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Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością? 

W Polsce nadal mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

w Unii Europejskiej. Spośród 3,5 mln niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej 

pracuje mniej niż 0,5 mln. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest 

niechęć pracodawców do zatrudniania takich osób. 

W krajach Europy Zachodniej już od dawna pracodawcy przekonali się, iż niepełnosprawni 

mogą być dobrymi pracownikami i osiągać sukcesy zawodowe. Częściej też korzystają oni 

z ułatwień i zachęt oferowanych w ramach polityki rządu. 

Czas więc, by pracodawcy w Polsce zmienili swoje podejście w tym zakresie, szczególnie 

w sytuacji, gdy znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy jest coraz trudniejsze. 

Obecnie wielu pracodawców postrzega niepełnosprawnych przez pryzmat negatywnego 

stereotypu, iż osoba taka jest pracownikiem mało wydajnym, kłopotliwym i roszczeniowym. 

A przecież te same cechy można przypisać pełnosprawnym pracownikom – tym, którzy chcą 

tylko zarabiać, ale nie pracować.  Wśród niepełnosprawnych, analogicznie jak wśród zdrowych, 

zdarzyć się mogą leniwi pracownicy, ale błędem byłoby oceniać w ten sposób wszystkich. 

Osoby niepełnosprawne są często bardziej zmotywowane do pracy i lojalne wobec pracodawcy, 

co potwierdzają badania (PFRON 2013, raport w ramach projektu „Zatrudnienie 

niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu”). Pracodawcy zatrudniający osoby  

z niepełnosprawnością na ogół nie potwierdzają negatywnej opinii na ten temat. 83% z nich 

ocenia niepełnosprawnych jako dobrych pracowników (badanie SMG/ICC  

w woj. mazowieckim na pracodawcach z otwartego rynku pracy). 

 

Pracodawcy, poza negatywnym stereotypem niepełnosprawnego jako pracownika, podają 

następujące przeszkody w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 
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1. mała, zmniejszona wydajność niepełnosprawnego (szczególnie w sytuacji jego 

dodatkowych uprawnień – dłuższy urlop, przerwa w pracy, etc.), która powoduje niższą 

„opłacalność” takiego pracownika; 

 

2. konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem 

niepełnosprawnego (zmiany organizacyjno-techniczne, przygotowanie stanowiska 

pracy); 

 

3. skomplikowane procedury i dużo biurokracji związanej z uzyskiwaniem pomocy 

finansowej z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. 

 

 

Jako rekompensata za ewentualną zmniejszoną wydajność służy: 

• dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego; 

• zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu 

oraz kosztów jego przeszkolenia. 

Pomocą dla pracodawcy w tym zakresie jest: refundacja wyposażenia/doposażenia 

stanowiska pracy dla niepełnosprawnego oraz refundacja kosztów przystosowania 

stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego. 

Pomocą w tym zakresie służą pracownicy Związku Dolnośląskich Pracodawców. 
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I Korzyści finansowe dla pracodawców 

1. Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika 

Wsparcie to przyznawane jest na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji. 

Korzyści te może uzyskać pracodawca spełniający warunki wymienione w art. 26a ustawy o 

rehabilitacji, tj.: 

• zgłoszenie pracownika w PFRON, 

• wykazanie na niego efektu zachęty, 

• poprawne wypełnienie wniosku o dofinansowanie, 

• ponoszenie za pracownika terminowo i w całości kosztów płacy, 

• wypłaty wynagrodzenia na jego konto bankowe lub przekazem, 

• pozostawanie w dobrej sytuacji ekonomicznej, tj. pracodawca nie może być w upadłości 

lub likwidacji  

• brak zadłużeń w stosunku do PFRON, 

• w przypadku pracodawcy zatrudniającego powyżej 25 pracowników na pełne etaty 

- wykazanie się zatrudnieniem minimum 6% niepełnosprawnych pracowników. 

 

Wielkość dofinansowania zależy od: 

• wymiaru czasu pracy, 

• stopnia niepełnosprawności, 

• rodzaju schorzeń szczególnych, 

• całości lub części etatu, na którym zatrudniony jest niepełnosprawny pracownik. 

 

Ważne! Od 1 kwietnia 2014 r. pomoc publiczna w zakresie dofinansowania do 

wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników jest identyczna dla każdego 

pracodawcy – zarówno na otwartym, jak i na chronionym rynku pracy. 
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Kwota dofinansowania nie jest uzależniona od płacy minimalnej i dla poszczególnych stopni 

niepełnosprawności wynosi odpowiednio: 

• stopień znaczny – 1 800 zł, 

• stopień umiarkowany – 1 125 zł, 

• stopień lekki – 450 zł. 

Podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest orzeczenie wydane przez powiatowy lub 

wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza 

orzecznika ZUS. 

Osoba niepełnosprawna może pracować pod warunkiem, że będzie miała zgodę  

na wykonywanie pracy, wydaną przez lekarza medycyny pracy. 

 

Czyli: kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo 

poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego 

działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej 75% tych kosztów. 

Pozostała część kosztów wynagrodzenia leżąca po stronie pracodawcy ( czyli tzw. jego wkład 

własny) nie może pochodzić z budżetu państwa. Czyli np. w przypadku gminy- część ta musi 

zostać sfinansowana z dochodów własnych gminy.  

Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę 

obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego 

wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych. 

 

Ważne! Pracodawcy: 

prowadzący działalność gospodarczą mogą otrzymać  maksymalnie 75% kosztów pracy 

niepełnosprawnego pracownika ( powyższe dofinansowanie jest pomocą publiczną); 

nie prowadzący działalności gospodarczej , np. urzędy, stowarzyszenia, fundacje 

maksymalnie - 90 %  kosztów jego zatrudnienia. 
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Kwoty mogą być podwyższone o 600 zł dla pracowników: 

• ze schorzeniami specjalnymi (choroba psychiczna – 02-P, epilepsja – 06-E, 

upośledzenie umysłowe – 01-U, całościowe zaburzenia rozwojowe – 12-C); 

• wyjątek: pracownicy niewidomi 04-O – zwiększone dofinansowanie dla stopnia 

znacznego i umiarkowanego. 

 

Przykłady: 

Stopień niepełnosprawności Wielkość dofinansowania 

lekki 450 zł 

lekki + schorzenia specjalne 1 050 zł 

umiarkowany 1 125 zł 

umiarkowany + schorzenia specjalne 1 725 zł 

znaczny 1 800 zł 

znaczny + schorzenia specjalne 2 400 zł 

Tab. 1 Wysokość dofinansowania w zależności od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego 

 

Biorąc pod uwagę, iż maksymalny poziom dofinansowania dla pracodawców 

nie prowadzących działalności gospodarczej wynosi 90% a dla prowadzących 75%, poniższa 

tabela pokazuje przykładowe dofinansowanie, gdy całość kosztów (wraz z obowiązkowymi 

składkami płaconymi przez pracodawcę) wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej wynosi 

2 500 zł: 

Stopień niepełnosprawności 

Wielkość dofinansowania 

Pracodawca nie 

prowadzący działalności 

gospodarczej 

Pracodawca prowadzący 

działalność gospodarczą 

lekki 450 zł 450 zł 

lekki + schorzenia specjalne 1 050 zł 1 050 zł 
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umiarkowany 1 125 zł 1 125 zł 

umiarkowany + schorzenia 

specjalne 
1 725 zł 1 725 zł 

znaczny 1 800 zł 1 800 zł 

znaczny + schorzenia specjalne 2 250 zł 1 875 zł 

Tab. 2 Wysokość dofinansowania w zależności od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego oraz rodzaju pracodawcy 

 

W rezultacie pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością (z wynagrodzeniem 2 500 

zł wraz z kosztami pracodawcy) po refundacji ponosi koszty jej zatrudnienia w wysokości: 

Stopień niepełnosprawności 

Koszt zatrudnienia 

Dla pracodawcy nie 

prowadzącego działalności 

gospodarczej 

Dla pracodawcy 

prowadzącego działalność 

gospodarczą 

lekki 2 050 zł 2 050 zł 

lekki + schorzenia 

specjalne 
1 450 zł 1 450 zł 

umiarkowany 1 375 zł 1 375 zł 

umiarkowany + schorzenia 

specjalne 
775 zł 775 zł 

znaczny 700 zł 700 zł 

znaczny + schorzenia 

specjalne 
250 zł 625 zł 

Tab. 3 Wysokość kosztów zatrudnienia w zależności od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego oraz rodzaju 

pracodawcy 

Warunki, które musi spełniać pracodawca, by dostać dofinansowanie: 

✓ zgłosić pracownika niepełnosprawnego do PFRON i wysłać dokumenty zgłoszeniowe, 

czyli wnioski INF-D-P -patrz wzór formularza- zał. 4  Jeśli zatrudnia kilku 

niepełnosprawnych – to dla każdego pracownika z osobna; 
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✓ ponieść koszty płacy za każdego niepełnosprawnego pracownika, aby później dostać 

dofinansowanie. Tj. wypłacić pracownikowi wynagrodzenie: albo na jego konto 

bankowe, albo przekazem pocztowym; 

✓ po wypłaceniu wynagrodzenia doliczyć składki leżące po stronie pracodawcy 

(emerytalna, rentowa i wypadkowa) oraz doliczyć obowiązkowe składki na Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (obowiązkowe są wtedy, 

gdy pracownica nie skończyła 55 lat, mężczyzna zaś 60 lat, bądź nie są to pracownicy, 

którzy wracają z urlopów macierzyńskich i wychowawczych); 

✓ wysłać wniosek na formularzu –patrz zał. Nr 3 o refundację do 25. dnia każdego 

miesiąca następującego po miesiącu, za które pracodawca wypłacił wynagrodzenia 

i chce uzyskać dofinansowanie z PFRON. Wniosek wysyła się  za pośrednictwem 

systemu SODiR ( System Obsługi Dotacji i Refundacji) znajdującego się na stronie 

internetowej PFRON. Jeśli wniosek jest poprawnie wypełniony Fundusz ma 25 dni 

na wypłatę pracodawcy dofinansowania do wynagrodzenia. Wniosek można poprawiać, 

ale w tedy termin refundacji wydłuża się; 

✓ w przypadku pracodawcy zatrudniającego powyżej 25 osób co miesiąc przekazywać do 

PFRON sprawozdanie INF1 - chodzi o udowodnienie utrzymania min. 6% wskaźnika 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 

✓ wykazać efekt zachęty, tzn. w miesiącu, kiedy zatrudnia nową osobę niepełnosprawną, 

musi obecnie wykazać wzrost zatrudnienia dzięki niej ogółem. Innymi słowy- 

pracodawca nie może zwolnić kogoś, by na to miejsce przyjąć osobę niepełnosprawną, 

aby uzyskać na nią wsparcie finansowe. Chodzi o wypowiedzenia umów o pracę – a nie 

o np. odejścia na rentę czy emeryturę lub wygaśnięcie mów na czas określony.  

 

Uwaga!  

Jeśli osoba niepełnosprawna pracuje u kilku pracodawców - dofinansowanie przysługuje 

tylko jednemu - temu, u którego ma cały etat. 

Natomiast, jeśli osoba niepełnosprawna pracuje tylko na część etatu – dofinansowanie 

z PFRON będzie proporcjonalne, np. do ½ etatu przysługuje ½ wysokości dofinansowania. 
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WADY Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY: 

– procedura uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia jest nieco skomplikowana - 

należy zalogować się w systemie informatycznym PFRON - SODiR ( System Obsługi 

Dofinansowań i Refundacji) i za jego pośrednictwem składać co miesiąc wnioski 

o refundację. Wnioski te  często wracają do poprawy, do infolinii trudno jest się 

dodzwonić, więc nie wiadomo, co zostało źle zrobione. 

I tak jest w istocie - obsługi tego systemu trzeba się po prostu nauczyć lub powierzyć to np. 

księgowej. Pozytywem jest, iż wniosek można poprawiać do skutku, wielokrotnie, choć wtedy 

oczywiście dłużej czeka się na zwrot pieniędzy. 

 

– jest to refundacja poniesionych kosztów na wynagrodzenie - co w praktyce oznacza, 

 że pracodawca angażuje swoje pieniądze i czeka się na zwrot ok. 2 miesiące lub 

dłużej. 

Rzeczywiście okres oczekiwania może być uciążliwy. Zaletą natomiast jest tu fakt, iż nie wiąże 

nas żadna umowa związana z okresem zatrudniania niepełnosprawnego pracownika - co dla 

pracodawcy jest wygodne, gdyż nie jest „skazany” na pracownika, z którego nie jest 

zadowolony. Po prostu - gdy zatrudnia - składa wniosek o refundację, a gdy przestaje zatrudniać 

- wniosku nie składa. 

 ZALETY Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY 

– pracodawca nie jest zobowiązany do zatrudniania niepełnosprawnego na konkretny 

okres- refundacje otrzymuje wtedy, gdy składa wniosek do PFRON. 

W innych formach pomocy np. doposażeniu stanowiska pracy pracodawca zobowiązuje się, 

by otrzymać dofinansowanie, do zatrudniania niepełnosprawnego na 3 lata. Pracodawcy 

nieufnie podchodzą do tak długiego zobowiązania- sytuacja rynkowa firmy może się zmienić. 

 

– jest to wymierna, comiesięczna pomoc finansowa 

Pracownik w ten sposób zatrudniony- jest pracownikiem „tańszym” niż osoba pełnosprawna. 

 

– jeśli pracodawca spełnia wyżej omówione warunki i złoży poprawny wniosek- zawsze 

otrzyma dofinansowanie 
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Tu więc dofinansowanie jest niejako gwarantowane, natomiast w przypadku np. starania się o 

refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej –

mimo spełnienia warunków dofinansowania można nie otrzymać ( bo np. zabrakło środków). 

2. Zmniejszanie wpłat na PFRON 

Warto pamiętać, że niebagatelną korzyścią z zatrudniania osób z niepełnosprawnością jest 

zmniejszenie tzw. kar dla pracodawców na PFRON za zbyt mały wskaźnik zatrudnienia osób  

z orzeczeniem. Każda firma, która obsadza powyżej 25 etatów, zatrudniając nowego 

pracownika z niepełnosprawnością, zmniejsza wpłaty na Fundusz. W praktyce oznacza to, 

że te pieniądze zostają w jej kasie. 

Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar godzin, 

który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia na poziomie 6%, jest zobowiązany do dokonywania 

miesięcznych wpłat do PFRON. Co miesiąc musi przekazać kwotę równą iloczynowi liczby 

pracowników niepełnosprawnych „brakujących” do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

i 40,65% przeciętnego wynagrodzenia. 

Załóżmy, że pracodawca zatrudnia 50 osób, w tym żadnej z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Należy zatem pomnożyć wartość 3 (6% z 50 pracowników), ponieważ tyle osób brakuje, 

aby osiągnąć wymagany wskaźnik zatrudnienia przez 40,65% i 4 055  PLN  

(przeciętne wynagrodzenie III kw. 2016 wg GUS). W podanym przykładzie miesięczna opłata 

wyniosła 4 945 PLN, zatem zatrudniając 3 osoby niepełnosprawne  (spośród 50), pracodawca 

w tym przypadku może zaoszczędzić rocznie ponad 59 tys. PLN ( 12 miesięcy x 4945). 

Pracodawca powinien więc zadbać, by wśród jego  50 pracowników znalazły się osoby 

z niepełnosprawnością. Gdyby chciał ich zatrudnić tylko po to, by uzyskać ulgę w opłatach na 

PFRON, to nie będzie opłacalne - 3 osoby zatrudnione miesięcznie na najniższym 

wynagrodzeniu – to oczywiście większy koszt, niż wymieniona wyżej miesięczna ulga 

(4 451 zł). Bardziej chodzi więc o to, by, np. przyjmując do pracy pracowników, pamiętać, 

iż niepełnosprawność kandydata może być jego dodatkowym atutem – a nie (jak uważa 

większość pracodawców) wadą. 

Warto zapamiętać! Z tytułu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością można uzyskać 

dodatkowe dofinansowania - wymienione wyżej a nie tylko ulgę w opłatach na PFRON. 
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I tak, wracając do przykładu 50 pracowników, jeśli wśród nich są 3 osoby niepełnosprawne: 

• ulga miesięczna z opłat na PFRON wyniesie 4 945 zł; 

• dofinansowanie do wynagrodzenia tych osób, zakładając, iż ich pobory, łącznie 

z narzutami ze strony pracodawcy (tj. składką ponoszoną przez pracodawcę) wynoszą 

ok. 2 500 zł x 3 osoby = 7 500zł, jeśli mają one umiarkowany stopień 

niepełnosprawności - maksymalne wynosi 70% kosztów, nie więcej niż  

125 zł x 3 osoby= 3 375 zł. 

Reasumując, korzyści finansowe już w tym wypadku są wyższe – 4 945  + 3 375 = 8 320 zł, 

niż koszty pracodawcy ponoszone na wynagrodzenia tych pracowników - 2 500 x 3= 7 500zł. 

Oczywiście, gdy zatrudnione osoby mają niepełnosprawność znaczną lub/i epilepsję, sprzężoną 

niepełnosprawność, chorobę psychiczną - kwota korzyści finansowych się zwiększa. 

 

3. Refundacja kosztów przystosowania stanowiska dla osób z 

niepełnosprawnością  

O taki zwrot mogą ubiegać się firmy z otwartego i chronionego rynku pracy. Aby się o to starać 

pracodawca musi: 

• zatrudnić osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, 

skierowaną do pracy przez urząd pracy 

• lub dostosować stanowisko dla osoby, która w trakcie zatrudnienia u niego nabyła 

niepełnosprawność. 

Można się ubiegać o refundację, jeżeli: 

✓ zawarta będzie   umowa ze starostą, określająca warunki i wysokość zwrotu kosztów; 

✓ poniesione zostaną koszty przystosowania stanowiska pracy; 

✓ pracodawca  otrzyma wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię Państwowej 

Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb 

Warto zapamiętać! Zatrudniając osoby niepełnosprawne można także skorzystać z 

innych form- szkolenia, doposażenia stanowiska pracy, itp. 
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wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub 

o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub 

w pomieszczeniach zakładu pracy; 

✓ przez okres co najmniej 36 miesięcy pracodawca musi utrzymać zatrudnienie osoby 

niepełnosprawnej, dla której wyposażone zostało stanowisko; 

✓ pracodawca prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

 

Dofinansowanie jest przeznaczone na: 

• zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu - stosownie do potrzeb danej osoby 

niepełnosprawnej, np. w przypadku pracownika poruszającego się na wózku - 

poszerzenie drzwi, dostosowanie WC, wykonanie podjazdu, itp.; 

• zakup urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy osobie niepełnosprawnej; 

• zakup oprogramowania wykorzystywanego przez taką osobę oraz innych urządzeń 

technologicznych wspomagających tę osobę w wykonywaniu pracy; 

• wykonanie niezbędnych badań i wydanie zaświadczeń przez lekarza medycyny pracy. 

Nie każda osoba, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, wymaga dostosowania 

stanowiska pracy do jej potrzeb. Zwykle to sam kandydat czy pracownik wie najlepiej, 

czy czegoś potrzebuje i może to być drobny element typu lupa, czy stolik z regulowaną 

wysokością albo bardziej ergonomiczna klawiatura, czy krzesło z innym oparciem. Jeśli 

wspomniana osoba nie chce o tym rozmawiać albo nie potrafi określić swoich potrzeb, 

a pracodawca chce mieć pewność, że dokonał wszelkich potrzebnych zmian stanowiska, może 

zwrócić się z prośbą o ocenę do służby medycyny pracy lub Inspektora BHP. Koszty takiej 

oceny mogą podlegać refundacji przez starostę z środków PFRON. 

Oznacza to, że nie da się sklasyfikować i skatalogować potrzeb osób niepełnosprawnych, 

tak by dostosować do nich każde stanowisko pracy. W zdecydowanej większości przypadków 

jednak zmiany, jakich dokonuje pracodawca, są niewielkie, wpływają na poprawę komfortu 

osoby niepełnosprawnej. 

W przypadku osób chorych na epilepsję należy postarać się o to, by wyeliminować 

z najbliższego otoczenia pracownika sprzęty emitujące pulsujące, migoczące światło, 

na przykład stroboskopy. Taka osoba również będzie wiedziała, co przyczynia się 

do wywołania ewentualnego napadu. Warto dodać, że bardzo pomocne może okazać się 

szkolenie pracowników, które pozwoli im udzielić osobie z epilepsją odpowiedniej pomocy 
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w trakcie niespodziewanego ataku. Szkolenie takie może również zostać sfinansowane 

z publicznych środków PFRON. Warto jednak pamiętać, że tak, jak w przypadku osób 

z chorobami psychicznymi, o ile pracownik regularnie zażywa przepisane mu przez specjalistę 

lekarstwa, ryzyko napadu czy nagłego ataku choroby jest znikome. 

Zwrot dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Nie może być to np. remont pomieszczeń, który pracodawca i tak musiałby 

przeprowadzić - bez związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Wydatki muszą 

wynikać bezpośrednio z potrzeb zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. 

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, 

wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy. 

Maksymalna wysokość pomocy na dostosowanie jednego stanowiska wynosi 20-krotność 

przeciętnego wynagrodzenia, (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), na III kwartał 2016 było to 4 055zł x 20 =81 100zł. 

 

 

Zwrot kosztów udzielany jest w ramach pomocy de minimis – pomoc publiczna udzielana 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Co istotne, 

łączna pomoc, jaką przedsiębiorca uzyskał w ramach de minimis w roku bieżącym i dwóch 

poprzedzających go latach, nie może przekroczyć wartości 200 tys. euro. Zasady te nie dotyczą 

jednak pracodawców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, takich jak NGO, 

czy instytucje publiczne. 

 

Ważne! Od 1 stycznia 2015 r. ta pomoc przysługuje także osobom niepełnosprawnym już 

zatrudnionym 

Wniosek w tej sprawie składa się do Starosty – najczęściej ( w zależności od powiatu) do 

wyznaczonej przez niego jednostki - Powiatowego Urzędu Pracy lub Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. 
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PROCEDURA UZYSKIWANIA REFUNDACJI: 

1. Składa się wniosek do właściwego Starosty, w imieniu którego najczęściej działa 

podległy mu Powiatowy Urząd Pracy.  

2. Podpisuje się umowę ze Starostą 

3. Ponosi się koszty przystosowania  stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej- 

zgodnie ze złożonym wnioskiem i zawartą umową. 

4. Zatrudnia się  osobę niepełnosprawną skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy ( tj. 

taką która był w PUP zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy) lub 

wykazać, iż zatrudnia się obecnie osobę, która w czasie tego zatrudnienia nabyła 

niepełnosprawność i w związku z tym wymaga doposażenia stanowiska pracy. 

Wzór wniosku Wn KZ wraz z instrukcją – załącznik nr 1. 

WADY Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY: 

 

– Wadą tej formy jest obowiązek zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez 36 

miesięcy.  

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca 

jest obowiązany zwrócić Funduszowi, za pośrednictwem starosty, środki w wysokości równej 

1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak 

w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje ich zwrotu w terminie 

trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.  

 

– trudności związane z uzyskaniem tej formy pomocy z uwagi na często występującą 

szczupłość środków będących w dyspozycji .  

Fakt ten powoduje, iż często starostowie w ogóle nie przewidują w danym roku budżetowym 

środków na ten cel – lub przewidują je w zmniejszonej wysokości ,  nie maksymalnie 20 x 

przeciętne wynagrodzenia a np. tylko jego pięciokrotność. 
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– jest to refundacja- co oznacza, że pracodawca musi zaangażować własne środki i 

potem czekać na ich zwrot. 

– przyznaną refundację należy zabezpieczyć- co często stanowi trudność 

Zabezpieczenie to jest obligatoryjne  i stosowne na wypadek, gdyby pracodawca nie wywiązał 

się z umowy, tzn. nie zatrudniał przez wymagany okres  - 36 miesięcy- na refundowanym 

stanowisku osoby niepełnosprawnej. 

Najczęściej stosowanymi formami zabezpieczeń są: 

• poręczenia osób fizycznych lub prawnych 

• blokada na rachunku bankowym- co oznacza, iż środki w wysokości refundacji są 

będące własnością pracodawcy  przez okres obowiązywania umowy są na jego 

rachunku bankowym ale nie można ich wypłacić bez zgody / odblokowania przez 

urząd. 

 

– konieczność zatrudnienia osoby niepełnosprawnej skierowanej przez Urząd Pracy ( 

o ile pracodawca nie zatrudnia osoby, która w trakcie pracy u niego nabył 

niepełnosprawność) 

Fakt ten oznacza, iż w rejestrach danego urzędu może nie być osoby niepełnosprawnej o 

określonych kwalifikacjach czy umiejętnościach. 

Uwaga! Środki finansowe PFRON będące w dyspozycji starostów są często zbyt małe  

w stosunku do potrzeb.  

Z tego powodu, gdy pracodawca zamierza starać się o omawianą pomoc finansową, powinien 

zabiegać o to na przełomie roku. W I kwartale Starosta jest informowany o wysokości dotacji  

z PFRON na dany rok i wtedy Rada Powiatu dzieli te środki na poszczególne zadania  

(turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie sprzętu, etc.). Jeśli w danym roku nie zaplanowano  

w zakresie środków PFRON refundacji kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej (bo np. nikt się o to wcześniej nie ubiegał) - szanse na uzyskanie 

dofinansowania są nikłe. 



16 

 

ZALETY Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY 

– duża oszczędność środków 

 

5. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 

Pomoc ta przyznawana jest na podstawie art. 26 e ustawy o rehabilitacji. 

Procedura starania się o to wsparcie jest taka sama, jak wyżej. Różnica polega tylko na tym, 

że w tym przypadku osoba niepełnosprawna, która ma zostać zatrudniona, musi być bezrobotna 

lub poszukująca pracy i zwrot tych kosztów jest objęty regułą pomocy de minimis. Maksymalna 

wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego 

wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  

w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego). Na III kwartał 2016 była to kwota maksymalna  

15 x 4 055 zł=60 825 zł. 

Podobnie jak wyżej trzeba zatrudniać osobę niepełnosprawną przez 36 miesięcy. W przypadku 

krótszego czasu jej zatrudniania- należy dokonać zwrotu części refundacji w wysokości 

proporcjonalnej do brakującego czasu zatrudnienia .Zwrotu można uniknąć jeśli zatrudnimy 

kolejna osobę niepełnosprawną na omawianym stanowisku, skierowaną przez urząd pracy. 

Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej jest finansowane 

ze środków PFRON będących w dyspozycji Starosty 

 

Wzór wniosku WnW wraz z instrukcją- załącznik nr 2. 

 

Ważne! Uwagi, procedura, zasady  ujęte do poprzedniego punktu odnoszą się także tutaj. 
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6. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy 

osobie z niepełnosprawnością 

Ten rodzaj pomocy jest przyznawany na podstawie art. 26d ust.1 ustawy o rehabilitacji. 

Wsparcie uzależnione jest od płacy minimalnej, nie może także przekroczyć 20 godzin  

w miesiącu. Obejmuje ono dwie formy: 

1) zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy; 

2) zwrot kosztów szkolenia tych pracowników – w zakresie czynności ułatwiających 

komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do 

samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. 

Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia 

i ilorazu liczby godzin w miesiącu, przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi 

niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w 

miesiącu. 

 Czyli  np. pracownik pomagał niepełnosprawnemu przez 20 godz. w miesiącu- obliczenia 

wyglądają następująco; 

2000zł (minimalne wynagrodzenie 2017) x 20 godz. : 160 godz. ( miesięczna liczba godz. pracy 

niepełnosprawnego) = 250 zł. 

 Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w 

pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty 

najniższego wynagrodzenia, przy założeniu, że liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na 

pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu, nie może przekraczać liczby godzin 

odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu. 

7. Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych  

Bardzo rzadko pracodawcy  występują o zwrot kosztów szkolenia pracownika  

z niepełnosprawnością. A jest to pomoc warta uwagi, szczególnie dla firm z otwartego rynku 

pracy, które przecież nie mają zakładowych funduszy rehabilitacji, a chcą wysłać pracownika 

na szkolenie, np. przeszkolić go w obsłudze nowej maszyny. Takie wsparcie mogłoby być 
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sfinansowane z artykułu 41. ustawy o rehabilitacji. Pracodawca występuje o dofinansowanie 

do starosty. 

Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane przez pracodawcę i na jego 

wniosek. Koszty szkolenia mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 70% 

tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia 

na jedną osobę( czyli ponad 8000zł w 2017 roku). Zwrotu kosztów, o których mowa w ust., 

dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. 

Dofinansowanie nie przysługuje za zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika, jeżeli: 

• pracownik jest  zatrudniony na umowę cywilnoprawną (np. umowa o dzieło, umowa 

zlecenie), a nie na umowę o pracę; 

• pracownik posiada lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i ma ustalone 

prawo do emerytury. 

8. Zwiększone szanse w zamówieniach publicznych 

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych z lipca 2016 roku 

rozszerzyła katalog tzw. klauzul społecznych, które mogą być stosowane przez jednostki 

finansów publicznych. Klauzule to nic innego jak preferencje dla określonej grupy 

potencjalnych wykonawców, które zamawiający może ale nie musi stosować w zamówieniu. 

Liczba zamówień publicznych, w których stosowane są klauzule społeczne nie jest może 

jeszcze imponująca, niemniej stale rośnie a liczne instytucje i urzędy, łącznie z Urzędem 

Zamówień Publicznych, mocno promują to rozwiązanie.  

Tak więc podmioty, które zamierzają wykonywać zamówienia publiczne lub obecnie 

je wykonują – aby poszerzyć swoją grupę odbiorców czy tez utrzymać dotychczasową- 

powinny uwzględniać zobowiązania wynikające z klauzul społecznych- czyli zatrudniać osoby 

niepełnosprawne. 

Zgodnie z nowelą z lipca 2016 roku, ustawa przewiduje 3 rodzaje klauzul społecznych:  

• klauzule zastrzeżoną z art. 22 ust 2 PZP, 

• klauzule zatrudnieniową z art. 29 ust 4 PZP, 

• klauzule zastrzeżoną  z art. 138p PZP. 
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Klauzula zastrzeżona z art. 22 dopuszcza możliwość zastrzeżenia zamówienia do ściśle 

określonych podmiotów (np. zakłady pracy chronionej, kluby i centra aktywności zawodowej 

czy zakłady aktywności zawodowej).  

 

Klauzula zastrzeżona z art. 138p dopuszcza możliwość zlecenia niektórych usług zdrowotnych, 

społecznych i kulturalnych wyłącznie podmiotom, których celem jest realizacja wymienionych 

w tym paragrafie usług, nie działają dla osiągnięcia zysku, mają demokratyczną strukturę 

zarządzania i w ciągu trzech lat nie otrzymali od zamawiającego zlecenia na podstawie tego 

właśnie art.  

Najczęściej stosowaną i najbardziej powszechną z punktu widzenia ilości potencjalnych 

zleceniobiorców klauzulą jest klauzula zatrudnieniowa z art. 29.  Pozwala na to,  

by zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania dotyczące m.in. 

aspektów społecznych czy zatrudnieniowych. Może to wiązać się z postawieniem przez 

zamawiającego wymogu zatrudnienia do realizacji tego zamówienia osób niepełnosprawnych. 

Art.29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane  

z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, 

społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące 

zatrudnienia: 

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy; 

2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 

zawodowego; 

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 

i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej  

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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Tak jak wspomniano już wcześniej klauzule społeczne nie są może stosowane 

w przeważającym stopniu ale liczba zamówień publicznych, które zawierają postanowienia  

art. 22, 29 lub 138 stale rośnie. Niektóre samorządy, jak Warszawa, wprowadzają zmiany  

do regulaminów, które obligują  do stosowania klauzul w przypadku konkretnych branż. 

Klauzule stają się również obowiązkowe dla realizatorów niektórych projektów unijnych. 

W Warszawie w okresie pomiędzy październikiem 2015 a  majem 2016 podpisano 232 umowy 

na blisko 81 mln złotych. Dzięki zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do konkretnych 

zamówień, przedsiębiorcy mogą zyskać bez wątpienia nowy rynek zbytu lub uchronić się 

od zamknięcia dostępu do zamówień, które do tej pory często są ważnym źródłem przychodu 

firmy.  
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II Korzyści pozafinansowe dla pracodawców 

Poprawa wizerunku firmy  

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością sprzyja strategii CSR przedsiębiorstwa. Poprawa 

wizerunku firmy uwidacznia się nie tylko w kontaktach z potencjalnymi partnerami 

biznesowymi ale również w kontaktach z personelem.  

Wizerunek oddziałujący na zewnątrz  

Z punktu widzenia wizerunku oddziałującego na zewnątrz, zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych pozwala przedsiębiorcy otrzymać miano tego, który ma ugruntowaną 

sytuację finansową, dobrze zarządza firmą czy po prostu poza dbałością o maksymalizację 

zysków dba o dobre relacje z otoczeniem. Taki wizerunek, sprzyja nie tylko większemu 

zainteresowaniu przedsiębiorstwem wśród partnerów biznesowych ale również  relacjom z 

potencjalnymi inwestorami, dla których poza wiarygodnością finansową istotna jest również 

wiarygodność społeczna. Jest to realizacją polityki CSR, która staje się coraz bardziej 

popularna. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) -ang. Corporate Social Responsibility, CSR – 

odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Niesie ona następujące 

korzyści: 

✓ wzrost zainteresowania inwestorów; 

✓ zwiększenie lojalności klientów i podmiotów współpracujących; 

✓ wzrost konkurencyjności.  CSR może być jednym ze sposobów budowania pozycji na 

rynkach  , szczególnie europejskich i światowych, gdzie oczekiwania dotyczące 

spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste. Trend ten 

powoli zaczyna działać także w Polsce; 

✓ podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy; 

✓ kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników; 

✓ poprawę stosunków z lokalnym samorządem. Przedsiębiorca pokazuje samorządom, 

że dba o mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w równym 

stopniu, co samorząd, dla którego jest to ustawowy obowiązek. Dialog w sprawach 
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związanych z polityką społeczną z pewnością sprzyja również dialogowi w kwestiach 

związanych z gospodarką.  

Korzyści „na zewnątrz” to również pozytywny wizerunek wśród konsumentów. W czasach 

wielu kampanii dotyczących odpowiedzialnych zakupów i dostępu do informacji konsumenci, 

zwłaszcza Ci, dla których cena nie jest jedynym kryterium przy zakupach, wybierają 

dostawców usług zgodnie ze swoim światopoglądem.  

Przykłady kampanii, takich jak: Kampania na rzecz sprawiedliwego handlu, kampania Kupuj 

Polskie, czy Child Labor to tylko niewielka ilość różnych akcji, które wspierają 

przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie i negują zachowania czysto rynkowe. Efektem 

pewnego trendu wśród konsumentów jest np. niekupowanie produktów pochodzących 

z określonych krajów, pochodzących od przedsiębiorstw, które nie dbają o odpowiednie 

warunki zwierząt hodowlanych, zagranicznych przedsiębiorców zatrudniających dzieci, czy 

koncernów nie dbających o środowisko. Utrata społecznego zaufania dla dużych firm często 

wiąże się z ogromnymi stratami finansowymi. Dlatego dbałość o wizerunek społecznej firmy 

pozwala jej utrzymać dobre relacje z konsumentami, którzy są gwarantem funkcjonowania 

przedsiębiorstwa.  

Najbardziej skuteczny niefinansowy sposób motywowania pracowników  

Obecnie rynek pracy w Polsce odczuwa poważny brak siły roboczej. Organizacje pracodawców 

zwracają uwagę na problem dostępu firm do pracowników a niektórzy obserwatorzy zauważają, 

że rynek pracy zrobił zwrot z rynku pracodawcy na rynek pracownika. To powoduje m.in., że 

aby zadbać o ciągłość produkcji czy świadczenia usług w firmie trzeba stworzyć miejsce pracy 

przyjazne pracownikom. Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych czyni 

przedsiębiorstwo miejscem, gdzie zatrudnienie jest stabilne a przedsiębiorca dba nie tylko o 

swój kapitał ale również o rozwiązanie problemów, z którymi często do czynienia mają sami 

pracownicy. Takie rozwiązania sprawiają, że pracownicy bardziej akceptują rozwiązania 

zastosowane w firmie i są zmotywowani do pracy. Poprawa pozycji na rynku pracodawców w 

dłuższej perspektywie pozwala na pozyskiwanie coraz lepszej kadry, dla której firma będzie 

coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy.  
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Przynależność do elity pracodawców  

Organizacje pracodawców, w coraz większym stopniu zwracają uwagę na jakość zatrudnienia 

w przedsiębiorstwach członkowskich. Niektóre z nich jak Dolnośląscy Pracodawcy realizują 

projekty wspierające swoich członków we wdrażaniu polityki CSR. Status przedsiębiorstwa 

społecznie odpowiedzialnego ułatwia współpracę z takimi związkami jak  Business Centre 

Club, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” czy Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej. Poza działalnością wspierającą pracodawców współpracują one 

często z organizacjami pozarządowymi, których celem jest rozwój polityki CSR w Polsce, 

takimi jak: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czy 

Forum Darczyńców. Członkostwo w tak dużych organizacjach czy współpraca z nimi 

to ogromna ilość nowych kontaktów, wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku 

czy dostęp do wiedzy, wspólnych projektów czy know-how.  

Przykłady pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne 

Najwięcej przykładów pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych można znaleźć 

na stronach konkursu Lodołamacze. Plebiscyt organizowany od 2006 roku staje się coraz 

bardziej prestiżowy, ma na celu promować zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz firm, 

które wpisują się założenia konkursu. Jego znaczenie z roku na rok rośnie i w 2015 roku 

w konkursie wzięło udział 414 pracodawców z całego kraju, w porównaniu do 206 w roku 

2006. Patronat honorowy nad konkursem objęła małżonka Prezydenta RP, a w całą inicjatywę 

zaangażowanych jest wiele gwiazd, przedstawicieli świata nauki i biznesu.  

Konkurs jest prowadzony w trzech kategoriach:  

1. Zatrudnienie chronione 

2. Otwarty rynek  

3. Instytucja 

Konkurs pokazuje, że nie jest wyłącznie dla wielkich międzynarodowych korporacji, 

dla których taki rodzaj polityki kadrowej to sposób na PR, ale że jest skierowany do małych, 

średnich przedsiębiorstw, które realizują swoją politykę CSR poprzez zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych. Wśród laureatów można znaleźć takich pracodawców jak:  
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Spinko Sp. z o.o., której kapituła przyznała statuetkę za ogromny wysiłek, jaki firma wkłada 

w  zatrudnianie osób niepełnosprawnych, mimo utraty statusu Zakładu Pracy Chronionej. 

Ich 65 - letnie doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ruchowo, a także 

intelektualnie, przyjazna atmosfera, wrażliwość na potrzeby pracowników, którzy sami 

przyznają że praca w Spinko Sp. z o.o. jest najlepszą rzeczą, jaka ich spotkała w życiu, 

ostatecznie przekonało Kapitułę o słuszności wyboru. Firma dba o podnoszenie kwalifikacji 

pracowników niepełnosprawnych, organizuje wiele imprez kulturowych, wyjazdów, które 

dodatkowo umacniają więzi pracownicze. 

Tabemax S.j., która działa w branży elektronicznej i elektrotechnicznej. Jest dostawcą usług 

produkcyjnych w zakresie montażu podzespołów i wyrobów gotowych dla przemysłu 

elektronicznego, telekomunikacyjnego, motoryzacyjnego, medycznego i maszynowego. 

Firma zatrudnia osoby niepełnosprawne od 1992 r. Zatrudnienie na przestrzeni tych lat stale się 

zwiększało. Aż 88 osób spośród liczącej ponad 200 pracowników załogi to osoby 

niepełnosprawne. 10 z tych osób ma schorzenia specjalne. W 2014 roku w firmie utworzono 

4 nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zatrudniane są 

zarówno na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych jak i na pracowniczych. 

Piekarnia Stanisław Kibało z Wrocławia - tworzy nowe stanowiska pracy dla osób 

niepełnosprawnych od roku 1994. Na dzień dzisiejszy w firmie pracuje 35-ciu etatowych 

pracowników, z których 13 – stu to osoby niepełnosprawne z lekkim i umiarkowanym 

stopieniem niepełnosprawności. Pracownicy niepełnosprawni zatrudniani są w firmie 

na stanowiskach równorzędnych z pracownikami nie posiadającymi orzeczeń 

o niepełnosprawności i innych ograniczeń. W piekarni stosowany jest stały nadzór lekarza 

medycyny pracy nad stanem zdrowotnym pracowników, który służy bezpieczeństwu i higienie 

pracy oraz poprawie warunków pracy. Nowo utworzone stanowiska pracy są przystosowywane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, (na dzień 

dzisiejszy wśród kadry merytorycznej jest 28 osób niepełnosprawnych). Uniwersytet dokłada 

wszelkich starań, aby wyrównać szanse osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, 

jednocześnie zapewniając najwyższy poziom kształcenia. Przekłada się to na liczbę 296 

studentów niepełnosprawnych studiujących na Uczelni w ubiegłym roku akademickim. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest współinicjatorem unikatowego na skalę Polski 

„Porozumienia” o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością 
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pod kątem wymiany doświadczeń w zakresie wyrównywania szans w edukacji. 

Do porozumienia przyłączyło się 7 krakowskich uczelni. Od 2008 r. na Uczelni działa Biuro 

ds. Osób Niepełnosprawnych, które oferuje usługi doradcze, psychologiczne, i różnego rodzaju 

szkolenia. 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, 

prowadząc w tym zakresie bardzo konsekwentną politykę wzrostu zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie. Wśród 692 pracowników 41 to osoby niepełnosprawne 

z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności. Godny podkreślenia jest fakt, że osoby 

niepełnosprawne pracujące w PUW zajmują różne stanowiska, w tym stanowiska kierownicze, 

urzędnicze i specjalistów. 
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Przydatne linki 

• Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: 

www.niepełnosprawni.gov.pl 

• Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych: www.popon.pl 

• Źródło finansowania pomocy dla pracodawców: www.pfron.org.pl 

• Serwis informacyjny związany z pracą niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.pl 

• Portal stowarzyszenia pośredniczącego w zatrudnianiu niepełnosprawnych 

pracowników: www.centrumdzwoni.pl 

• Portal fundacji pomagającej, m.in., w kojarzeniu pracodawców i niepełnosprawnych 

kandydatów do pracy: www.aktywizacja.org.pl  

 

Wykaz aktów prawnych 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 t.j. z dnia 2016.12.16 z 

późn.zm.) 

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz.U.2016.645 t.j. z dnia 2016.05.10 z poźn.zm) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 roku w 

sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników 

niepełnosprawnych (Dz.U.2014.1987 z dnia 2014.12.31) 

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 

t.j. z dnia 2015.12.22 ) 

  

http://www.niepełnosprawni.gov.pl/
http://www.popon.pl/
http://www.pfron.org.pl/
http://www.niepelnosprawni.pl/
http://www.centrumdzwoni.pl/
http://www.aktywizacja.org.pl/
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załącznik nr 1 – Wzór wniosku Wn KZ wraz z instrukcją  
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załącznik nr 1a – przykładowe wypełnienie wniosku Wn KZ wraz z 

instrukcją 
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załącznik nr 2 - Wzór wniosku WnW wraz z instrukcją 
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załącznik nr 3 - Wzór wniosku WnD wraz z instrukcją 
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załącznik nr 4 - Wzór wniosku INF-D-P wraz z instrukcją 
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