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Postaw na pracę! 

Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują 
dwuletni, ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych”, skierowany do niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów 
oraz pracodawców.

W ramach projektu 2000 osób niepełnosprawnych będzie podnosiło swoje umiejętności                     
i kwalifikacje zawodowe, a 400 spośród nich znajdzie zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 
Projekt zakłada aktywne zaangażowanie 250 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu znajdu-
jących się głównie na wsiach i w małych miasteczkach. Osoby z niepełnosprawnością będą tam 
mogły wziąć udział w profesjonalnych warsztatach i szkoleniach podnoszących umiejętności 
zawodowe, m.in. z obsługi komputera, księgowości, e-marketingu, administracji samorządowej, 
prowadzenia działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej. 

Fundacja Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo) od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnospraw-
nych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską 
Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodziła się jej pierwotna 
nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś 
Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie                    
od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski Fundacja prowadzi 
Agencję Zatrudnienia, a także Agencję Doradztwa Personalnego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym 
działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodo-
wą i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. PFRON istnieje od 1991 r.

www.postawnaprace.org.pl
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Osoba niepełnosprawna
– czyli kto?

W polskim systemie prawnym podstawowym aktem regulującym zagadnienia związa-

ne z orzecznictwem oraz uprawnieniami i obowiązkami pracodawców zatrudniających 

osoby niepełnosprawne jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r.  

nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Ustawa definiuje osoby niepełnosprawne jako osoby, któ-

rych stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 

bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykony-

wania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały odpowiednie orzeczenie:

1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełno-

sprawności (znacznego, umiarkowanego i lekkiego),

2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy – na podstawie odrębnych 

przepisów lub

3. o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia.

Zatem, aby pracodawca mógł uzyskać wsparcie finansowe z tytułu zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej lub mieć podstawę prawną do respektowania praw wynikających z jej 

niepełnosprawności, osoba ta musi legitymować się odpowiednim zaświadczeniem po-

twierdzającym jej niepełnosprawność. 

Osoba niepełnosprawna może posługiwać się różnymi dokumentami potwierdzający-

mi niepełnosprawność – orzeczenia są wydawane przez: lekarzy orzeczników Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, lekarzy rzeczoznawców Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego, komisje podległe Ministerstwu Obrony Narodowej, a także przez powiatowe 

lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponadto część osób nie-

pełnosprawnych posługuje się orzeczeniami wydanymi przez nieistniejące już podmioty  

– np. komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia (KiZ), Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji – lub wyrokami sądowymi równoważnymi orzeczeniu.
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Osoby niepełnosprawne
w Polsce

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. w Polsce jest  

4,7 mln niepełnosprawnych, co stanowi 12,2%  ludności kraju. 3,1 mln osób posiada 

prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Spośród tej grupy 0,66 mln to osoby posia-

dające znaczny stopień niepełnosprawności, 1,32 mln – umiarkowany, a 1,11 mln – lekki.

Zatrudnianie
osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne to duża i zróżnicowana grupa społeczna. Żaden rodzaj niepeł-

nosprawności nie oznacza braku możliwości bycia wartościowym pracownikiem.  

Czy pracodawca niezapewniający warunków pracy chronionej ma możliwość 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej? 
Tak. Orzeczenie o niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia za-

trudnienia na otwartym rynku pracy. W przypadku zatrudniania osoby posiadającej 

orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracodaw-

ca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy, uwzględniające potrzeby wynikają-

ce z niepełnosprawności. Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez 

okres co najmniej 36 miesięcy, może otrzymać zwrot ze środków Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów przystosowania stanowiska 

pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe warunki uzyskania dotacji – zob. strona 16.

Czy pracownikowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności przy-
sługują z tego tytułu jakieś dodatki do wynagrodzenia?
Nie. Nie ma żadnych specjalnych dodatków do wynagrodzenia dla pracowników 

niepełnosprawnych, które byłyby przewidziane w Kodeksie pracy czy np. w Ustawie 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
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Natomiast pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia z ty-

tułu zatrudniania osoby niepełnosprawnej.

Czy pracownik ma obowiązek przedstawienia pracodawcy orzeczenia 
o niepełnosprawności?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-

niu osób niepełnosprawnych nie ustanawia obowiązku poinformowania pracodawcy 

o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę nie-

pełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ustawie o rehabilita-

cji jest prawem, a nie obowiązkiem danego pracownika. Jednak zgodnie z art. 221  

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 

z późn. zm.), do którego odsyła art. 66 ustawy o rehabilitacji, w sprawach nieuregu-

lowanych jej przepisami pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o za-

trudnienie podania danych osobowych obejmujących:

• imię (imiona) i nazwisko,

• imiona rodziców,

• datę urodzenia,

• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

• wykształcenie,

• przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca ma ponadto prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od po-

wyższych danych osobowych, także innych danych osobowych pracownika, jeżeli 

podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika 

ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. W tej kategorii mieści się 

również informacja o stopniu niepełnosprawności. Decyzja o zgłoszeniu pracodawcy 

faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy jednak wyłącznie 

do pracownika. Osoba niepełnosprawna, nie zgłaszając faktu posiadania orzeczenia, 

nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

?
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Szczególne uprawnienia
niepełnosprawnego pracownika

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne musi pamiętać, że pracownik nie-

pełnosprawny ma szczególne uprawnienia dotyczące:

• wymiaru czasu pracy,

• dodatkowego urlopu wypoczynkowego,

• zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar czasu pracy
Generalną zasadą jest, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać  

8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Powyższy wymiar czasu pracy obowiązuje od 

dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

od 1 stycznia 2012 r. nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli 

lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz 

sprawujący opiekę nad tą osobą wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celo-

wości stosowania skróconego czasu pracy. Koszty badań ponosi pracodawca. Powyższy 

wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia przedstawienia pracodawcy ww. zaświadczenia. 

Stosowanie tych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia 

wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytu-

cyjnego o niezgodności z konstytucją przepisów dotyczących czasu pracy osób z umiarko-

wanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, nastąpi powrót do rozwiązań obowiązu-

jących do końca 2011 r. Od lipca 2014 r. osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności nie będą musiały uzyskać zaświadczenia o celowości stosowa-

nia skróconej normy czasu pracy.

Bez względu na stopień niepełnosprawności osoba niepełnosprawna nie może być zatrud-

niona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Powyższa zasada nie ma zastosowania: 

• do osób zatrudnionych przy pilnowaniu (jedynie w zakresie faktycznego wykonywania 

czynności dozorcy, portiera, konwojenta),
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• gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne 

pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na 

to zgodę (koszty badań ponosi pracodawca).

Dodatkowa przerwa w pracy
Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracow-

nik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu 

pracy. Niezależnie od tego osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy 

w pracy trwającej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, którą wykorzystać może na gim-

nastykę usprawniającą lub wypoczynek. 

Dodatkowy urlop wypoczynkowy
Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia nie-

pełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni ro-

boczych w roku kalendarzowym.

Zatem wymiar urlopu wypoczynkowego w ich wypadku będzie wynosił odpowiednio:

• 30 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

• 36 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku 

po dniu przyznania jej znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do 

zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

• w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, 

nie częściej niż raz w roku,

• w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniają-

cych, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli 

czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
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W przypadku zwolnienia:

• czas zwolnienia zależny jest od czasu trwania badania, zabiegu (oraz ewentualnego 

czasu niezbędnego na dojazd),

• warunkiem udzielenia zwolnienia jest niemożność wykonania tych czynności poza go-

dzinami pracy,

• pracodawca ma prawo żądać odpowiedniego udokumentowania,

• wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za 

urlop wypoczynkowy.

Wsparcie
dla pracodawców

Pracodawca zatrudniający lub zamierzający zatrudniać niepełnosprawnych pra-

-

Zwolnienie z wpłat na PFRON
Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy, musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% 

przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między 

zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnospraw-

nych.

Z wpłat na PFRON zwolnieni są:

• pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 

co najmniej 6%;

• państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budże-

towymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytu-

cje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr 
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kultury uznanych za pomnik historii, osiągające 6% wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych;

• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnię-

cia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest reha-

bilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad 

osobami niepełnosprawnymi;

• państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, szkoły pu-

bliczne i niepubliczne, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-

wychowawcze i resocjalizacyjne, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-

nosprawnych wynosi 2% (w tym przypadku wskaźnik stanowi sumę wskaźnika 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowan-

ków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi 

i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jed-

nostce regulaminów nauczania lub studiowania);

• pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których 

ogłoszono upadłość.

Wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu w wysokości co najmniej 30% z tytułu za-

kupu usługi, z wyłączeniem handlu lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co 

najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

• osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnospraw-

ności lub

• osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo, lub 

osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi albo epilepsją – zaliczony-

mi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Warunkiem obniżenia wpłat jest:
1. terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę;

2. otrzymanie z PFRON informacji o kwocie obniżenia.



10

 
pracownika ze środków PFRON (SODiR)

• pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej,

• pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

w wysokości co najmniej 6%,

• pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 

25 pracowników.

Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom zatrudniającym w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników i nie osiągającym wskaźnika zatrud-

nienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, a także pracodawcom, 

którzy posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające 100 zł.

Dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie 

o niepełnosprawności. 

Dofinansowanie nie przysługuje na osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, które mają ustalone prawo do emerytury.

Kwota miesięcznego dofinansowania zależy od:

• wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego,

• stopnia niepełnosprawności zatrudnionego,

• szczególnych schorzeń zatrudnionego,

• typu pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego.

?
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Kwoty dofinansowania są zróżnicowane w zależności od stopnia niepełnosprawności 

i wynoszą:

• w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności 

– 180% najniższego wynagrodzenia,

• w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 

– 100% najniższego wynagrodzenia,

• w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności 

– 40% najniższego wynagrodzenia.

W przypadku pracowników, u których orzeczono: chorobę psychiczną, upośledzenie 
umysłowe, epilepsję, całościowe zaburzenia rozwojowe oraz osób niewidomych, po-
wyższe kwoty zwiększa się dodatkowo o 40% najniższego wynagrodzenia.

Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot, 

 (zatrudniającemu co najmniej 25 pracowni-

ków w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz pracodawcy zatrudniają-

cemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników) przysługuje 

dofinansowanie w wysokości 75% kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego, ale 

nie więcej niż:

• 70% kwot przysługujących ZPCh,

• 90% kwot przysługujących ZPCh, w przypadku gdy dotyczy ono osób niepełno-

sprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, całościowe zaburzenia rozwo-

jowe, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Kwota refundacji wynagrodzenia dla pracodawcy nie prowadzącego działalności go-

spodarczej nie może przekroczyć 90% kosztów płacy, przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej 75% kosztów płacy. Zatem pracodawca z otwartego rynku pracy może 
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otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w nastę-

pujących wysokościach: 

• dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 75% kosztów płacy, ale nie 

więcej niż 1890,00 zł,

• dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 75% kosztów płacy, ale 

nie więcej niż 1050,00 zł,

• dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 75% kosztów płacy, ale nie wię-

cej niż 420,00 zł.
W przypadku zatrudnienia osoby z tzw. schorzeniami specjalnymi (osoby niewidomej, 

z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną, epilepsją lub całościowymi zabu-
rzeniami rozwojowymi) pracodawca może otrzymać odpowiednio:

• dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 75% kosztów płacy, ale nie 

więcej niż 2970,00 zł,

• dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 75% kosztów płacy, ale 

nie więcej niż 1890,00 zł,

• dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 75% kosztów płacy, ale nie wię-

cej niż 1080,00 zł.

Najniższe wynagrodzenie użyte jako podstawa do wyliczenia kwoty należnego 
dofinansowania w 2013 r., zgodnie z ustawą nowelizującą ustawę o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to kwota mini-
malnego wynagrodzenia z 2012 r., czyli 1500,00 zł brutto.

Najnowszy projekt ustawy okołobudżetowej na 2014 r. przewiduje zrównanie do-

pracy. Zniesione zostanie powiązanie między wysokością dofinansowań do pensji a kwotą 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, wprowadzone zostaną stałe kwoty dofinansowań. 

Od 1 kwietnia 2014 r. maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania do pensji wy-

niesie:

• 1800 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

• 1125 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

• 450 zł w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.



13

Powyższe kwoty ulegną zwiększeniu o 600 zł w przypadku zatrudniania osób niepełno-

sprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościo-

we zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub niewidomych.

Aby dokonać rejestracji, wnioskodawca musi wypełnić formularz Wn-D (miesięczną infor-

mację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników 

niepełnosprawnych) wraz z załącznikiem INF-D-P i przesłać je do Biura PFRON.

Dodatkowo należy dołączyć:

• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewiden-

cji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej 

o numerze identyfikacyjnym REGON,

• decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej 

NIP,

• decyzję wojewody lub Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o przyzna-

niu statusu zakładu pracy chronionej (dotyczy tylko zakładów pracy chronionej). 

Po pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku w terminie 25 dni od dnia otrzymania kom-

pletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania 

Fundusz przekazuje miesięczne dofinansowanie na rachunek bankowy pracodawcy oraz 

informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wska-

zanej we wniosku.

Jeśli pracodawca wybierze elektroniczną formę rozliczenia (w formularzu Wn-D), to 
w czasie 14 dni zostaną mu przydzielone przez PFRON login i hasło, dzięki którym będzie 
mógł dokonywać kolejnych comiesięcznych rozliczeń on-line. Jeśli wybierze formę pa-
pierową – będzie mógł przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty.

Pracodawcy zarejestrowani w Funduszu, zamierzający składać wniosek w formie 

elektronicznej, posługują się aplikacją SODiR, znajdującą się na stronie internetowej 

Funduszu: www.sod.pfron.org.pl. Rejestrację pracodawców ubiegających się i pobiera-

?
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jących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych prowadzi: 

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana 

Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

5.2. Zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracowni-
ków niepełnosprawnych 

Zwrot (refundacja) dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnospraw-

nych obejmuje:

• adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłasz-

cza poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stano-

wisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnospraw-

ności,

• adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywa-

nie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

• zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych 

oraz urządzeń i technologii wspomagających ich pracę lub przystosowanych do po-

trzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

• rozpoznanie przez służby medycyny pracy zasadności i konieczności poniesienia 

kosztów, o których mowa powyżej.

Refundacja obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia 

stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna, wraz 

z kwotą niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcy-

zowego.

Zwrot kosztów adaptacji, zakupu urządzeń i rozpoznania potrzeb przysłu-
guje w przypadku:

• niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy, niepozostających w za-

trudnieniu, skierowanych przez powiatowy urząd pracy,

• zatrudnionych w firmie pracowników niepełnosprawnych, jeżeli ich niepełnospraw-

ność powstała w okresie zatrudnienia w danym zakładzie pracy.
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Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów związanych z adaptacją, zakupem 
urządzeń i rozpoznaniem potrzeb?
O zwrot takich kosztów można się ubiegać, jeżeli chcesz przystosować stanowisko pracy 

dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy, skierowanych przez 

powiatowy urząd pracy i zatrudnić ich przez co najmniej 36 miesięcy, lub zatrudniasz osobę 

lub osoby niepełnosprawne, u których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia 

w zakładzie pracy.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
Można otrzymać zwrot poniesionych kosztów do wysokości 20-krotnego przeciętnego 

wynagrodzenia za każde przystosowane, zaadaptowane stanowisko pracy osoby niepeł-

nosprawnej (bez podatku VAT i podatku akcyzowego). Kwota zwrotu kosztów związanych 

z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów 

związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących miejsc pracy.

Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wy-

maganymi dokumentami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach 

powiatu. Są to najczęściej: powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy 

rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie zawartej umowy, z tym że zwrotowi nie 

podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy. Dodatkowe koszty zatrudniania 

osób niepełnosprawnych są kosztami, których pracodawca nie poniósłby, zatrudniając wy-

łącznie pracowników pełnosprawnych.

Jeżeli będziesz zatrudniać osobę niepełnosprawną krócej niż 36 miesięcy, jesteś zobowią-

zany do zwrotu środków w wysokości 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do  

36 miesięcy. Zwrot ten nastąpi w ciągu trzech miesięcy. Nie będziesz musiał zwracać środ-

ków, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnospraw-

ną zatrudnisz inną osobę niepełnosprawną skierowaną przez urząd pracy.

?

?

?
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5.3. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Zwrot (refundacja) kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ozna-

cza sfinansowanie utworzenia dla niej nowego stanowiska pracy.

O zwrot jakich kosztów można się ubiegać?
Pracodawca może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, jeżeli wyposaży stanowisko 

pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bez-

robotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stwo-
rzonego dla osoby niepełnosprawnej?

• zawrze ze starostą umowę określającą warunki i wysokość zwrotu kosztów,

• poniesie koszty przystosowania stanowiska pracy,

• uzyska wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy 

o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełno-

sprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku albo o spełnieniu warunków bez-

pieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub w pomieszczeniach zakładu pracy, 

przez okres co najmniej 36 miesięcy utrzymasz zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, 

dla której wyposażone zostało stanowisko.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
Jeżeli pracodawca spełnia powyższe warunki i złoży wniosek, może starać się o dofinanso-

wanie do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska 

pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego).

Refundacja obejmuje:

1. udokumentowane koszty zakupu sprzętu w celu wyposażenia stanowiska pracy, na któ-

rym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,

2. kwotę niepodlegającą odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowe-

go, związaną z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt. 1.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy ze starostą.

?

?

?
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Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się:

• fakturą,

• rachunkiem,

• dowodem zapłaty.

Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę 

techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

Refundacji nie może otrzymać pracodawca:

• posiadający zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,

• posiadający zaległości w terminowym opłacaniu podatków i składek ZUS,

• znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepi-

sach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,

• w stosunku do którego toczy się postępowanie upadłościowe i został zgłoszony wniosek 

o likwidację,karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa prze-

ciwko obrotowi gospodarczemu.

5.4. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środ-

ków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komu-

nikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samo-

dzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Jaka może być wysokość refundacji?
Wysokość zwrotu ustala się, dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobom 

niepełnosprawnym przez liczbę godzin pracy osób niepełnosprawnych w danym mie-

siącu i mnożąc uzyskany wynik przez kwotę najniższego wynagrodzenia. Liczba godzin 

przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 

20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

?

?
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Kto udziela refundacji?
Zwrotu dokonuje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, po zawarciu umowy.

Każdy pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może uzyskać dofi-

nansowanie na szkolenie każdego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego. Re-

fundacja jest przeznaczona na szkolenia:

• specjalistyczne – polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio 

związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracy pracownika w przedsiębior-

stwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsię-

biorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub 

w ogóle nie jest możliwe,

• ogólne – polegające na przekazywaniu wiedzy, która nie jest wyłącznie lub głównie 

związana z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracy pracownika w przedsiębior-

stwie, lecz przekazujące umiejętności, które można wykorzystać w innym przedsiębior-

stwie lub obszarze zatrudnienia.

Wysokość refundacji uzależniona jest od wielkości pracodawcy i wynosi:
W przypadku szkoleń ogólnych:

• 80% kosztów dla małych i średnich przedsiębiorców,

• 70% kosztów dla dużych przedsiębiorców, 

W przypadku szkoleń specjalistycznych:

• 55% kosztów dla małych przedsiębiorców,

• 45% kosztów dla średnich przedsiębiorców, 

• 35% kosztów dla dużych przedsiębiorców.

Aby uzyskać refundację, należy złożyć wniosek zawierający:

• nazwę i adres siedziby pracodawcy,

• status prawny i podstawę działania,

• numery NIP i REGON,

• numer rachunku bankowego pracodawcy,

• wnioskowaną kwotę refundacji,

• informację o zakładanych kosztach szkolenia,

?



Postaw na pracę! 

Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują 
dwuletni, ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych”, skierowany do niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów 
oraz pracodawców.

W ramach projektu 2000 osób niepełnosprawnych będzie podnosiło swoje umiejętności                     
i kwalifikacje zawodowe, a 400 spośród nich znajdzie zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 
Projekt zakłada aktywne zaangażowanie 250 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu znajdu-
jących się głównie na wsiach i w małych miasteczkach. Osoby z niepełnosprawnością będą tam 
mogły wziąć udział w profesjonalnych warsztatach i szkoleniach podnoszących umiejętności 
zawodowe, m.in. z obsługi komputera, księgowości, e-marketingu, administracji samorządowej, 
prowadzenia działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej. 

Fundacja Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo) od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnospraw-
nych. Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską 
Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodziła się jej pierwotna 
nazwa oraz stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś 
Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie                    
od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski Fundacja prowadzi 
Agencję Zatrudnienia, a także Agencję Doradztwa Personalnego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym 
działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodo-
wą i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. PFRON istnieje od 1991 r.

www.postawnaprace.org.pl
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