Należy zwiększyć równy dostęp do zatrudnienia przez łączenie działań anty-
dyskryminacyjnych i pozytywnych oraz poprzez włączenie działań integracyjnych na 
rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogólnej polityki zatrudnienia2. W usta-
wodawstwie poszczególnych państw kwestie dostępu osób niepełnosprawnych do 
otwartego rynku pracy są uwzględniane w coraz szerszym zakresie.

Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 
nie oznacza zaniechania wsparcia czy wręcz likwidacji chronionego rynku pracy3. 
Ma ono na celu zwiększenie udziału rynku otwartego w zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych. Liczne doświadczenia wskazują na to, że rynek otwarty zapewnia 
lepsze i trwalsze wyniki w zakresie integracji społecznej tej grupy osób. Specjalne 
zakłady pracy, mające ponad dwustuletnią historię, tworzono dla osób niepełno-
sprawnych, niezdolnych do podjęcia zatrudnienia w zwykłych zakładach pracy. 
Istnieją one we wszystkich państwach, jednak od lat osiemdziesiątych XX wieku 
narastał krytyczny stosunek do nich4. Wskazywano, że powodują one izolację 
osób niepełnosprawnych, uniemożliwiają im rozwój zawodowy i podnoszenie 
kwalifi kacji, skazując je na wykonywanie tej samej pracy przez całe życie. Istnienie 
specjalnych zakładów pracy wymaga ogromnych dopłat z budżetów państwo-
wych, co podważa ekonomiczny sens ich tworzenia i utrzymywania, zwłaszcza 
w dobie racjonalizacji wydatków publicznych. 

1  Dokument Managing disability in the workplace. An ILO code of practice jest dostępny w polskiej wersji 

językowej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).
2  Załącznik do Zalecenia nr Rec(2006)5: Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 

2006–2015, strona internetowa MPiPS, s. 8. 
3  W Polsce system rehabilitacji i zatrudnienia na chronionym rynku pracy obejmuje: zakłady pracy chronio-

nej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej. 
4  T. Majewski, Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyj-

na, Warszawa 2006, s. 12–13.
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Przekierowanie głównego strumienia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 
otwarty rynek pracy wymagało stworzenia odpowiednich ram prawnych, zwłasz-
cza przyjęcia ustawodawstwa antydyskryminacyjnego i upowszechnienia dobrych 
praktyk gwarantujących osobom niepełnosprawnym równe szanse w procesach 
rekrutacji do podjęcia pracy. Obejmują one m.in.: zapewnienie dostępu do porad-
nictwa i szkolenia zawodowego oraz odpowiednich usług związanych z zatrud-
nieniem, dostęp do obiektywnej oceny zawodowej skoncentrowanej na możli-
wościach i konkretnym stanowisku pracy (a nie na rodzaju niepełnosprawności), 
ochronę przed dyskryminacją na wszystkich etapach zatrudnienia, tworzenie od-
powiednich przepisów bhp uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, 
usuwanie z systemu świadczeń społecznych elementów zniechęcających osoby 
niepełnosprawne do podejmowania pracy, tworzenie systemu zachęt do samoza-
trudniania się oraz przechodzenia z chronionego na otwarty rynek pracy5. 

Polska na tle Europy charakteryzuje się niskim poziomem zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. W IV kwartale 2008 roku zbiorowość niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) liczyła 2 208 tys. osób. Wśród nich było 
jedynie 536 tys. osób aktywnych zawodowo, co oznacza, że tylko co piąta osoba 
niepełnosprawna w wieku produkcyjnym jest obecna na rynku pracy6. W Polsce 
zakłady pracy chronionej stanowią nadal główny segment rynku pracy osób nie-
pełnosprawnych. W systemie obsługi dofi nansowań i refundacji (SODiR) prowa-
dzonym przez PFRON w styczniu 2009 roku zarejestrowanych było 40,5 tys. osób 
niepełnosprawnych pracujących na otwartym rynku i 179,9 tys. – pracujących 
w zakładach pracy chronionej. 

Rozwojowi zatrudnienia na otwartym rynku pracy w Polsce powinny sprzyjać 
nowe zasady dofi nansowania obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku7. Zgodnie 
z nowymi przepisami wspólnotowymi zostały zwiększone różne formy dofi nan-
sowania do płac pracowników niepełnosprawnych w fi rmach z otwartego rynku 
pracy. Pracodawcy otrzymają maksymalnie do 75% zwrotu kosztów płacy niepeł-
nosprawnego pracownika (wynagrodzeń i składek). Nadal utrzymano zróżnico-
wanie dofi nansowania w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Od 
2010 roku fi rmy z otwartego rynku pracy będą otrzymywać pomoc w takiej samej 
wysokości, jak zakłady pracy chronionej.

Nowe zasady zalecone przez Komisję Europejską stwarzają lepsze podsta-
wy fi nansowe do zatrudniania osób niepełnosprawnych dla fi rm i instytucji 

5  Załącznik do Zalecenia..., op. cit., s. 24–25.
6  Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, IV kwartał 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

2008.
7  Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (DzU 2008, nr 237, poz. 1652). 
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z otwartego rynku pracy, ale nie wystarczą w pełni do tego, by skłonić pracodaw-
ców z sektora prywatnego i publicznego do większej otwartości na zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych. Pracodawcy obawiają się zatrudniania osób niepełno-
sprawnych, co często jest wynikiem niewiedzy i braku odpowiednich informacji. 
Dlatego pracodawcy potrzebują rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących 
zarówno możliwości otrzymywania wsparcia z tytułu zatrudnienia niepełno-
sprawnego pracownika, jak i obowiązków z tego wynikających.

W poradniku zgromadziliśmy materiał (stan prawny na 30 czerwca 2009 r.), 
który – jak mamy nadzieję – przybliży pracodawcom z otwartego rynku pracy 
zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy osoby niepełnosprawnej 
i w konsekwencji przyczyni się do wzrostu zatrudniania osób niepełnosprawnych 
przez fi rmy. 

Mamy świadomość, że nie jest to lektura łatwa. System procedur związanych 
z pozyskiwaniem i rozliczaniem wsparcia ze środków publicznych wymaga nadal 
uproszczenia, ale jednocześnie zawiera też wiele korzystnych rozwiązań zarówno 
dla pracodawców, jak i dla osób niepełnosprawnych.
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Co zawiera poradnik?
Prezentowany poradnik składa się z pięciu części. 
W pierwszej części zostały omówione podstawowe zagadnienia związane 

z rentowymi i pozarentowymi systemami orzecznictwa, które stanowią podsta-
wę prawną statusu osoby niepełnosprawnej i jednocześnie podstawę do otrzy-
mywania wsparcia dla pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego pracow-
nika. 

Część druga ukazuje istniejący w polskim systemie prawnym obowiązek 
dokonywania wpłat na PFRON przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym kwestie wy-
sokości i terminów dokonywania wpłat. 

W części trzeciej poradnika chcieliśmy zwrócić uwagę pracodawcy na szcze-
gólne uprawnienia niepełnosprawnych pracowników dotyczące takich kwestii, 
jak wymiar czasu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy czy zwolnienie z pracy 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Kolejna i zarazem najbardziej obszer-
na część poradnika zawiera omówienie podstawowych i obowiązujących form 
wsparcia dostępnych dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną. 

Krok po kroku zostały omówione procedury związane m.in. z otrzymaniem 
przez pracodawcę dofi nansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, 
czy zwrotu kosztów niezbędnych do wyposażenia stanowiska pracy niepełno-
sprawnego pracownika. Na konkretnych przykładach Autorka poradnika szcze-
gółowo prezentuje informacje na temat możliwości otrzymywania dofi nansowa-
nia, warunków, jakie powinien spełniać pracodawca, oraz kwestii technicznych, 
jak m.in. terminy składania wymaganych prawem formularzy. 

Ostatnia część zawiera omówienie kilku wybranych możliwości uelastycznie-
nia warunków wykonywania pracy przez niepełnosprawnego pracownika, co 
mamy nadzieję pomoże pracodawcom wpisać elastyczność w organizację pracy. 





Urszula Kurowska

1.  Status osoby niepełnosprawnej 
i orzecznictwo 

W polskim systemie prawnym podstawowym aktem prawnym regulującym 
zagadnienia związane z orzecznictwem oraz uprawnieniami i obowiązkami pra-
codawców zatrudniającymi osoby niepełnosprawne jest Ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych8 (wraz z aktami 
wykonawczymi).

Aby pracodawca mógł uzyskać z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 
fi nansowe wsparcie lub mieć podstawę prawną do respektowania praw wynika-
jących z jej niepełnosprawności, osoba ta musi legitymować się odpowiednim 
zaświadczeniem potwierdzającym jej niepełnosprawność. 

Osoba niepełnosprawna może posługiwać się różnymi dokumentami, po-
nieważ w obowiązującym stanie prawnym istnieje pięć systemów orzeczni-

czych:
n  cztery to systemy rentowe (orzeczenia są wydawane przez: lekarzy-

orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarzy-rzeczoznawców 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, komisje podległe Minister-
stwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji);

n  jeden to system pozarentowy (orzeczenia są wydawane przez powiatowe/
miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności). 

Ponadto, wiele osób niepełnosprawnych posługuje się orzeczeniami wyda-
nymi przez już nieistniejące podmioty, np. komisje lekarskie ds. inwalidztwa i za-
trudnienia (KIZ). 

8  Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych (DzU 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
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Systemy rentowe służą orzekaniu o niezdolności do pracy dla celów 

ubezpieczeniowych i ustaleniu prawa do renty, natomiast system poza-

rentowy ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym skorzysta-

nie z wielu ulg i uprawnień, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji zawodowej 

i społecznej. 
Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych pracodawca może uzyskać fi nansowe wsparcie z tytułu za-
trudniania pracowników niepełnosprawnych, nawet jeżeli dostarczą oni zaświad-
czenia wydane przez różne uprawnione do tego organy. W większości przypad-
ków dokumenty te są równoważne (o czym mowa poniżej).

Za osobę niepełnosprawną zostaje uznany pracownik posiadający orze-

czenie:

n o niepełnosprawności,
n o stopniu niepełnosprawności,
n traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności jest wydawane osobom, które nie ukończy-

ły 16 roku życia. 
Orzeczenie to wydaje w pierwszej instancji – powiatowy (miejski) zespół do 

spraw orzekania o niepełnosprawności, a w drugiej – wojewódzki zespół do spraw 
orzekania o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera m.in. symbol przyczyny niepełno-
sprawności, dokumentujący określone schorzenie (np. 01–U – upośledzenie umy-
słowe, 05–R – upośledzenie narządu ruchu). 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest wydawane osobom, które ukoń-

czyły 16 rok życia. Określa się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarko-
wany i lekki. 

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności po-
winny pracować jedynie w warunkach pracy chronionej (w zakładzie pracy chro-
nionej lub zakładzie aktywności zawodowej). 

Jednak nie wyklucza to możliwości pracy tych osób u pracodawców z otwar-
tego rynku pracy, jeżeli pracodawca:
n  uzyska pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez 

niego stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
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n zatrudnia wymienione osoby w formie telepracy.

Podobnie jak w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności wydaje w pierwszej instancji – powiatowy (miej-
ski) zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a w drugiej – wojewódzki 
zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera m.in. symbol przyczyny 
niepełnosprawności. 

Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
I. Orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy

Orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydaje lekarz-
-orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeka on o:
n  całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (takie orze-

czenie jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności);

n  niezdolności do samodzielnej egzystencji (takie orzeczenie jest traktowane 
na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności);

n  całkowitej niezdolności do pracy (takie orzeczenie jest traktowane na równi 
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);

n  częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifi kowania (ta-
kie orzeczenie jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu nie-
pełnosprawności).

II. Orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidztwa (przyznane przed 1 stycznia 

1998 r.)

Za osoby niepełnosprawne uznaje się także osoby, które przed dniem wej-
ścia w życie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, czyli przed 1 stycznia 1998 roku zostały zaliczone do jed-
nej z grup inwalidów, np. przez komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnie-
nia lub resortowe komisje lekarskie (pod warunkiem, że orzeczenie nie utraciło 
mocy). 

Orzeczenie o zaliczeniu do:
n  I grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stop-

niu niepełnosprawności;
n  II grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności;
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n  III grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 
niepełnosprawności.

e Uwaga

Jeżeli osoba została zaliczona do III grupy inwalidztwa przez komisję resortową (bez jednoczesnego orzeczenia do-

tyczącego ogólnego stanu zdrowia) jest uznawana jako niezdolna wyłącznie do pełnienia służby. Oznacza to, że jest 

ona zdolna do pracy poza służbą, czyli nie jest traktowana jako osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy o re-

habilitacji zawodowej 

III. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodar-

stwie rolnym (przyznane przed 1 stycznia 1998 r.)

Za osoby niepełnosprawne uznaje się także osoby o stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wtedy, gdy orzeczenie zostało 
wydane przez lekarza-rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
przed 1 stycznia 1998 r.), z tym, że:
n  osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do 

znacznego stopnia niepełnosprawności;
n  pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełno-

sprawności.
 

i Dodatkowe informacje

Pracodawca może potraktować pracownika za osobę niepełnosprawną od dnia następującego po dniu, w którym 

pracownik dostarczył orzeczenie potwierdzające jego niepełnosprawność.

Jeżeli w trakcie trwania zatrudnienia orzeczenie wygasło (np. było ważne na określony czas) i pracownik nie przedstawił 

pracodawcy nowego orzeczenia należy go potraktować jako osobę sprawną. Jeżeli kolejne orzeczenie pracownika 

wygasło, ale dostarczył on pracodawcy orzeczenie, z którego wynika, że niepełnosprawność trwała nieprzerwanie (od 

czasu wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia) to pracodawca powinien go potraktować jako osobę niepełnosprawną 

(istnieje wtedy ciągłość trwania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności). 

Niekiedy pracownik ma dwa orzeczenia, które mogą być wydane przez różne organy, czy też orzeczenia o różnym 

stopniu niepełnosprawności. Ogólna zasada mówi o honorowaniu tego orzeczenia, które jest korzystniejsze dla 

pracownika. 
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§ Podstawa prawna

n  artykuły 3–6 oraz artykuły 62–63 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.);

n  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnospraw-

ności u osób w wieku do 16 roku życia (DzU 2002, nr 17, poz. 162);

n  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU 2003, nr 139, poz. 1328). 





2.  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
– system kwotowy

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy (i nie osiągający ustawowo określonego wskaźnika za-
trudnienia osób niepełnosprawnych) jest obowiązany dokonywać miesięcznych 
wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki zgromadzone w Funduszu przekazywane są na wsparcie fi nansowe dla 
tych pracodawców, którzy zatrudniają odpowiednią liczbę osób niepełnospraw-
nych oraz na cele związane z ich rehabilitacją zawodową.

Pracodawcy zobowiązani do wpłat do PFRON-u
n  pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na peł-

ny wymiar czasu pracy nieosiągający wymaganego wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w wysokości 6%;
Formularze do wypełnienia:

Miesięczne deklaracje wpłat DEK-I-0 oraz roczne deklaracje DEK-R.

n  państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna, będąca jednostką bu-
dżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, insty-
tucja kultury oraz jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną 
dóbr kultury uznanych za pomnik historii, zatrudniająca co najmniej 25 pra-
cowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nieosiągająca wyma-
ganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%;
Formularze do wypełnienia:

Miesięczne deklaracje wpłat DEK-I-a oraz roczne deklaracje DEK-R.

n  państwowa i niepaństwowa szkoła wyższa, wyższa szkoła zawodowa, publiczna 
i niepubliczna szkoła, zakład kształcenia nauczycieli oraz placówka opiekuńczo-
-wychowawcza i resocjalizacyjna, zatrudniająca co najmniej 25 pracowników 
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w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nieosiągająca wymaganego wskaź-
nika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2%.
Formularze do wypełnienia:

Miesięczne deklaracje wpłat DEK-I-b oraz roczne deklaracje DEK-R. 

Obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Pracodawca, który jest zobowiązany do wpłat, ma możliwość obniżenia wyma-

ganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudni osoby nie-
pełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

Do tych schorzeń zalicza się chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, pa-
raplegię, tetraplegię, hemiplegię, znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz 
niedowidzenie, głuchotę i głuchoniemotę, nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę 
AIDS, epilepsję, przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, miaste-
nie, późne powikłania cukrzycy.

Sposób liczenia stanu zatrudnienia
Do stanu zatrudnienia wlicza się wyłącznie pracowników (zgodnie z art. 2 

Kodeksu Pracy), czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikami nie są osoby, 
z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się osób pełnospraw-

nych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawo-
dowego, przebywających na urlopach wychowawczych, nieświadczących pracy 
w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej, będących 
uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, nieświadczących pracy w związku 
z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego, przebywających na urlopach bez-
płatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Powyższe wyjątki nie dotyczą natomiast pracowników niepełnosprawnych, 
których wlicza się do stanu zatrudnienia.

Wysokość wpłat na PFRON
Wysokość wpłaty stanowi kwota będąca iloczynem 40,65% przeciętnego 

wynagrodzenia i liczby pracowników. Odpowiada ona różnicy między zatrudnie-
niem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w wysokości określonej dla poszczególnego typu pracodawcy, a rzeczywi-
stym zatrudnieniem przez niego osób niepełnosprawnych. Liczbę pracowników 
określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty).
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j Przykład

Pracodawca X zatrudnia 160 pracowników na 150 etatach, w tym na 5 etatach pracują osoby niepełnosprawne 

(rzeczywiste zatrudnienie osób niepełnosprawnych). Aby osiągnąć 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych pracodawca powinien mieć 9 etatów, na których zatrudnia niepełnosprawnych pracowników. 

Różnica między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

a rzeczywistym ich zatrudnieniem wynosi 4 (9–5). Wpłata pracodawcy do PFRON-u wyniesie: 40,65% przeciętnego 

wynagrodzenia x 4.

Termin wpłat

Pracodawcy dokonują wpłat do Funduszu w terminie do dnia 20 następ-

nego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące 

powstanie obowiązku wpłat (czyli nie osiągnięcia przez nich wymaganego 
wskaźnika).

e Uwaga

Zarówno na pracodawcach osiągających, jak i nieosiągających określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych ciąży obowiązek sprawozdawczy do Funduszu (wypełnienia i przesłania określonych prawem formularzy).

Obniżanie wpłat na PFRON
Wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu dla tego pracodawcy, który dokonał za-

kupu usługi (z wyłączeniem handlu lub produkcji) i który jednocześnie zatrudnia 
co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osią-
ga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%.

e Uwaga

Warunkiem uznania przez Fundusz jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz 

otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

Pracodawcy zwolnieni z wpłat do PFRON-u
n  pracodawca, który osiąga ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych;
n  publiczna i niepubliczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiąg-

nięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest 
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rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub 
opieka nad osobami niepełnosprawnymi, zatrudniająca co najmniej 25 pra-
cowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

n  pracodawca prowadzący zakład pracy będący w likwidacji albo, co do którego 
ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika – zwolnienie nie 
dotyczy pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.

e Uwaga

Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON nie dotyczy: placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz przed-

stawicielstw i misji zagranicznych.

Formularze do wypełnienia
Wszystkie wymienione podmioty zobowiązane są do wypełnienia i złożenia 

miesięcznej informacji INF-1 oraz rocznej informacji INF-2.

Terminy składania deklaracji i informacji
n  miesięczne deklaracje lub informacje należy składać do 20 dnia miesiąca 

następnego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące po-
wstanie obowiązku wpłaty (np. deklarację za luty 2008 r. należy złożyć w ter-
minie do 20 marca 2008 r.);

n  roczne deklaracje lub informacje należy składać do 20 stycznia roku następ-
nego po roku, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obo-
wiązku wpłaty (np. deklarację roczną za 2008 r. należy złożyć w terminie do 20 
stycznia 2009 r.).

Forma składania deklaracji i informacji:
n  deklaracje pracodawcy zobowiązani są składać poprzez teletransmisje da-

nych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON);
n  informacje pracodawcy składają poprzez teletransmisję danych w formie 

dokumentu elektronicznego (system e-PFRON) lub drogą pocztową na adres 
Biura PFRON-u w Warszawie.

e Uwaga

Pełna informacja o teletransmisji danych dostępna jest na stronach internetowych systemu e-PFRON: 

http://www.e-pfron.pl.
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e Uwaga dodatkowa

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty) podlegają 

rejestracji w PFRON-ie.

W tym celu powinni wypełnić dokument zgłoszeniowy:

n  deklarację DEK-Z dla pracodawcy zobowiązanego do dokonywania wpłat,

n  informację INF-1-Z dla pracodawcy zwolnionego z dokonywania wpłat. 

Po pomyślnym zarejestrowaniu PFRON nadaje pracodawcy identyfi kator zwany „numerem w rejestrze PFRON”. 

§ Podstawa prawna

n  artykuły 21–22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (DzU 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.);

n  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia 

wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez 

pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (DzU 2003, nr 105, poz. 989);

n  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń 

uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (DzU 

1998, nr 124, poz. 820 z późn. zm.);

n  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów 

miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

(DzU 2003, nr 104, poz. 969). 





3.  Uprawnienia niepełnosprawnych 
pracowników 

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne musi pamiętać, że pracow-
nik niepełnosprawny ma szczególne uprawnienia dotyczące:
n  wymiaru czasu pracy,
n  dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
n  zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar czasu pracy
n  Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę 

i 40 godzin tygodniowo.
n  Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowa-

nego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 
godzin tygodniowo.

n  Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzi-
nach nadliczbowych. 

n  Obniżony wymiar czasu pracy należy traktować jako pełny wymiar czasu pracy 
dla osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na 

gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut 
i jest wliczany do czasu pracy. Oznacza to, że poza 15 minutami przerwy przypa-
dającej każdemu pracownikowi (jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi 
co najmniej 6 godzin), pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatko-
we 15 minut (czyli łącznie 30 minut).

Przedstawiony wyżej wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego 
po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
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Obniżonych norm czasu pracy nie stosuje się:

n  do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
n  gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profi -

laktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad 
tą osobą wyrazi na to zgodę.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw-

ności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych 
w roku kalendarzowym. 

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowa-
niu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności. 
Przepracowanie jednego roku dotyczy ogólnego stażu pracy niepełnosprawnego 
pracownika, a nie stażu pracy u konkretnego pracodawcy.

j Przykład

Marek N. w październiku 2007 roku dostarczył pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień 

umiarkowany). W lipcu 2008 roku wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o 30 dni urlopu wypoczynkowego (20 dni 

przysługującego mu urlopu zgodnie z Kodeksem Pracy i 10 dni dodatkowego urlopu). Pracodawca odmówił. Prawo 

do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa bowiem dopiero po przepracowaniu roku po 

dniu zaliczenia jej do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Z przepisów wynika, że Marek 

N. nabywa uprawnienie do dodatkowego urlopu dopiero w październiku 2008 roku.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy pracownika, np. jeżeli pracownik pracuje na pół etatu przysługuje mu 
5 dni urlopu wypoczynkowego (1/2 x 10 dni).

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlo-
pu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. urlop 
przysługujący nauczycielom) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych 
przepisów (np. prokuratorzy).

Niewykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy przechodzi na rok następny. 

Zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma pra-

wo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
n  w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie reha-

bilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku (na wniosek lekarza sprawującego 
nad nią  opiekę);        
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Skierowanie na turnus rehabilitacyjny osoba o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności przedstawia pracodawcy w terminie umożliwia-
jącym zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie.

n  w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub uspraw-
niających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego na-
prawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy
n  Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pienięż-

ny za urlop wypoczynkowy.
n  Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest przedłożony pra-

codawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez 
organizatora turnusu.

Prawo do płatnego zwolnienia z pracy przysługuje jedynie w danym roku.
Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od 

pracy nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Na 
przykład jeżeli pracownik niepełnosprawny wykorzystał już 21 dni zwolnienia 
na udział w turnusie rehabilitacyjnym w 2009 roku, nie będzie mógł skorzystać 
w 2009 roku z dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

g Dodatkowe uprawnienie pracownika

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.

Pracodawca nie ma takiego obowiązku, 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.

§ Podstawa prawna

n  artykuły 14–20 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (DzU 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.);

n  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu 

uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (DzU 2003, nr 100, poz. 927). 





4.  Wsparcie dla pracodawców 
z otwartego rynku pracy

Pracodawca zatrudniający lub zamierzający zatrudniać niepełnosprawnych 
pracowników może skorzystać z wielu form wsparcia, które zostały szczegółowo 
uregulowane w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. Stosując się ściśle do opisanych poniżej procedur, poza 
pozyskaniem pracownika, który może przyczynić się do rozwoju fi rmy, pracodaw-
ca może otrzymać znaczną bezzwrotną pomoc fi nansową.

4.1. Dofi nansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawnych pracowników może otrzy-
mać miesięczne dofi nansowanie do ich wynagrodzeń. 

Kto może uzyskać dofi nansowanie?
Pracodawca zatrudniający:

n  mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 
n  co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 

osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co 
najmniej 6%.

Ograniczenia:
Pomimo zatrudnienia odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych i osiąg-

nięcia ustawowego wskaźnika ich zatrudnienia pracodawca może nie otrzymać 
dofi nansowania, jeżeli:
n  ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON-u przekraczające ogółem 

kwotę 100 złotych;
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n  znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych 
w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;

e Uwaga

Kryteria te zostały określone w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., s. 2).

n  ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decy-
zji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze 
wspólnym rynkiem;

n  udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofi nansowania do wynagrodze-
nia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na za-
trudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Na kogo można uzyskać dofi nansowanie?
Pracodawca może uzyskać dofi nansowanie do wynagrodzenia każdego pra-

cownika niepełnosprawnego.

e Uwaga

Miesięczne dofi nansowanie przysługuje na wszystkich niepełnosprawnych pracowników, w odróżnieniu od stanu praw-

nego obowiązującego do 31 grudnia 2008 r., w którym pracodawca nie mógł uzyskać dofi nansowania do wynagrodzeń 

niepełnosprawnych pracowników z ustalonym prawem do emerytury.

Kto wypłaca dofi nansowanie?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warunki, jakie powinien spełniać pracodawca:

n  wypłacić wynagrodzenie niepełnosprawnemu pracownikowi;
n  osiągnąć wzrost netto zatrudnienia pracowników ogółem i wzrost netto zatrud-

nienia pracowników niepełnosprawnych – jeżeli chce uzyskać dofi nansowanie 
do wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego;

n  terminowo złożyć wymagane formularze.

Wypłacenie wynagrodzenia
Aby uzyskać dofi nansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracow-

nika pracodawca musi je uprzednio wypłacić. 
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e Uwaga

Dofi nansowanie przysługuje do wynagrodzenia osiąganego przez pracownika. Wynagrodzeniem osiąganym (czyli 

wynagrodzenie brutto) jest wynagrodzenie nie pomniejszone o należne od pracownika obowiązkowe składki na ubez-

pieczenie społeczne, zdrowotne oraz o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fi zycznych. Dla odróżnienia wynagro-
dzeniem wypłaconym (wynagrodzenie netto) jest wynagrodzenie osiągane, pomniejszone o należne od pracownika 

obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fi zycznych. 

Wzrost netto zatrudnienia
Pracodawca, który chce uzyskać dofi nansowanie do wynagrodzeń nowo za-

trudnionych osób niepełnosprawnych (czyli zatrudnionych od 1 stycznia 2009 r.)10, 
musi spełnić dodatkowy warunek: zatrudnienie nowych pracowników powinno 
spowodować wzrost zatrudnienia netto pracowników ogółem oraz wzrost netto 
zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, w stosunku do przeciętnego za-
trudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okre-
sie poprzedzających 12 miesięcy. 

Jeżeli w obydwu przypadkach występuje wzrost zatrudnienia netto – to pra-
codawca spełnia warunki ustawowe i może otrzymać dofi nansowanie do wyna-
grodzeń nowo zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników.

j Przykład

U pracodawcy X od 1 do 8 stycznia 2009 roku (w okresie sprawozdawczym) liczba zatrudnionych wynosiła 74 oso-

by, w przeliczeniu na pełne etaty (w tym 20 osób niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełne etaty). 9 stycznia 

2009 roku pracodawca zatrudnił 8 nowych osób (w tym 4 osoby niepełnosprawne), czyli od 9 do 31 stycznia liczba 

zatrudnionych wynosiła 82 osoby (w tym 24 osoby niepełnosprawne). Z obliczeń wynika, że w styczniu 2009 roku 

przeciętne zatrudnienie wynosiło około 80 osób, w tym 23 osoby niepełnosprawne. 

Uśredniona liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych (w przeliczeniu na pełne etaty) w okresie poprzedzających 

12 miesięcy wynosiła 73 osoby (w tym 19 zatrudnionych osób niepełnosprawnych). 

W stosunku do uśrednionego zatrudnienia wszystkich pracowników, z ostatnich 12 miesięcy (73 osoby), nastąpił 

wzrost zatrudnienia w okresie sprawozdawczym (styczeń 2009 r.) o 7 osób (do 80 osób). W stosunku do uśrednionego 

zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych z ostatnich 12 miesięcy (19 osób), również nastąpił wzrost zatrudnie-

nia o 4 osoby (do 23 osób).

Z przykładu wynika, że nastąpił wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

10  Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

z 5 grudnia 2008 r. (DzU 2008, nr 237, poz. 1652) zmieniła m.in. zasady uzyskania dofi nansowania do 

wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
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Jeżeli w wyniku zatrudnienia nowych pracowników pracodawca nie wykaże 
wzrostu zatrudnienia netto, będzie miał nadal możliwość uzyskania dofi nansowa-
nia, jeżeli zatrudnienie nowych pracowników nastąpiło przez rozwiązanie umowy 
o pracę z dotychczasowym pracownikiem z następujących powodów: 
n  z winy pracownika (ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych 

obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa, zawinionej utraty ko-
niecznych w pracy uprawnień); 

n  za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika; 
n  na mocy porozumienia stron; 
n  wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy; 
n  z upływem czasu, na który umowa została zawarta; 
n  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta umowa.

Miesięczne dofi nansowanie przysługuje również w przypadku, gdy miejsce 
pracy nowo zatrudnionego pracownika powstało w wyniku: wygaśnięcia umowy 
o pracę z innym pracownikiem; zmniejszenia wymiaru czasu pracy innego pra-
cownika – na jego wniosek.

e Uwaga

Warunek wzrostu zatrudnienia netto dotyczy wyłącznie nowo zatrudnionych pracowników. 

Pracodawca, który korzystał przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej 

z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników lub z dofi nansowania do ich wyna-

grodzeń ma prawo do uzyskania dofi nansowania do wynagrodzeń tych osób, bez obowiązku wykazywania wzrostu 

zatrudnienia netto.

Terminowo złożone formularze
Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy okres 

sprawozdawczy pracodawca powinien składać do Funduszu następujące 

formularze:
n  miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach nie-

pełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pra-
cowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umy-
słowe lub epilepsję, oraz pracowników niewidomych (formularz o symbolu 
INF-D-P)11;

n  wniosek o wypłatę miesięcznego dofi nansowania za dany miesiąc (formularz 

o symbolu Wn-D).

11 Wzory formularzy INF-D-P i Wn-D zamieszczamy w części 6 Poradnika.
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Wysokość dofi nansowania
Pracodawcy przysługuje miesięczne dofi nansowanie do wynagrodzeń pra-

cowników niepełnosprawnych w wysokości:
n  160% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
n  140% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
n  60% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych za-

liczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty te zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób 
niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie 

umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych. 

W ustawie nowelizującej ustawę o rehabilitacji zawodowej12 wprowadzono 
przepis przejściowy dla pracodawców z otwartego rynku pracy. W 2009 roku 
otrzymają oni dofi nansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnospraw-
nych w wysokości:
n  70% z 160% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnospraw-

nych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
n  70% z 140% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnospraw-

nych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
n  70% z 60% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnospraw-

nych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności; 
n  90% kwot, które przysługują jako dofi nansowanie do wynagrodzeń pracowni-

ków niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośle-
dzenie umysłowe, epilepsję oraz niewidomych.

Maksymalne kwoty dofi nansowania, uzależnione od stopnia niepełnospraw-
ności i rodzaju schorzenia pracownika z uwzględnieniem podziału na otwarty 
i zamknięty rynek pracy, zostały przedstawione w tabeli 1.

12 DzU 2008, nr 237, poz. 1652.
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Tabela 1.  Maksymalne kwoty dofi nansowań do wynagrodzeń pracowników niepeł-

nosprawnych w 2009 roku

Maksymalne dofi nansowanie dla 

osób niepełnosprawnych:

Pracodawcy z chro-

nionego rynku pracy

Pracodawcy z otwar-

tego rynku pracy

Ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności

2041,60 zł 

(160% najniższego 

wynagrodzenia)*

1429,12 zł

(70% z 160% najniższe-

go wynagrodzenia)

Z umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności

1786,40 zł

(140% najniższego 

wynagrodzenia)

1250,48 zł

(70% z 140% najniższe-

go wynagrodzenia)

Z lekkim stopniem niepełnospraw-

ności

765,60 zł

(60% najniższego wyna-

grodzenia)

535,92 zł

(70% z 60% najniższego 

wynagrodzenia)

U których stwier-

dzono chorobę 

psychiczną, 

upośledzenie 

umysłowe lub 

epilepsję oraz 

niewidomych

-  ze znacznym 

stopniem 

niepełno-

sprawności

2552,00 zł

(160% najniższego 

wynagrodzenia + 40% 

najniższego wynagro-

dzenia)

2296,80 zł

90% z (160% najniższe-

go wynagrodzenia + 

40% najniższego wyna-

grodzenia)

-  z umiarko-

wanym stop-

niem niepeł-

nosprawności

2296,80 zł

(140% najniższego 

wynagrodzenia + 40% 

najniższego wynagro-

dzenia)

2067,12 zł

90% z (140% najniższe-

go wynagrodzenia + 

40% najniższego wyna-

grodzenia)

-  z lekkim stop-

niem niepeł-

nosprawności

1276,00 zł

(60% najniższego wyna-

grodzenia + 40% najniż-

szego wynagrodzenia)

1148,40 zł

90% z (60% najniższego 

wynagrodzenia + 40% 

najniższego wynagro-

dzenia)

*  Najniższe wynagrodzenie oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu 
danego roku (w styczniu 2009 r. wynosiło ono 1276 zł).

Miesięczne dofi nansowanie jest wypłacane przez PFRON w wysokości 

proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jed-

nego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełne-
go wymiaru czasu pracy, miesięczne dofi nansowanie przyznaje się na tę osobę 
pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do 
wymiaru czasu pracy tej osoby.
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Miesięczne dofi nansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika 
w części fi nansowanej ze środków publicznych. Kwota miesięcznego dofi nanso-
wania nie może przekroczyć 75% faktycznie poniesionych przez pracodawcę mie-
sięcznych kosztów płacy, jeżeli wykonuje on działalność gospodarczą, lub 90% 
tych kosztów, jeżeli nie prowadzi tego typu działalności (m.in. niektóre organiza-
cje pozarządowe)13.

P Ważne

Koszty płacy zostały zdefi niowane jako wynagrodzenie brutto oraz fi nansowane przez pracodawcę obowiązkowe skład-

ki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia, a także obowiązkowe składki 

na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Procedura ubiegania się o dofi nansowanie do wynagrodzeń

TERMINOWE ZŁOŻENIE PRZEZ PRACODAWCĘ WYMAGANYCH PRAWEM FORMULARZY

Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy okres 

sprawozdawczy pracodawca powinien składać do Funduszu następujące 

formularze: INF-D-P i Wn-D.

e Uwaga

W pierwszym wniosku Wn-D, przez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia, pracodawca decyduje o wyborze formy 

składania formularzy: pisemnej (papierowej) lub elektronicznej. Należy podkreślić, że w każdym miesiącu może to zmie-

nić. Zasady elektronicznego składania wniosku są opisane na stronach PFRON-u (www.pfron.org.pl).

Pracodawca, składając wniosek Wn-D po raz pierwszy przesyła do PFRON-u 

kopie aktualnych dokumentów potwierdzających następujące dane:
n  pełną nazwę pracodawcy i jej skrót, o ile go posiada (dokumentem potwier-

dzającym jest aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospo-
darczej);

13  Znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej odwołuje się do defi nicji „działalności gospodarczej” 

w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, czyli działalność go-

spodarcza została określona jako ta, do której mają zastosowanie tzw. reguły konkurencji opisane w prze-

pisach ustanawiających Wspólnotę Europejską.
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n  numer REGON (dokumentem potwierdzającym jest zaświadczenie z Krajo-
wego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze 
identyfi kacyjnym REGON);

n  numer NIP (dokumentem potwierdzającym jest decyzja Naczelnika Urzędu 
Skarbowego o nadaniu numeru identyfi kacji podatkowej NIP).

Pracodawca powinien dodatkowo załączyć upoważnienie dla osoby, która 
w jego imieniu będzie podpisywała formularze i przesyłała dane do Funduszu.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany złożyć do PFRON-u (z każdym do-

kumentem Wn-D) w formie dokumentu pisemnego Informacje o wysokości 

otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub informacje o nie-

otrzymaniu pomocy14. 

WERYFIKACJA FORMULARZY PRZEZ FUNDUSZ

Po otrzymaniu informacji INF-D-P i wniosku Wn-D Fundusz:
n  sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwier-

dzenia nieprawidłowości w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania in-
formacji lub wniosku informuje pracodawcę o stwierdzonych nieprawidłowo-
ściach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku 
bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;

n  ustala czy pracodawca ma zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu 
w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;

n  ustala kwotę przysługującego dofi nansowania.

P Ważne

Gdy ustalona przez Fundusz kwota dofi nansowania jest inna niż kwota dofi nansowania wykazana we wniosku 

pracodawcy, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości dofi nansowania, na wniosek pracodawcy 

złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego dofi nansowa-

nia do wynagrodzenia.

Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

14  Obowiązek ten wynika z artykułu 36 ust. 5 i 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej. Wzory formularzy stanowią załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

z 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu 

pomocy (DzU 2007, nr 61, poz. 413).
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PRZEKAZANIE PRZEZ PFRON USTALONEJ KWOTY PRZYSŁUGUJĄCEGO DOFINANSOWANIA NA 
RACHUNEK BANKOWY PRACODAWCY

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnio-
nego wniosku o wypłatę miesięcznego dofi nansowania Fundusz przekazuje na 
rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofi nansowanie oraz informuje pra-
codawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we 
wniosku. W przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty mie-
sięcznego dofi nansowania od kwoty należnej pracodawca może naliczyć odsetki, 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

P Ważne

Fundusz informuje pracodawcę także o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego 

pomoc ta jest udzielana (nadanego przez Komisję Europejską).

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZWROTU ŚRODKÓW PFRON-U

Jeżeli środki PFRON-u wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem (pobra-
no je w nadmiernej wysokości lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w wyniku kontroli), PFRON wydaje decyzję nakazującą zwrot środków wraz z od-
setkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określo-
nej jak dla zaległości podatkowych. Środki te podlegają zwrotowi w terminie 
3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności 
powodujących obowiązek zwrotu.

Jeżeli środki PFRON-u zostały wypłacone w wysokości niższej od należnej, 
PFRON wypłaca kwotę stanowiącą różnicę między kwotą należną a kwotą fak-
tycznie wypłaconą. Różnicę wypłaca się wraz z odsetkami w wysokości określo-
nej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia 
żądania wypłaty tej kwoty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek 
jej wypłacenia. 

P Ważne

Gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu lub wypłaty środków było niezależne od zobo-

wiązanego do zapłaty (dotyczy to zarówno pracodawcy, jak i PFRON-u) – nie nalicza się odsetek. Obowiązek 

udowodnienia tych okoliczności ciąży na stronie, która była zobowiązana do zapłaty.
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KONTROLA

Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakre-
sie miesięcznego dofi nansowania, zwłaszcza dotyczące ustalania wysokości mie-
sięcznego dofi nansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnospraw-
nych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli, Prezes 
Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofi nansowa-
nia w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. Od tej decyzji przysługuje odwo-
łanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

i Dodatkowe informacje

W przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą dofi nansowanie stanowi pomoc publiczną udzie-

laną w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnospraw-

nych.

Pomoc ta może być udzielona łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, w tym wsparciem ze środków Wspólno-

ty Europejskiej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifi kujących się do objęcia pomocą (kosztów płacy), jeżeli 

łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100% kosztów płacy w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały 

faktycznie zatrudnione.

§ Podstawa prawna

n  artykuł 26a–26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych (DzU 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.);

n  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofi nansowania 

do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU 2009, nr 8, poz. 43);

n  rozdział I, artykuł 41 i rozdział III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu artykułów 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozpo-

rządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).

4.2.  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej

Zwrot (refundacja) kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełno-
sprawnej oznacza sfi nansowanie utworzenia dla niej nowego stanowiska pracy. 

Refundacja obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia 
wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba nie-
pełnosprawna, wraz z kwotą niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego.
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e Uwaga

Stanowisko pracy oznacza przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub 

zespół pracowników wykonuje pracę. Stanowisko pracy powinno być dostosowane do potrzeb i możliwości pracowników 

niepełnosprawnych, wynikających ze zmniejszonej sprawności.

Kto może uzyskać refundacje?

Każdy pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną.
Zwrot kosztów mogą również otrzymać jednostki budżetowe. Zwrot tych 

kosztów następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych. Warunkiem ich 
zwrotu jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio 
zgromadzonych na tym rachunku.

Ograniczenia:
Refundacji nie może otrzymać pracodawca:

n  posiadający zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

n  posiadający zaległości w terminowym opłacaniu podatków i składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych;

n  znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych 
w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy pu-
blicznej;

n  w stosunku do którego toczy się postępowanie upadłościowe i został zgłoszo-
ny wniosek o likwidację;

n  karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciw-
ko obrotowi gospodarczemu. 

Na kogo można uzyskać refundacje?
Pracodawca może uzyskać refundację, jeżeli zatrudni osobę niepełnosprawną 

zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotną lub poszukującą pracy (niepo-
zostającą w zatrudnieniu).

Kto udziela refundacji?
Refundacji udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zarejestrowa-

nia osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy. Jeżeli 
pracodawcą jest starosta zwrotu kosztów udziela Prezes Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Warunki, jakie musi spełniać pracodawca:

n  zobowiązać się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co naj-
mniej 36 miesięcy;

n  złożyć wniosek o przyznanie refundacji (wniosek o przyznanie refundacji 

kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, o sym-

bolu Wn-W)15;
n  zawrzeć umowę ze starostą.

Wysokość refundacji
Piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Zwrotowi nie podlegają 

koszty poniesione przed zawarciem umowy. 

Procedura ubiegania się o refundacje

ZŁOŻENIE PRZEZ PRACODAWCĘ WNIOSKU DO STAROSTY

Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym, formalnym, a także 
bierze pod uwagę m.in. potrzeby lokalnego rynku pracy. W przypadku stwierdze-
nia nieprawidłowości starosta:
n  informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku oraz
n  wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (ter-

min ten może być wydłużony).

PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ STAROSTĘ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

Starosta, w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, pisemnie in-
formuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia (pod warunkiem, że została 
podjęta przez radę powiatu uchwała określająca zadania do realizacji wraz z okre-
śleniem przeznaczonych na ten cel środków).

WEZWANIE PRZEZ STAROSTĘ DO NEGOCJACJI Z PRACODAWCĄ WARUNKÓW UMOWY 
W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA ZŁOŻONEGO WNIOSKU

Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia we-
zwania.

15 Wzór formularza Wn-W zamieszczamy w części 6 Poradnika.
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ZAWARCIE UMOWY PRACODAWCY ZE STAROSTĄ 

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę 
z pracodawcą.

Umowa zawiera w szczególności:
n  zobowiązanie starosty do: wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku 

negocjacji oraz  co najmniej jednokrotnego zweryfi kowania prawidłowości 
realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania 
umowy;

n  zobowiązanie pracodawcy do: poniesienia wskazanych w umowie kosztów, 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w terminie do 3 miesięcy od dnia za-
warcia umowy, udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty, 
umożliwienia wykonania przez starostę czynności kontrolnych, informowania 
o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy, rozliczenia otrzymanej 
pomocy (refundacji), zwrotu kwoty refundacji w przypadku naruszenia wa-
runków umowy, a także zabezpieczenie jej zwrotu.

INNE WARUNKI NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA REFUNDACJI

Pracodawca, w celu uzyskania refundacji powinien dostarczyć staroście okre-
ślone dokumenty. Są to m.in.:
n  kopia umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stano-

wisku pracy; 
n  orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby; 
n  zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji;
n  kopie dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatnie-

go z tych kosztów.

e Uwaga

W przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich po-

niesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – umowa wygasa.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia staroście powyższych dokumentów pra-
codawca występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii 
o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnospraw-
ności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
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PRZEKAZANIE REFUNDACJI PRZEZ STAROSTĘ

Refundację przekazuje starosta na rachunek bankowy wskazany we wniosku 
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

Jeżeli pracodawcą jest starosta, refundacja następuje po uzyskaniu zgody 
Prezesa Zarządu Funduszu, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Prezesowi 
Zarządu Funduszu przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

ROZLICZENIE REFUNDACJI 

Pracodawca, dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się danymi zawarty-
mi we wniosku i umowie. 

Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachun-
kiem lub dowodem zapłaty.

e Uwaga

Jeżeli refundacja została wypłacona pracodawcy w wysokości wyższej od należnej, pracodawca informuje starostę o wy-

sokości nienależnie pobranej kwoty refundacji oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujaw-

nienia.

Jeżeli refundacja została wypłacona pracodawcy w wysokości niższej od należnej, pracodawca może poinformować sta-

rostę o wysokości kwoty stanowiącej różnicę między kwotą należną a kwotą wypłaconą pracodawcy oraz złożyć wniosek 

o wypłatę tej kwoty w terminie do 15 lutego roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia na 

stanowisku pracy, którego dotyczy wniosek.

i Dodatkowe informacje

Refundacja może być przyznawana jako pomoc de minimis, dlatego do wniosku o udzieleniu pomocy należy dołączyć 

zaświadczenie o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

Jeżeli pracodawca zatrudni niepełnosprawnego na krócej niż 36 miesięcy, pracodawca musi zwrócić 1/36 ogólnej 

kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy (nie mniej jednak niż 1/6 tej kwoty).

Pracodawca nie musi zwracać pieniędzy, jeśli zatrudni w terminie 3 miesięcy nową osobę niepełnosprawną spełniają-

cą wymagane prawem warunki (rejestracja w urzędzie pracy).
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§ Podstawa prawna

n  artykuł 26e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (DzU 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.);

n  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (DzU 2007, nr 194 poz. 1404 z późn. zm.);

n  rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania artykułów 87 i 88 Traktatu 

WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, s. 5);

n  rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania artykułów 87 i 88 

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, 

s. 35);

n  rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania artykułów 87 i 88 Traktatu WE 

w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie 

(WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, s. 6).

4.3. Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Refundacja jest przeznaczona na szkolenia:
n  specjalistyczne – polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpo-

średnio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracy pracownika 
w przedsiębiorstwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzy-
stanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tyl-
ko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe;

n  ogólne – polegające na przekazywaniu wiedzy, która nie jest wyłącznie lub 
głównie związana z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracy pracownika 
w przedsiębiorstwie, lecz przekazujące umiejętności, które można wykorzy-
stać w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia.

Refundacja obejmuje następujące koszty szkolenia:
n  wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie;
n  wynagrodzenie tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych 

lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do 
znacznego stopnia niepełnosprawności;

n  koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
n  koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełno-

sprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
n  koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestni-

ków szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewido-
mych;
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n  koszty usług doradczych związanych z danym szkoleniem;
n  koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związa-

ne z realizacją szkolenia;
n  koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;
n  koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wyko-

rzystywane na potrzeby szkolenia (z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia za-
kupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat 
przed realizacją szkolenia);

n  koszty materiałów szkoleniowych.

Kto może uzyskać refundacje?
Każdy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Na kogo można uzyskać refundacje?
Na każdą zatrudnioną osobę niepełnosprawną.

Kto udziela refundacji?
Refundacji udziela starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby praco-

dawcy.

Warunki, jakie musi spełniać pracodawca:

n  złożyć wniosek o przyznanie refundacji;
n  zawrzeć umowę ze starostą;
n  ponieść koszty szkolenia po zawarciu umowy.

Wysokość refundacji
Wysokość refundacji kosztów szkolenia (oznaczona w %) uzależniona jest od 

wielkości pracodawcy: 

Rodzaj szkoleniaRodzaj szkolenia
Typ przedsiębiorcyTyp przedsiębiorcy

MałyMały ŚredniŚredni DużyDuży

Szkolenie ogólneSzkolenie ogólne 8080** 8080 7070

Szkolenie specjalistyczneSzkolenie specjalistyczne 5555 4545 3535

 * % kosztów szkolenia kwalifi kujących się do objęcia pomocą.
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Koszty refundacji nie mogą przekraczać wysokości dwukrotnego przeciętne-
go wynagrodzenia na jedną osobę.

Przedsiębiorca może uzyskać refundację, jeżeli wartość tej refundacji brutto 
na jeden projekt szkoleniowy nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 
2 mln euro.

e Uwaga

Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które nie mogą zostać 

wyodrębnione w celu ustalenia wielkości pomocy na szkolenia lub też, gdy nie można określić, czy szkolenie ma 

charakter ogólny, czy specjalistyczny, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy w wysokości określonej dla szkoleń 

specjalistycznych.

Procedura ubiegania się o refundacje

ZŁOŻENIE PRZEZ PRACODAWCĘ WNIOSKU DO STAROSTY

Wniosek zawiera:

n  nazwę i adres siedziby pracodawcy;
n  status prawny i podstawę działania;
n  numery NIP i REGON;
n  numer rachunku bankowego pracodawcy;
n  wnioskowaną kwotę refundacji;
n  informację o zakładanych kosztach szkolenia;
n  informację o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru;
n  informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkole-

niu;
n  informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych;
n  oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymaganymi zobowiązaniami 

wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

e Uwaga

Duży przedsiębiorca do wniosku załącza opis projektu szkoleniowego, zawierający informacje o celu projektu oraz spodzie-

wanych skutkach jego realizacji.

Do wniosku dołącza się informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis, albo informacje 

o nieotrzymaniu pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifi kujących się do objęcia refundacją.
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Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości starosta:
n  informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku oraz
n  wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (ter-

min ten może być wydłużony).

PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ STAROSTĘ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

Starosta w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku pisemnie infor-
muje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

WEZWANIE PRZEZ STAROSTĘ DO NEGOCJACJI Z PRACODAWCĄ WARUNKÓW UMOWY 
W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA ZŁOŻONEGO WNIOSKU 

Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia we-
zwania.

ZAWARCIE UMOWY PRACODAWCY ZE STAROSTĄ 

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę 
z pracodawcą.

Umowa zawiera:
n  termin przekazania i wysokość refundacji ustalonej w wyniku negocjacji;
n  liczbę osób niepełnosprawnych, które zostały skierowane na szkolenie;
n  możliwość zweryfi kowania przez starostę prawidłowości wykonania wa-

runków umowy przez wnioskodawcę oraz zobowiązanie wnioskodawcy do 
umożliwienia wykonania przez starostę tych czynności.

PRZEKAZANIE REFUNDACJI PRZEZ STAROSTĘ

Refundację przekazuje starosta na rachunek bankowy wskazany we wniosku 
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów po-
twierdzających poniesienie kosztów szkolenia.

e Uwaga

Fundusz informuje pracodawcę także o numerze referencyjnym programu pomocowego nadanym przez Komisję Europej-

ską, na podstawie którego pomoc ta jest udzielana.
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ROZLICZENIE REFUNDACJI 

Pracodawca, dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się danymi zawarty-
mi we wniosku i umowie.

§ Podstawa prawna

n  artykuł 41 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (DzU 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.); 

n  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania 

refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (DzU 2009, nr 57, poz. 472);

n  artykuł 38 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu artykułów 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).

4.4. Zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników 
niepełnosprawnych

Dodatkowe koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych są kosztami, któ-
rych pracodawca nie poniósłby zatrudniając wyłącznie pracowników pełno-
sprawnych.

j Przykład

Pracodawca nie może ubiegać się o zwrot kosztu np. zakupu zwykłego komputera dla osoby niewidomej (z którego mógł-

by korzystać każdy pracownik - również sprawny), ale może złożyć wniosek o zwrot kosztów zakupu syntezatora mowy i 

programu odczytującego ekran, aby przystosować komputer do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Zwrot (refundacja) dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepeł-
nosprawnych obejmuje:
n  adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

zwłaszcza poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub ist-
niejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających 
z ich niepełnosprawności;

Zwrot tych kosztów ma na celu umożliwienie wykonywania przez pracowni-
ka niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym 
z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnospraw-
nego.
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Zwrot kosztów dotyczy:
1)  zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych w rozumieniu prze-

pisów prawa budowlanego dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu, 
stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych;

2)  zakupu środków trwałych stanowiących wyposażenie pomieszczeń zakładu 
w związku z przystosowaniem stanowiska pracy;

3)  wytworzenia systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy środków trwa-
łych stanowiących wyposażenie pomieszczeń zakładu w związku z przystoso-
waniem stanowiska pracy .

e Uwaga

Wartość zakupu materiałów budowlanych lub środków trwałych oraz koszty robót budowlanych albo wytworzenia 

środków trwałych zostają pomniejszone o wartość takich samych materiałów lub środków trwałych oraz kosztów robót 

budowlanych lub wytworzenia środków trwałych, jeżeli stanowiłyby adaptację lub wyposażenie stanowiska pracy osoby 

pełnosprawnej.

n  adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wy-
konywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

e Uwaga

Wartość nabytych urządzeń oraz ich adaptacji pomniejsza się o wartość nabycia takich samych urządzeń lub kosztów ich 

adaptacji, jeśli zostałyby nabyte lub adaptowane do potrzeb osób pełnosprawnych. 

n  zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnospraw-
nych oraz urządzeń i technologii wspomagających ich pracę lub przystosowa-
nych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

Zwrot kosztów obejmuje zakup i autoryzacje oprogramowania lub zakup 
urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wy-
nikających z niepełnosprawności pracowników. Zarówno oprogramowanie, jak 
i urządzenia powinny być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem spe-
cyfi cznych potrzeb użytkowników niepełnosprawnych, w celu umożliwienia lub 
ułatwienia im wykonywania pracy.

n  rozpoznanie przez służby medycyny pracy zasadności i konieczności poniesie-
nia kosztów, o których mowa powyżej.
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Zwrot kosztów obejmuje udokumentowane koszty niezbędnych badań mają-
cych na celu ustalenie odpowiednio:
1)   zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy z uwzględnie-

niem potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
2)   koniecznych elementów wyposażenia danego stanowiska pracy oraz zakresu 

obowiązków na tym stanowisku pracy, dających podstawę do oceny możliwo-
ści wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną;

3)   konieczności adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełno-
sprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

4)   konieczności zakupu oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomaga-
jących lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 
pracowników;

5)  zakresu niezbędnej adaptacji pomieszczeń zakładu pracy.

Kto może uzyskać refundacje?
Każdy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne.
Zwrot kosztów mogą również otrzymać jednostki budżetowe. Zwrot tych 

kosztów następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych. Warunkiem ich 
zwrotu jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio 
zgromadzonych na tym rachunku.

Na kogo można uzyskać refundacje?
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

n  bezrobotnych lub poszukujących pracy (niepozostających w zatrudnieniu), 
skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;

n  pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, 
jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego 
pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełno-
sprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika narusze-
nie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Kto udziela refundacji?
Refundacji udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zarejestrowania 

bezrobotnej albo poszukującej pracy osoby niepełnosprawnej (niepozostającej 
w zatrudnieniu). Jeżeli pracodawcą jest starosta, zwrotu kosztów udziela Prezes 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Warunki, jakie musi spełniać pracodawca:

1)   zobowiązać się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co naj-
mniej 36 miesięcy;

2)   złożyć wniosek o przyznanie refundacji (wniosek o zwrot dodatkowych 

kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, 

o symbolu Wn-KZ)16;
3)  zawrzeć umowę ze starostą.

Wysokość refundacji
Dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystoso-

wane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Zwrotowi nie podlegają 
koszty poniesione przed zawarciem umowy (poza kosztami związanymi z roz-
poznaniem przez służby medycyny pracy zasadności i konieczności poniesie-
nia dodatkowych kosztów). Natomiast kwota zwrotu kosztów poniesionych 

w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może prze-

kraczać 15 % kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub ist-

niejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Procedura ubiegania się o refundacje

ZŁOŻENIE PRZEZ PRACODAWCĘ WNIOSKU DO STAROSTY

Do wniosku dołącza się:
1)   aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające pełną nazwę 

pracodawcy (NIP, REGON oraz informacja, czy pracodawca jest (lub nie jest) 
podatnikiem VAT);

2)   informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis 
albo informację o nieotrzymaniu pomocy – w zakresie wynikającym z art. 37 
ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej – w odniesieniu do kosztów objętych refundacją;

3)   kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, 
lokalu lub pomieszczenia, w przypadku adaptacji pomieszczeń zakładu pracy 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

16 Wzór formularza Wn-KZ zamieszczamy w części 6 Poradnika.
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e Uwaga

Starosta może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte 

we wniosku.

Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym, formalnym, a także 
bierze pod uwagę m.in. potrzeby lokalnego rynku pracy, czy też wysokość posia-
danych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości starosta:
n  informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku oraz
n  wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (ter-

min ten może być wydłużony).

PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ STAROSTĘ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

Starosta, w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnio-
nego wniosku (wraz z załącznikami), pisemnie informuje pracodawcę o sposobie 
jego rozpatrzenia (pod warunkiem, że została podjęta przez radę powiatu uchwa-
ła określająca zadania do realizacji wraz z określeniem przeznaczonych na ten cel 
środków).

WEZWANIE PRZEZ STAROSTĘ DO NEGOCJACJI Z PRACODAWCĄ WARUNKÓW UMOWY W PRZYPAD-
KU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA ZŁOŻONEGO WNIOSKU

Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia we-
zwania.

ZAWARCIE UMOWY PRACODAWCY ZE STAROSTĄ

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę 
z pracodawcą.

Umowa zawiera:
n  zobowiązanie starosty do: zwrotu kosztów w kwocie wynikającej z negocjacji 

oraz co najmniej jednokrotnego zweryfi kowania prawidłowości realizacji wa-
runków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy;

n  zobowiązanie pracodawcy do: poniesienia wskazanych w umowie kosztów, 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w terminie do 3 miesięcy od dnia za-
warcia umowy, udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty, 
umożliwienia wykonania przez starostę czynności kontrolnych, informowania 
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starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy, rozliczenia 
otrzymanej pomocy (refundacji).

Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do-
datkowo określa:
n  zakres adaptacji pomieszczeń zakładu i termin jej zakończenia;
n  liczbę przystosowywanych stanowisk pracy i termin, do którego będą one 

przystosowane, z wyszczególnieniem elementów wyposażenia będących 
przedmiotem zwrotu kosztów;

n  uzgodnienia w zakresie odbioru przystosowanych stanowisk pracy.

Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urzą-
dzeń lub zakupu i autoryzacji oprogramowania dodatkowo określa:
n  zakres adaptacji urządzenia;
n  zakres autoryzacji oprogramowania oraz urządzeń i technologii wspomaga-

jących lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 
pracowników;

n  wyspecyfi kowanie urządzeń, oprogramowania oraz urządzeń i technologii 
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności pracowników.

INNE WARUNKI NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA REFUNDACJI

Pracodawca, w celu uzyskania refundacji powinien dostarczyć staroście okre-
ślone dokumenty. Są to m.in.: lista pracowników w odniesieniu do których po-
niesiono dodatkowe koszty wraz z kopiami umów o pracę, kopiami orzeczeń 
o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeń traktowanych na równi z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności) oraz skierowaniami wydanymi przez powiatowy 
urząd pracy w związku ze zwrotem kosztów dotyczących osób niepełnospraw-
nych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy (niepozostające 
w zatrudnieniu).

Pracodawca przedstawia dodatkowo: zestawienie kosztów podlegających 
zwrotowi wraz z fakturami, rachunkami i dowodami zapłaty lub umowami po-
twierdzającymi poniesienie kosztów podlegających zwrotowi (w terminie 7 dni 
od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów), ocenę techniczną rzeczoznawcy 
wraz z dokonaną wyceną w przypadku wytworzenia środka trwałego systemem 
gospodarczym lub w zakładzie pracy, czy też zakupu sprzętu używanego. 
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e Uwaga

W terminie 7 dni od dnia doręczenia staroście powyższych dokumentów pracodawca występuje do Państwowej Inspekcji 

Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 

osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

W przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich po-

niesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – umowa wygasa.

PRZEKAZANIE REFUNDACJI PRZEZ STAROSTĘ

Refundację przekazuje starosta na rachunek bankowy wskazany we wniosku 
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeżeli pracodawcą jest starosta, refundacja następuje po uzyskaniu zgody Prezesa 
Zarządu Funduszu, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Prezesowi Zarządu 
Funduszu przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.

ROZLICZENIE REFUNDACJI

Pracodawca, dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się danymi zawarty-
mi we wniosku i umowie.

Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachun-
kiem lub dowodem zapłaty.

§ Podstawa prawna

n  artykuł 26 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (DzU 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.); 

n  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych 

kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (DzU 2009, nr 109, poz. 913);

n  artykuł 42 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu artykułów 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).

4.5. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników 
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu

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

Zwrot kosztów dotyczy wynagrodzenia pracownika pomagającego pracowni-
kowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc. 

Kto może uzyskać refundacje?
Każdy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne. 

Na kogo można uzyskać refundacje?
Pracodawca może otrzymać zwrot wynagrodzenia pracownika sprawnego 

lub niepełnosprawnego, jeżeli będzie on w stanie pomagać pracownikowi nie-
pełnosprawnemu w komunikowaniu się z otoczeniem bądź w wykonywaniu nie-
których czynności na stanowisku pracy (ważne, aby pracownik pomagający nie 
miał problemów z wykonywaniem tych czynności).

Kto udziela refundacji?
Refundacji udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zatrudnienia oso-

by niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy.

Warunki, jakie musi spełniać pracodawca:

1)  złożyć wniosek o przyznanie refundacji (wniosek o zwrot dodatkowych 

kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, 

o symbolu Wn-KZ)17;
2)  zawrzeć umowę ze starostą.

Wysokość refundacji
Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilo-

razu liczby godzin w miesiącu, przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracowni-
kowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepeł-
nosprawnego w miesiącu. Jednak liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na 
pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin 
odpowiadającej 20 % liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

17 Patrz: 6 część Poradnika.
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j Przykład

Marek K. jest osobą niepełnosprawną, która ma trudności w samodzielnym wykonywaniu niektórych czynności na sta-

nowisku pracy. Wymaga on w tym zakresie pomocy innego pracownika. Pracodawca decyduje się zatrudnić pracownika, 

który w ramach swoich obowiązków będzie pomagał osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu tych czynności, które 

sprawiają jej trudności. W miesiącu Marek K. (osoba niepełnosprawna) przepracował 140 godzin. Pracownik pomagający 

przepracował 160 godzin, z czego 21 godzin pomagał pracownikowi niepełnosprawnemu. Refundacja kosztów zatrud-

nienia pracownika niepełnosprawnego  wyniesie:

(1276 zł x 21 h) : 140 h = 191,4 zł.

Procedura ubiegania się o refundacje

ZŁOŻENIE PRZEZ PRACODAWCĘ WNIOSKU DO STAROSTY

Do wniosku dołącza się:
1)  aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające pełną nazwę 

pracodawcy (NIP, REGON oraz informacja, czy pracodawca jest (lub nie jest) 
podatnikiem VAT);

2)  informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis 
albo informację o nieotrzymaniu pomocy – w zakresie wynikającym z art. 37 
ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej – w odniesieniu do kosztów objętych refundacją.

e Uwaga

Starosta może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte 

we wniosku.

Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym, formalnym, a także 
bierze pod uwagę m.in. potrzeby lokalnego rynku pracy i wysokość posiadanych 
środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości starosta:
n  informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku oraz
n  wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (ter-

min ten może być wydłużony).
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PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ STAROSTĘ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

Starosta, w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnio-
nego wniosku (wraz z załącznikami), pisemnie informuje pracodawcę o sposobie 
jego rozpatrzenia (pod warunkiem, że została podjęta przez radę powiatu uchwa-
ła określająca zadania do realizacji wraz z określeniem przeznaczonych na ten cel 
środków).

WEZWANIE PRZEZ STAROSTĘ DO NEGOCJACJI Z PRACODAWCĄ WARUNKÓW UMOWY W PRZYPAD-
KU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA ZŁOŻONEGO WNIOSKU

Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia we-
zwania.

ZAWARCIE UMOWY PRACODAWCY ZE STAROSTĄ

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę 
z pracodawcą.

Umowa zawiera:
n  zobowiązanie starosty do: zwrotu kosztów w kwocie wynikającej z negocjacji 

oraz co najmniej jednokrotnego zweryfi kowania prawidłowości realizacji wa-
runków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy;

n  zobowiązanie pracodawcy do: poniesienia wskazanych w umowie kosztów, udo-
kumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty, umożliwienia wykonania 
przez starostę czynności kontrolnych, informowania starosty o wszelkich zmia-
nach dotyczących realizacji umowy, rozliczenia otrzymanej pomocy (refundacji).

Umowa powinna określać maksymalną liczbę godzin przeznaczonych mie-
sięcznie przez zatrudnionego pracownika na pomoc pracownikowi niepełno-
sprawnemu.

INNE WARUNKI NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA REFUNDACJI

Pracodawca, w celu uzyskania refundacji powinien dostarczyć staroście okre-
ślone dokumenty:
n  zestawienie kosztów podlegających zwrotowi wraz z dowodem wypłaty wy-

nagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 
w pracy – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które 
wypłacono wynagrodzenie podlegające zwrotowi;
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n  zaświadczenie o zasadności udzielania pomocy pracownikowi niepełnospraw-
nemu, wydane przez lekarza sprawującego profi laktyczną opiekę zdrowotną 
nad tym pracownikiem;

n  kopie umów o pracę zawartych z pracownikami, a także kopie dokumentów 
potwierdzających, że zakres obowiązków tych pracowników obejmuje udzie-
lanie pomocy pracownikom niepełnosprawnym. 

e Uwaga

W przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich po-

niesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – umowa wygasa.

PRZEKAZANIE REFUNDACJI PRZEZ STAROSTĘ

Refundację przekazuje starosta na rachunek bankowy wskazany we wniosku 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów (zestawienia kosztów oraz 
dowody wypłaty wynagrodzenia pracownikowi pomagającemu).

§ Podstawa prawna

n  artykuł 26 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (DzU 2008, nr 14, poz. 92 z późn. zm.); 

n  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych 

kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (DzU 2009, nr 109, poz. 913);

n  artykuł 42 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu artykułów 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).





5.  Uelastycznienie zatrudnienia 
niepełnosprawnych pracowników

Pracodawcy zatrudniający lub zamierzający zatrudniać niepełnosprawnych 
pracowników mogą rozważyć uelastycznienie ich zatrudnienia, czyli odejście od 
standardowego zatrudnienia (na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu 
pracy). 

Elastyczność dotyczy: formy zatrudnienia, czasu pracy, miejsca pracy lub 

wynagrodzenia. Pozwala to z jednej strony na dostosowanie organizacji pracy 
do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, natomiast z drugiej – adaptowanie 
produkcji do aktualnie panujących na rynku zmian.

Przykładowym zatrudnieniem pracowniczym (na podstawie umowy o pracę), 
które nosi cechy elastycznego zatrudnienia jest:
n  telepraca,
n  zadaniowy czas pracy.

Telepraca
Praca ta może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzy-

staniem środków komunikacji elektronicznej. Od standardowego stosunku pracy 
różni ją miejsce wykonywania pracy oraz sposób rozliczania się pracownika z pra-
cy (wyniki przekazywane są drogą elektroniczną). Telepraca została uregulowana 
w Kodeksie Pracy (należy mieć jednak na względzie, że może być także wykony-
wana na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
czy też przez wykorzystanie samozatrudnienia).

Korzyści dla pracodawcy:

n  mniejsze wydatki na powierzchnię biurową i organizacje stanowiska pracy;
n  możliwość pozyskiwania pracowników z terenu całego kraju;
n  wyeliminowanie problemu spóźnień do pracy i przerw w wykonywaniu pra-

cy.
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Obowiązki pracodawcy: 

n  dostarczenie telepracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy 
w formie telepracy;

n  ubezpieczenie sprzętu;
n  pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwa-

cją sprzętu;
n  zapewnienie telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnego szkolenia 

w zakresie obsługi sprzętu.

Pracodawca i telepracownik mogą jednak postanowić inaczej w odrębnej 
umowie. Mogą w niej również określić:
n  zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu 

niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego włas-
ność telepracownika (w tym przypadku telepracownikowi przysługuje ekwi-
walent pieniężny);

n  zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób 
potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy;

n  sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Ponadto pracodawca określa zasady ochrony danych przekazywanych tele-
pracownikowi oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym 
zakresie. Telepracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z zasadami ochrony 
danych oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.

Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca (za 
uprzednią zgodą pracownika) ma prawo przeprowadzać kontrolę:
n  wykonywania pracy;
n  w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzę-

tu, a także jego instalacji; 
n  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wyko-
nywania pracy i charakteru pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może 
naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania 
z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 

e Uwaga

Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 

zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifi kacji zawodowych niż inni pracownicy 

zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy 

w formie telepracy. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie 

telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.
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Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje 
wobec niego, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, 
obowiązki wynikające z przepisów bhp, poza: 
n  obowiązkami dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy; 
n  obowiązkami dotyczącymi obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy;
n  obowiązkami zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych.

§ Podstawa prawna

n  artykuły 675–6717 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Do elastycznych form zatrudnienia pracowniczego można także zaliczyć m.in.: 
umowę na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na czas zastęp-
stwa, czy też wypożyczenie pracownika.

Zadaniowy czas pracy
W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miej-

scem wykonywania pracy, może być stosowany system zadaniowego czasu pra-
cy. Zadaniowy czas pracy może być wprowadzony, jeżeli pracownik wykonuje 
zadania samodzielnie bez udziału innych pracowników i ścisłego nadzoru pra-
codawcy. 

Pracodawca po porozumieniu z pracownikiem określa zadania do wykonania 
przez pracownika oraz czas niezbędny na ich wykonanie. 

Pracownik, którym może być osoba niepełnosprawna, sam decyduje o orga-
nizacji pracy, dostosowując ją do swoich możliwości i tempa pracy. Nie musi wy-
konywać jej osobiście, może pomagać mu inna osoba, np. członek rodziny. Ma 
możliwość pracować o dowolnej porze i samodzielnie wyznaczać sobie przerwy 
z powodu nasilenia się choroby. Najważniejsze, aby pracownik realizował powie-
rzone mu zadania, zgodnie z założeniami i w okresie przeznaczonego na to czasu 
pracy. Nie istnieje obowiązek ewidencjonowania czasu pracy.

Wymiar czasu pracy powinien być określony w taki sposób, aby pracownik 
mógł ją wykonywać w ramach normalnego czasu pracy (8 godzin na dobę, 40 
godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczenio-
wym). Godziny nadliczbowe nalicza się w sytuacjach wyjątkowych.

Korzyści dla pracodawcy:

n  uproszczona ewidencja czasu pracy pracownika;
n  zwolnienie z obowiązku sprawowania bezpośredniej kontroli nad właściwym 

wykorzystaniem czasu pracy pracownika.
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§ Podstawa prawna

n  artykuł 140 i artykuł 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Do elastycznego czasu pracy możemy również zaliczyć: system skrócone-

go tygodnia pracy, pracę weekendową lub przerywany czas pracy. Jednak nie 
zawsze można je zastosować w stosunku do osób niepełnosprawnych, ze wzglę-
du na przypisany im ustawowo wymiar czasu pracy (7 godzin dziennie w przy-
padku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). 

Stosując system skróconego tygodnia pracy lub pracę weekendową możliwy 
jest bowiem przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin (w okresie 
rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca). 

W przypadku przerywanego czasu pracy wprowadza się nie więcej niż jedną 
przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż pięć godzin. Ten system może 
być korzystny dla tych osób niepełnosprawnych, które w ciągu dnia korzystają z za-
jęć rehabilitacyjnych lub innych form terapii. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, 
jednak należy pamiętać, że za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do 
wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju. 

§ Podstawa prawna

n  artykuły 139, 143–144, 150 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Przykładami zatrudnienia niepracowniczego (nie na podstawie umowy 

o pracę), które mają cechy elastycznego zatrudnienia są:

n  umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa 

agencyjna);

n  praca nakładcza. 

e Uwaga

Pracodawca, zatrudniając na tej podstawie osoby niepełnosprawne, nie otrzyma fi nansowego wsparcia, np. w formie do-

fi nansowania do ich wynagrodzeń, czy też przystosowania ich stanowiska pracy. Przysługuje ono wyłącznie pracodawcy 

zatrudniającemu niepełnosprawnych pracowników na podstawie Kodeksu Pracy. 

Innymi przykładami elastycznego zatrudnienia w Unii Europejskiej jest:
n  job-sharing,
n  praca przerywana.
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Job-sharing
Korzystając z tej formy zatrudnienia – dwóch lub więcej pracowników, zatrud-

nionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dzieli między sobą obowiązki przy-
pisane do realizacji na jednym pełnowymiarowym stanowisku pracy. Mogą się 
oni dzielić czasem pracy w ciągu dnia (np. jeden z nich pracuje 3 godziny, drugi 
5 godzin), określonymi dniami tygodnia czy też tygodniami miesiąca lub rodza-
jem obowiązków, biorąc pod uwagę kwalifi kacje każdego z nich. W przypadku 
nieobecności jednego z pracowników drugi może przejąć jego obowiązki (wtedy 
przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie). Dotychczas nie ma w Polsce przepi-
sów regulujących tę formę zatrudnienia. Pracodawca w tym przypadku powinien 
zawrzeć z każdym z pracowników umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu 
pracy.

Korzyści dla pracodawcy:

n  ograniczenie negatywnych skutków absencji chorobowej pracowników;
n  maksymalizacja wykorzystania sprzętu (wyposażenia stanowiska pracy);
n  wykorzystanie doświadczenia kilku pracowników na tym samym stanowisku 

pracy.

Praca przerywana
W tym przypadku pracownik świadczy pracę w zależności od zapotrzebowa-

nia pracodawcy, w takich okresach, kiedy pracodawca będzie mógł to wcześniej 
przewidzieć. Zasadność takiego zatrudnienia dotyczy określonych zawodów, 
np. ankieterów, przewodników turystycznych. Umowa jest podpisywana wyłącz-
nie na czas, w którym pracodawca planuje korzystać z pracy pracownika. Ta for-
ma zatrudnienia nie została uregulowana w polskim ustawodawstwie. W związku 
z tym pracodawca może stosować umowy na czas określony lub udzielać pracow-
nikowi urlopów bezpłatnych w okresach nie świadczenia pracy.

Korzyści dla pracodawcy:

n  zatrudnienie pracowników dostosowane do aktualnych potrzeb pracodawcy;
n  redukcja kosztów pracowniczych (zmniejszenie zatrudnienia w przypadku 

braku zapotrzebowania na określoną pracę).





6. Formularze
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                                                                                      Wzór                              Zał cznik do rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ____ (poz.   )  

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposa enia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

Podstawa  
prawna: 

Art. 26e ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pó n. zm.). 

Składaj cy1:  A.   Pracodawca ubiegaj cy si  o przyznanie refundacji kosztów wyposa enia stanowiska pracy  osoby niepełnosprawnej.
 B. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. 

Adresat:  A.  Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.      B. Prezes Zarz du Funduszu. 

A. Dane o wniosku 

1. Wniosek1 2. Numer akt 3. Data wpływu 

1. Zwykły  2. Koryguj cy   - -

Cz  I

B. Dane ewidencyjne składaj cego 

B1. Dane ewidencyjne i adres składaj cego
4. Imi  (imiona) i nazwisko składaj cego 5. NIP 6. PKD 

7. Województwo 8. Miejscowo

9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Telefon2 15. Faks2 16. E-mail 

B2. Adres do korespondencji  Wypełnia składaj cy maj cy inny adres korespondencyjny ni  adres wykazany w bloku B1

17. Kod pocztowy 18. Poczta 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu 

22. Telefon2 23. Faks2 24. E-mail 

B3. Dodatkowe informacje
25. Nazwa banku 26. Numer rachunku bankowego 

27. Krótki opis dotychczasowej działalno ci 

C. Dane dotycz ce wnioskowanej pomocy3

28. Wnioskowana kwota ogółem 29. Forma zabezpieczenia 

D. Analiza finansowa składaj cego (1)4

Aktywa trwałe i obrotowe  Rok poprzedzaj cy ostatni rok obrotowy Ostatni rok obrotowy Bie cy rok 

Grunty 30. 31. 32.

Budynki 33. 34. 35.

Pozostały rzeczowy majatek (trwały) 36. 37. 38.

Zapasy 39. 40. 41.

rodki na rachunku bankowym 42. 43. 44.

Nale no ci od odbiorców 45. 46. 47.

Inne (aktywa obrotowe nie uj te powy ej) 48. 49. 50.

Razem 51. 52. 53.

Rok poprzedzaj cy ostatni rok obrotowy Ostatni rok obrotowy  Bie cy rok ródła finansowania aktywów 
trwałych i obrotowych  

Kapitał własny 
54. 55. 56.

Zewn trzne ródła finansowania w tym kredyty 57. 58. 59.

Zobowi zania wobec dostawców 60. 61. 62.

Inne zobowi zania 63. 64. 65.

Razem 66. 67. 68.

1 W odpowiednich polach wstawi  znak X. Nie wypełnia  poz. 6, 7, 25-27, 30-72 w przypadku wykazania tych danych w innym wniosku Wn-W składanym ł cznie z niniejszym wnioskiem. 
2 Nale y poda  tak e numer kierunkowy. 
3 Dla stanowiska pracy którego dotyczy refundacja, nale y wypełni  Cz  II wniosku po poniesieniu kosztów podlegaj cych refundacji i wraz z kopi  dowodu poniesienia tych kosztów 
doł czy  do zło onego wniosku. 
4 Pracodawcy nieprowadz cy ksi g rachunkowych wykazuj  dane wył cznie za bie cy rok. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu składaj c wniosek nie wypełnia poz. 30-72. 

Wn – W 

Wn-W (I) 1/2
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D. Analiza finansowa składaj cego (2)
69. Zobowi zania bud etowe 70. Inne zobowi zania 71. Kwota kredytów bankowych 72. Nazwa banku 

E. Dane dotycz ce stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  

E1. Charakterystyka stanowiska pracy5

73. Nazwa stanowiska pracy  74. Lokalizacja stanowiska pracy 

75. Opis operacji i czynno ci 
wykonywanych na 
wyposa onym stanowisku 
pracy 

76. Wymagane kwalifikacje  
i umiej tno ci pracownika 
niepełnosprawnego 

77. Wymagania dotycz ce 
sprawno ci ruchowej  
i predyspozycji psychicznych 

78. Rodzaj i stopie
niepełnosprawno ci osób, 
które mog  wykonywa  prac
na wyposa onym  
stanowisku 

E2. Informacje o wyposa eniu stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

Lp. Wyszczególnienie  
wyposa enia stanowiska pracy 

Wyszczególnienie  
wyposa enia stanowiska pracy 

do refundacji 

Zm
ia

no
w

o
6

Li
cz
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 o

só
b 

 
do

 o
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łu
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ym
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y 

 
w

yp
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a
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ka
 p
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9

K
w

ot
a 

 
do

 re
fu

nd
ac

ji 

1 
79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

2 
86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

3 
93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

4 
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

5 
107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

6 
114.   115.   116. 117. 118. 119.    120.   

O wiadczam, e1:  
 posiadam / nie posiadam zaległo ci w zobowi zaniach wobec Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
zalegam / nie zalegam z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze  Pracowniczych, 
znajduj  si  / nie znajduj  si  w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów okre lonych w przepisach prawa Unii 

Europejskiej dotycz cych udzielania pomocy publicznej10, 
toczy si  / nie toczy si  w stosunku do składaj cego post powanie upadło ciowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidacj , 
byłem(am) / nie byłem(am) karany(a) w okresie 2 lat przed dniem zło enia wniosku za przest pstwa przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó n. zm.). 
Do wniosku zał czam:  

aktualne za wiadczenia lub inne dokumenty potwierdzaj ce dane, o których mowa w bloku B, 
odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata11 obrotowe — w przypadku podmiotów sporz dzaj cych bilans, 
w pozostałych przypadkach — roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata11, wraz z dowodem przyj cia przez urz d skarbowy 
lub po wiadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urz du skarbowego,  
aktualne za wiadczenie z banku o posiadanych rodkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolno ci kredytowej, 
ewentualnym zadłu eniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych. 

O wiadczam, e powy sze dane s  zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  Jestem wiadomy(a) odpowiedzialno ci karnej za zeznanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy.
121. Data sporz dzenia wniosku 

- -

122. Podpis i piecz  składaj cego 

F. Opinia powiatowego urz du pracy o mo liwo ci skierowania do pracy na opisane wy ej stanowiska pracy zarejestrowanych 
     osób niepełnosprawnych

123. Data sporz dzenia opinii 

- -

124. Podpis i piecz

5 W przypadku ró nych stanowisk pracy, dla ka dego z nich nale y poda  charakterystyk  na odr bnych formularzach. 
6 W przypadku planowego wykorzystywania wyposa enia stanowiska pracy przy pracy zmianowej nale y wpisa  liczb  zmian.
7 Liczba osób do obsługi wyposa enia stanowiska pracy na jednej zmianie. 
8 Ł czne zatrudnienie osób niepełnosprawnych na stanowisku refundowanym nie mo e by  mniejsze ni  jeden etat. 
9 Dotyczy kosztów w cz ci niesfinansowanej ze rodków publicznych i niewykazanej w innym wniosku Wn-W.
10 Kryteria te s  okre lone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotycz cych pomocy pa stwa w celi ratowania i restrukturyzacji zagro onych przedsi biorstw (Dz. Urz. UE C 244  
z 01.10.2004).
11 W przypadku pracodawcy działaj cego przez okres krótszy ni  dwa lata nale y przedstawi  dokumenty za okres co najmniej 12 miesi cy. 

Wn-W (I) 2/2
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Wzór

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposa enia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

Podstawa  
prawna: 

Art. 26e ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pó n. zm.). 

Składaj cy:  A.   Pracodawca ubiegaj cy si  o przyznanie refundacji kosztów wyposa enia stanowiska pracy  osoby niepełnosprawnej.
 B. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. 

Adresat:  A.  Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.      B. Prezes Zarz du Funduszu. 

Cz  II

A. Dane ewidencyjne i adres składaj cego 1. Numer akt 

2. Pełna nazwa składaj cego 

3. Kod pocztowy 4. Poczta 5. Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 

8. Telefon1 9. Faks1 10. E-mail 

B. Dane o wniosku 
11. Okres sprawozdawczy 12. Wniosek  13. Numer kolejny wniosku2

1. Miesi c 2. Rok 
1. Zwykły 2. Koryguj cy 

C. Lista osób niepełnosprawnych zatrudnionych na refundowanym stanowisku pracy3

Lp. Imi  i Nazwisko Stopie  niepełnosprawno ci Wymiar czasu pracy 

1 14. 15. 16.

2 17. 18. 19.

3 20. 21. 22.

4 23. 24. 25.

5 26. 27. 28.

6 29. 30. 31.

Razem 32.

D. Zestawienie poniesionych kosztów podlegaj cych refundacji  

Lp. Wyposa enie Numer  
fabryczny 

Numer  
inwentarzowy 

Data  
dowodu 

poniesienia 
kosztu 

Numer  
dowodu 

poniesienia 
kosztu 

Kwota  
ogółem 

Kwota  
do refundacji4

1 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

3 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

4 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

5 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

6 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

7 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

8 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

9 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

10 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Razem 103. 104.

O wiadczam, e dane zawarte we wniosku s  zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem wiadomy(a) 
odpowiedzialno ci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 
105. Data sporz dzenia wniosku 

- -

106. Podpis i piecz  składaj cego 

1 Nale y poda  tak e numer kierunkowy. 
2 Nale y wypełni  odr bnie dla ka dego stanowiska. 
3 Nale y wykaza  dane dotycz ce osób, których dotyczyła refundacja. 
4 W poz. 104 nale y wykaza  kwot  udokumentowanych kosztów zakupu lub wytworzenia wyposa enia stanowiska pracy, na którym b dzie wykonywa  prac  osoba niepełnosprawna, wraz z 
kwot  niepodlegaj cego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego do wysoko ci ł cznej kwoty refundacji. 

Wn-W (II) 1/1

Wn – W 
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Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia        (poz.  ) 

Wzór       Zał cznik nr 1

 Miesi czna Informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawno ci pracowników niepełnosprawnych 

Podstawa prawna: Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Składaj cy: Pracodawca, o którym mowa w art. 26a ustawy, któremu przysługuje miesi czne dofinansowanie do wynagrodze  osób niepełnosprawnych. 
Termin składania: Do 20 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, którego dotyczy informacja. 
Adresat: Zarz d Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. 

A. Dane ewidencyjne i adres pracownika1  1. Numer pracodawcy w rejestrze PFRON 2. PESEL2

3. Numer dowodu osobistego3 4. NIP2 5. Nazwisko 

6. Pierwsze imi 7. Drugie imi

8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Miejscowo

12. Kod pocztowy 

-
13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejsce zamieszkania4 18. Wykonywany zawód lub specjalno 5 19. Poziom wykształcenia6 20. Płe 4

1. Miasto 2. Wie 1. Kobieta 2. M czyzna 

B. Dane o informacji
21. Okres sprawozdawczy 22. Informacja4 23. Numer kolejny informacji 
1. Miesi c 2. Rok 

1. Zwykła 2. Koryguj ca 

C. Informacja o stopniu niepełnosprawno ci, zatrudnieniu i wynagrodzeniu 
36. Zatrudnienie od dniaPracownik, u którego stwierdzono chorob  psychiczn , upo ledzenie umysłowe  

lub epilepsj  oraz pracownik b d cy osob  niewidom - -
w okresie zatrudnienia u pracodawcy 

prowadz cego zakład pracy chronionej 
w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie 
prowadz cego zakładu pracy chronionej 37. Podwy szone koszty zatrudnienia4 i 7

Stopie  niepeł-
nosprawno ci znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki  1. rzeczywiste 2. ryczałt 3. nie dotyczy 

38. Najni szy pułap intensywno ci pomocy9Przeci tny 
miesi czny 

wymiar  
czasu pracy8

24.

   ,

25.

   ,

26.

   ,

27.

   ,

28.

   ,

29.

   , ,
39. Dofinansowanie i refundacja10Pracownik, u którego nie stwierdzono choroby psychicznej, upo ledzenia umysłowego 

lub epilepsji oraz pracownik nie b d cy osob  niewidom

,w okresie zatrudnienia u pracodawcy 
prowadz cego zakład pracy chronionej 

w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie 
prowadz cego zakładu pracy chronionej 40. Wypłacone dofinansowanie i refundacja11

Stopie  niepeł-
nosprawno ci 

znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki ,
41. Refundacja za okres sprawozdawczy12Przeci tny 

miesi czny 
wymiar  

czasu pracy8

30.

   ,

31.

   ,

32.

   ,

33.

   ,

34.

   ,

35.

   , ,
 Wynagrodzenia13: 

osi gane 
42.

,
Kwoty pomniejsze  dofinansowania 
po pomniejszeniach:

Kwota ustalona na podstawie 
art. 26a ust. 1-3 ustawy14

43.

,

wypłacone
44.

,
pomniejszenia15

45.

,
  Kwota po .   

pomniejszeniach16

46.

,

minimalne
47.

,
dofinansowanie17

48.

,

Kwota do 
przekazania 
na ZFRON18

49.

` ,

DO WYPŁATY19
50.

,

Nale y wypełni  wyra nie pismem maszynowym lub r cznie drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem.

INF-D-P 

INF-D-P 1/1
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Obja nienia do formularza INF-D-P 

1 Poz. 7-20 nale y wypełni  wył cznie w przypadku składania Miesi cznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach 
niepełnosprawno ci pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) za osob , której dotyczy informacja, po raz pierwszy oraz gdy 
wykazane dane uległy zmianie. Poz. 17-20 nie nale y wypełnia , je eli osoba, której dotycz  dane wykazywane w  tych pozycjach, 
nie wyrazi na to pisemnej zgody. 
2 Wpisa  numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.
3 Albo numer innego dokumentu potwierdzaj cego to samo . Poz. 3 nale y wypełni  wył cznie w przypadku, gdy pracownik 
nie posiada numeru PESEL 
4 W odpowiednich polach nale y wstawi  znak X. 
5 Nale y wpisa  kod stosownie do zał cznika do rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalno ci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz. 2644, z pó n. zm.). 
6 Nale y poda  jednocyfrowy kod wykształcenia „W” okre lony w tablicy nr 8 w zał czniku do rozporz dzenia Rady Ministrów z 
dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (Dz.U. Nr 98, poz. 895). 
7 Nale y wybra  jedn  metod  ustalania podwy szonych kosztów pracownika w danym roku. Nale y wstawi  znak x w polu 3, 
je eli pomoc wykazana w poz. 48 nie stanowi dla pracodawcy pomocy publicznej.  
8 Przeci tny miesi czny wymiar czasu pracy ustala si  jako iloczyn wymiaru czasu pracy pracownika oraz ilorazu liczby dni 
pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy i liczby dni w okresie sprawozdawczym. 
9 Nale y wypełni  w przypadku wybrania pola 1 lub 2 w poz. 37.  
Wykaza  przypadaj c  na dany okres ni sz  z kwot wynikaj cych z porównania: 
— kwoty podwy szonych kosztów zatrudnienia ustalanych narastaj co od pocz tku roku do okresu sprawozdawczego wł cz-

nie z uwzgl dnieniem kosztów do zrekompensowania z poprzednich lat, a w razie składania koryguj cej Miesi cznej informa-
cji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawno ci pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) — dodatkowo 
z uwzgl dnieniem wzrostu kwoty kosztów przeniesionych z okresów pó niejszych oraz 

— kwoty kosztów płacy ustalanych narastaj co od pocz tku roku do okresu sprawozdawczego wł cznie,  a w razie składania 
koryguj cej Miesi cznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawno ci pracowników niepełno-
sprawnych (INF-D-P) — dodatkowo z uwzgl dnieniem wzrostu kwoty kosztów przeniesionych z okresów pó niejszych. 

10 Nale y wypełni  w przypadku wybrania pola 1 lub 2 w poz. 37.  
Wykaza  sum  kwot: 
— refundacji składek na ubezpieczenia społeczne przysługuj cych na podstawie art. 25a ust. 2-4 ustawy, wykazanych w poz. 56 

Miesi cznych informacji pracodawcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składkach na ubezpiecze-
nia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawno ci pracowników niepełnosprawnych (INF-U-P) składanych za okresy 
od pocz tku roku do okresu sprawozdawczego wł cznie oraz 

— dofinansowania do wynagrodze  osób niepełnosprawnych przysługuj cych na podstawie art. 26a ustawy, wykazanych w  
poz. 48 Miesi cznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawno ci pracowników niepełno-
sprawnych (INF-D-P) składanych za okresy od pocz tku roku do miesi ca poprzedzaj cego okres sprawozdawczy wł cznie. 

11 Nale y wykaza  wypłacon  kwot  z poz. 39. 
12 Nale y wykaza  kwot  refundacji do wypłaty za okres sprawozdawczy.
13 Wykaza  odpowiednie kwoty w poz. 42 i 44, je eli wynagrodzenie zostało wypłacone do dnia zło enia informacji. W poz. 47 
wykaza  najni sze wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy. 
14 Poz. 43 = poz. 47 x [1,3 x (poz. 24 x 1+ poz. 27 x 0,9 + poz. 30 x 1 + poz. 33 x 0,7) + 1,1 x (poz. 25 x 1 + poz. 28 x 0,9 + poz. 31 
x 1 + poz. 34 x 0,7) + 0,5 x (poz. 26 x 1 + poz. 29 x 0,9 + poz. 32 x 1 + poz. 35 x 0,7) + 0,75 x (poz. 24 + poz. 25 + poz. 26)]. 
15 Kwota wynagrodzenia osi ganego finansowana ze rodków publicznych, w tym na podstawie art. 25a ust. 2-4 i art. 26f  
ustawy. 
16 Je eli poz. 42  poz. 43 + poz. 45, to poz. 46 = poz. 42 – poz. 45. Je eli poz. 42 > poz. 43 + poz. 45, to poz. 46 = poz. 43. 
17 Je eli poz. 46 ≤ poz. 42, to poz. 48 = poz. 46. Je eli poz. 46 > poz. 42, to poz. 48 = [poz. 44 x (poz. 27 + poz. 28 + poz. 29 + 
poz. 33+ poz. 34 + poz. 35) + poz. 46 x (poz. 24 + poz. 25 + poz. 26 + poz. 30 + poz. 31 + poz. 32)] / (poz. 24 + poz. 25 + poz. 
26 + poz. 27 + poz. 28 + poz. 29 + poz. 30 + poz. 31 + poz. 32 + poz. 33 + poz. 34 + poz. 35). 
18 Poz. 49 = (poz. 43 - poz. 42) x (poz. 24 + poz. 25 + poz. 26 + poz. 30 + poz. 31 + poz. 32) / (poz. 24 + poz. 25 + poz. 26 + 
poz. 27 + poz. 28 + poz. 29 + poz. 30 + poz. 31 + poz. 32 + poz. 33 + poz. 34 + poz. 35). Je eli poz. 49 < 0, nale y wpisa  0. 
19 W przypadku wybrania pola 1 lub 2 w poz. 37: je eli (poz. 39 + poz. 48) > poz. 38, to poz. 50 = poz. 38 – poz. 40 – poz. 41 + 
poz.49, a je eli (poz. 39 + poz. 48)  poz. 38, to poz. 50 = poz. 49 + poz. 48 + poz. 39 – poz. 40 – poz. 41. W przypadku wybra-
nia pola 3 w poz. 37: poz. 50 = poz. 48 + poz. 49. Je eli poz. 50 < 0, to poz. 50 = 0. Je eli poz. 50 < poz. 49, to przekazaniu na 
zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) podlega kwota z poz. 50. Kwota wykazana w pozycji 50 nie 
mo e przekroczy  sumy poz. 48 i 49. 
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Wn – D Wniosek o wypłat  miesi cznego dofinansowania do wynagrodze  pracowników niepełnosprawnych

Podstawa prawna: Art. 26c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Składaj cy1: Pracodawca, o którym mowa w art. 26a ustawy, któremu przysługuje miesi czne dofinansowanie do wynagrodze  pracowników niepełno-

sprawnych ze rodków PFRON.  
Adresat: Zarz d Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. 

Cz  II

A. Dane ewidencyjne pracodawcy 

A.1. Nazwa i adres pracodawcy 
1. Numer w rejestrze PFRON 

2. REGON2 3. NIP2 4. PKD2

5. Pełna nazwa lub imi  i nazwisko pracodawcy 

6.Skrócona nazwa pracodawcy 

7. Województwo 8. Miejscowo   

9. Kod pocztowy 

-

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Telefon3 15. Faks3 16. E-mail 17. Identyfikator  adresu  pracodawcy 4

A.2. Adres do korespondencji             Wypełnia pracodawca maj cy inny adres korespondencyjny ni  adres wykazany w bloku A.1.

18. Kod pocztowy 

-

19. Miejscowo   20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 

23. Telefon3 24. Faks3 25. E-mail 

26. Wniosek5 27. Cz  II wniosku Wn-D za okres 

1. Zgłoszeniowy 2. Aktualizacyjny
1. Miesi c 2. Rok

B. Dane o wniosku 

C. Osoba odpowiedzialna za kontakty z PFRON

28. Imi 29. Nazwisko 

30. Telefon3 31. Faks3 32. E-mail 

D. Organ rejestrowy6

33. Pełna nazwa organu rejestrowego7

34. Nazwa rejestru 

35. Data rejestracji 
- -

36. Numer w rejestrze 

Nale y wypełni  wyra nie pismem maszynowym lub r cznie drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem. Wn-D(II) 1/2
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E. Dodatkowe informacje o pracodawcy

37. Forma prawna działalno ci  38. Forma własno ci8 39. Wielko  pracodawcy9

1. Pracodawcy8 2. Pracodawcy b d cego przedsi biorc 10

40. Typ pracodawcy5

1. Zatrudniaj cy do 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy 

4. Pracodawca b d cy przedsi biorc zatrudniaj cym do 25 pracowników 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy  

2. Zatrudniaj cy co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy i osi gaj cy wska nik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w wysoko ci co najmniej 6% 

5. Pracodawca b d cy przedsi biorc zatrudniaj cym co najmniej 25 pracowni-
ków w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osi gaj cy wska nik  
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysoko ci co najmniej 6% 

3. Prowadz cy zakład pracy chronionej 6. Pracodawca b d cy przedsi biorc prowadz cym zakład pracy chronionej 

F. Status zakładu pracy chronionej Wypełnia pracodawca prowadz cy zakład pracy chronionej

41. Podstawa uzyskania lub utraty statusu5 42. Rodzaj decyzji5 43. Data wydania decyzji 
- -

1. Decyzja Pełnomocnika Rz du do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 

1.  Przyznaj ca status 44. Znak decyzji 

2. Decyzja wojewody 2. Stwierdzaj ca utrat
statusu 45. Data uzyskania /  

      / utraty statusu  - -

G.          Rachunek bankowy pracodawcy, na który b dzie przekazywane dofinansowanie

46. Nazwa banku 47. Pełny numer rachunku bankowego 

O wiadczam, e dane zawarte w Cz ci II wniosku s  zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem wiadomy(a) od-
powiedzialno ci karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 
48. Data wypełnienia wniosku 

- -

49. Podpis i piecz  pracodawcy lub osoby upowa nionej 

H. Uwagi

Nale y wypełni  wyra nie pismem maszynowym lub r cznie drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem. Wn-D(II) 2/2
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Obja nienia do cz ci II formularza Wn-D 

1 Nie wypełnia pracodawca, który zło ył Wniosek o wypłat  refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Wn-U) z wypełnion
cz ci  II, zał cznik do  Informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawno ci pracowników niepełnosprawnych INF-D (INF-D-Z) lub 
zał cznik do Informacji miesi cznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalno ci na rzecz osób niepełnosprawnych INF-1 (INF-1-Z) albo Deklaracj
identyfikacyjn  pracodawców zobowi zanych do wpłat na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DEK-Z), je eli dane wykazane w 
tych dokumentach nie uległy zmianie. 
2 Wpisa  numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. 
3 Nale y poda  tak e numer kierunkowy. 
4 Nale y poda  siedmiocyfrowy kod stosownie do rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 
stosowania i udost pniania krajowego rejestru urz dowego podziału terytorialnego kraju oraz zwi zanych z tym obowi zków organów administracji 
rz dowej i jednostek samorz du terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031, z pó n. zm.)  
5 Nale y w odpowiednich polach wstawi  znak X.  
6 Organ prowadz cy rejestr lub ewidencj .
7 Dotyczy tak e organów wydaj cych koncesje, zezwolenia, pozwolenia. 
8 Nale y wpisa  odpowiedni kod stosownie do rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i 
aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i za wiadcze , oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania 
słu b statystyki publicznej z innymi organami prowadz cymi urz dowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. Nr 69, poz. 763, z 
pó n. zm.). 
9 Nale y wpisa  odpowiedni kod: 0 – mikroprzedsi biorca, 1 – mały przedsi biorca, 2 – redni przedsi biorca, 3 – inny przedsi biorca, 4 – wnioskodawca nie 
b d cy przedsi biorc . 
10 Nale y wpisa  odpowiedni kod stosownie do rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozda  o udzielonej pomocy 
publicznej oraz sprawozda  o zaległych nale no ciach przedsi biorców z tytułu wiadcze  na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 133,  
poz. 923). Dotyczy beneficjenta pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).
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7. Ważne linki

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
www.zus.pl

Serwis informacyjny urzędów pracy
www.praca.gov.pl

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.popon.org.pl

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
www.kigr.pl
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