Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Doﬁnansowanie do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych
Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne doﬁnansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik
ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Pracodawca może uzyskać doﬁnansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, a
w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także osób niepełnosprawnych wykonujących pracę
nakładczą - jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia - w stosunku do
wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania, połowy najniższego wynagrodzenia - w
stosunku do pozostałych wykonawców, będących osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA POMOCY
Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,
Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób
niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:
na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
przebywających na urlopie rodzicielskim,
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 bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
1. 1950 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2. 1200 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3. 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P),
upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu
znacznym i umiarkowanym (04-O), zwiększa się o:
1. 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota
doﬁnansowania wynosi 3150 zł),
2. 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie
kwota doﬁnansowania wynosi 2100 zł),
3. 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota
doﬁnansowania wynosi 1050 zł).
Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań
lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
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.
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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.
Funkcjonujący system wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w formie doﬁnansowania do wynagrodzenia
pracowników niepełnosprawnych uznaje koszty płacy jako całość i nie ma możliwości wnioskowania o doﬁnansowanie
jedynie do części tych kosztów.
Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u pracodawcy wykonującego działalność
gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne doﬁnansowanie na nowo
zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania
umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
na mocy porozumienia stron;
wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
z upływem czasu, na który została zawarta;
z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa wyżej, miesięczne doﬁnansowanie na nowo zatrudnionego pracownika
niepełnosprawnego przysługuje w przypadku gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku:
1. wygaśnięcia umowy o pracę;
2. zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.
Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do
odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie
poprzedzających 12 miesięcy.
Obowiązek wykazywania wzrostu netto zatrudnienia ogółem nie dotyczy pracodawcy ubiegającego się o doﬁnansowanie do
wynagrodzenia pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia. Miesięczne doﬁnansowanie do
wynagrodzenia pracowników znajdujących się w takiej sytuacji przysługuje za okresy począwszy od lipca 2016 r.
Wysokość doﬁnansowania ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.
W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:
nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne doﬁnansowanie przyznaje się na tę osobę
pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby,
przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne doﬁnansowanie przyznaje się na tę osobę w
wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego doﬁnansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym
wymiarze czasu pracy. Miesięczne doﬁnansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w
pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.
Miesięczne doﬁnansowanie nie przysługuje pracodawcy:
posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem kwoty 100 zł,
zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %,
do wynagrodzenia pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają
ustalone prawo do emerytury;
jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za
pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego doﬁnansowania;
jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z
odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni;
jeżeli środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków publicznych, chyba że pracodawca sﬁnansował wynagrodzenie
pracownika:
1. ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,
2. z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
2/5

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych lub do
czasu zwrotu wypłaconego niesłusznie doﬁnansowania stwierdzonego w postępowaniu kontrolnym Prezes Zarządu Funduszu
wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego doﬁnansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę.
Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydaje decyzję o odmowie wypłaty
miesięcznego doﬁnansowania za okres wskazany w decyzji w przypadku:
nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne doﬁnansowanie,
gdy o pomoc wnioskuje pracodawca:
znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej,
uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego doﬁnansowania do wynagrodzenia skutkowałoby
przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego
pracodawcy.
nieprzekazania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na jego rachunek bankowy lub rachunek w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem
osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
poniesienia przez pracodawcę miesięcznych kosztów płacy z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych
przepisów, przekraczającym 14 dni.
UWAGA!
Doﬁnansowanie stanowiące pomoc publiczną jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na
zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?
Podmiotem udzielającym pomocy jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Adres:
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa Tel. (022) 50 55 500
Infolinia udzielająca informacji z zakresu Systemu Obsługi Doﬁnansowań i Refundacji – 801 233 554, 22 581 84 10.
Strona internetowa: www.pfron.org.pl
A. Rejestracja pracodawcy:
Pracodawca składa wniosek i informację w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.
Pracodawca przesyła do PFRON wraz z pierwszym wnioskiem:
1. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
a. pełną nazwę pracodawcy, a także jej skrót, o ile posiada, oraz
b. numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
2. upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty do występowania w imieniu pracodawcy, jeżeli pracodawca nie
przesyła dokumentów osobiście.
Pracodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek lub informację otrzymuje od PFRON identyﬁkator oraz
hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez PFRON w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w
formie dokumentu pisemnego.
Wraz z pierwszym wnioskiem, składanym po ustanowieniu osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem, pracodawca
przesyła do PFRON zgłoszenie zawierające imię i nazwisko tej osoby, a także jej numery telefonu i faksu oraz adres poczty
elektronicznej, o ile z nich korzysta.
Pracodawca przekazujący odpowiednio wnioski lub informacje w formie elektronicznej opatruje te dokumenty
kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyﬁkacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73),
albo uwierzytelnia je certyﬁkatem dostarczonym przez PFRON.
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Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych
następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
Należy pamiętać o konieczności niezwłocznego poinformowania PFRON o rezygnacji ze składania dokumentów w formie
elektronicznej, czy też o utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.
Pracodawcy zarejestrowani w PFRON zamierzający składać wniosek w formie elektronicznej posługują się Aplikacją SODiR
znajdującą się na stronach internetowych Funduszu: www.sod.pfron.org.pl/
Przed skorzystaniem z Systemu zaleca się zapoznanie z informacjami o SODiR znajdującymi się na stronach internetowych
Funduszu:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/9/Obsluga_doﬁnansowan_i_refundacji.html
B. Procedura uzyskania doﬁnansowania
Pracodawca składa w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą
wniosek o wypłatę doﬁnansowania za dany miesiąc , o symbolu Wn-D,
miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników
niepełnosprawnych, INF-D-P.
Wniosek i informacja stanowią załączniki do rozporządzenia ws. miesięcznego doﬁnansowania do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych.
Jeżeli pracodawca nie złoży dokumentów w terminie może zwrócić się do PFRON z prośbą o jego przywrócenie, jeśli
uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
Po otrzymaniu informacji i wniosku PFRON:
1. sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 14
dni roboczych od dnia otrzymania informacji lub wniosku informuje pracodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach
i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;
2. ustala, czy pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem
kwotę 100 zł;
3. ustala kwotę przysługującego doﬁnansowania;
4. przekazuje ustaloną kwotę przysługującego doﬁnansowania na rachunek bankowy pracodawcy;
5. informuje o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego pomoc ta jest udzielana.
W przypadku nieterminowego przekazania przez PFRON kwoty miesięcznego doﬁnansowania od kwoty należnej nalicza się
odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Uwagi dodatkowe:
Prezes Zarządu PFRON może przeprowadzać postępowanie sprawdzające w zakresie:
zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust. 1 ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 48a ust. 3 tej ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W przypadku podjęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego
doﬁnansowania termin wypłaty doﬁnansowania (25 dni) ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego
postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni.
Prezes Zarządu PFRON może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego doﬁnansowania, w
szczególności dotyczące zgodności ze stanem faktycznym:
danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
wysokości miesięcznego doﬁnansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy
pracowników.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli albo analizy dokumentów zgromadzonych przez PFRON lub
danych, o których mowa w art. 49c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
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Prezes Zarządu PFRON wydaje:
1. decyzję nakazującą zwrot wypłaconego doﬁnansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości;
2. decyzję o wstrzymaniu doﬁnansowania do czasu zwrotu wypłaconego doﬁnansowania; decyzja podlega wykonaniu z
dniem wydania.
Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu Funduszu lub
strona może wnieść do sądu administracyjnego skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego
doﬁnansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951);
rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.
Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3);
rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
rozporządzenie Komisji (UE) NR 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 800/2008
w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz.Urz. UE L 230 z 30.11.2013, str. 22).
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