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Zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika
niepełnosprawnych
ZWROT DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracodawca, który zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej
36 miesięcy (nie dotyczy lit. d)może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:
a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności
poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych
osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub
funkcjonowanie w zakładzie pracy,
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń
technologii
wspomagających
lub
przystosowanych
do
potrzeb
wynikających
z
ich
niepełnosprawności,
d) zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie
czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub
trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
e) szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
f) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w lit. a-c.

Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dna 23 grudnia
2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników
niepełnosprawnych (Dz.U. 2014.1987).

Zwrotu kosztów stanowiącego pomoc publiczną udziela się 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 na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem
pracowników niepełnosprawnych.

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na:
a) miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy
niepozostającej w zatrudnieniu - w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby,
b) miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania
pracodawcy - w pozostałych przypadkach.

Wzór wniosku o zwrot dodatkowych kosztów związanych
niepełnosprawnych określa załącznik do rozporządzenia.

z

zatrudnianiem

pracowników

Do wniosku dołącza się odpowiednio:
1) aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w poz. 4-6 i
20 w bloku B1 części I wniosku;
2) informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej pomocy de minimis oraz pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy - w zakresie
wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) - w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowalnych;
3) kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub
pomieszczenia w przypadku zwrotu kosztów, o których mowa w 1 pkt 1 lit. a.
Starosta może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających
informacje zawarte we wniosku.
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