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Jak	ubiegać	się	o	refundację	kosztów	
zatrudnienia	osób	bezrobotnych	
i	niepełnosprawnych	–	praktyczna	instrukcja

Pracodawcy, którzy zatrudnią osobę bezrobotną, po spełnieniu określonych 
warunków mają prawo do ubiegania się m.in. o zwrot wydatków poniesio-
nych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy utworzonego dla 
bezrobotnego, refundację w ramach prac interwencyjnych oraz jednorazowy 
zwrot składek na ubezpieczenia społeczne. Równie wymierne korzyści może 
przynieść zatrudnianie osób legitymujących się stopniem niepełnosprawno-
ści. Wynagrodzenia tych osób są bowiem dofinansowywane przez PFRON, 
podobnie jak zorganizowanie dla nich stanowisk pracy. 

Podmioty, które zdecydują się na pozyskanie pomocy publicznej, muszą spełnić wyma
gania dotyczące m.in. utrzymania zatrudnienia osoby, na którą występują o wsparcie, oraz 
wymagania braku zaległości w opłacaniu składek i podatku. 

Formy	wsparcia	dla	zatrudniających	osoby	bezrobotne
Przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) przewidują wiele form wsparcia dla zakładów pracy 
zatrudniających osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne. Najbardziej po
pularne formy przedstawiono w tabeli.

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne

Możliwe formy pomocy dla pracodawców
Grupy osób bezrobotnych, które mogą być 

objęte wsparciem z urzędu pracy

1 2

 ■ refundacja kosztów wyposażenia lub doposa
żenia stanowiska pracy,

 ■ jednorazowa refundacja składek na ubezpie
czenia społeczne

wszystkie grupy bezrobotnych zarejestrowanych 
w urzędzie pracy

wsparcie przewidziane dla wszystkich grup bez
robotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy 
oraz dodatkowo:

 ■ dofinansowanie związane z pracami interwen
cyjnymi,

 ■ przygotowanie zawodowe dorosłych,
 ■ staże

bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy, tj.:

 ■ do 25. roku życia,
 ■ bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu re

alizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa 
w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia,

 ■ powyżej 50. roku życia, 
 ■ bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia 

zawodowego lub bez średniego wykształcenia,  
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 ■ samotnie wychowujący co najmniej jedno dziec
ko do 18. roku życia, 

 ■ którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności 
nie podjęli zatrudnienia, 

 ■ niepełnosprawni oraz 
 ■ kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po uro

dzeniu dziecka

wsparcie przewidziane dla wszystkich grup bez
robotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy 
oraz dodatkowo:

 ■ staże

absolwenci zarejestrowani w urzędzie pracy jako 
bezrobotni

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego jest 
udzielana przez właściwego terytorialnie starostę (a konkretnie – przez działający w jego 
imieniu w tym zakresie powiatowy urząd pracy) w związku ze stworzeniem lub przystoso
waniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na nim skierowanego bezrobotnego. Refundacja 
może obejmować np. wydatki na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środ
ków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

O refundację mogą ubiegać się:
■■ podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
■■ producenci rolni,
■■ niepubliczne przedszkola i szkoły (art. 46 ust. 1–1a ustawy o promocji zatrudnienia).

Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego może otrzy-
mać pracodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

 ■ prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodar
czej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

 ■ w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie 
od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji nie zmniejszył wymiaru czasu pracy 
pracowników i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze dokonanego przez sie
bie wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, 

 ■ nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłaca
niem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fun
dusz Emerytur Pomostowych oraz innych danin publicznych,

 ■ nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 ■ nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed 

dniem złożenia wniosku,
 ■ nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach 

prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 ■ złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek do starosty właściwego ze względu na swo

ją siedzibę albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.
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Wniosek o przyznanie refundacji powinien zawierać m.in.: 
 ■ oznaczenie pracodawcy, w tym: nazwę lub imię i nazwisko (osoba fizyczna), siedzibę i adres 

albo miejsce zamieszkania i adres, numer ewidencyjny PESEL (osoba fizyczna), REGON (jeśli 
został nadany), NIP, datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, symbol PKD, wskazanie formy 
prawnej prowadzonej działalności, 

 ■ liczbę wyposażanych lub doposażanych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
 ■ kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie dla poszczególnych stanowisk pracy 

i źródła ich finansowania,
 ■ wnioskowaną kwotę refundacji,
 ■ szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy,
 ■ rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego,
 ■ wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien speł

niać skierowany bezrobotny,
 ■ proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji (mogą to być np.: gwarancja bankowa, 

poręczenie, blokada rachunku bankowego, weksel z poręczeniem, zastaw na prawach lub rze
czach, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),

 ■ podpis podmiotu ubiegającego się o refundację.
Do wniosku o przyznanie refundacji pracodawca musi załączyć:

 ■ oświadczenie o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku 
pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn 
niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zło
żenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

 ■ oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zło
żenia wniosku (do ww. okresu nie wlicza się okresu zawieszenia działalności),

 ■ zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
 ■ oświadczenie o:

–  niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opła
caniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP 
i FEP,

–  niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,
–  nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
–  niekaralności (w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko ob

rotowi gospodarczemu).

Jeżeli wniosek o refundację zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas strony zawierają 
umowę w formie pisemnej (pod rygorem nieważności). Umowa zobowiązuje wnioskodaw
cę do:
■■ zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze 

czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy, 
■■ utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku 

z przyznaną refundacją,
■■ przedłożenia rozliczenia i udokumentowania kosztów wyposażenia/doposażenia 

poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego 
bezrobotnego.
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Wysokość refundacji kosztów wyposaże
nia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego wynosi mak
symalnie 6krotność przeciętnego wynagro
dzenia w gospodarce narodowej obowiązu
jącego w dniu zawarcia umowy dotyczącej 
przyznania refundacji. Chodzi o przecięt
ne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, 
od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na pod
stawie art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Jednorazowa refundacja składek

Pracodawca zatrudniający osobę bezrobotną może uzyskać zwrot kosztów poniesionych 
z tytułu opłaconych za nią składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez zakład 
z własnych środków, tj. na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Refundacja od
bywa się na podstawie umowy zawartej ze starostą i nie może przekroczyć 300% wysokości 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia warunków niezbędnych do 
otrzymania tej formy wsparcia (art. 47 ustawy o promocji zatrudnienia).

Starosta przyznaje refundację składek pod warunkiem, że:
■■ pracodawca zawarł ze starostą umowę o refundacji dotyczącą imiennie wskazanej osoby 

jeszcze przed zatrudnieniem tej osoby bezrobotnej,
■■ skierowany bezrobotny był zatrudniony u pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy 

przez okres minimum 12 miesięcy,
■■ po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony (bez 

znaczenia pozostaje zarówno wymiar czasu pracy, jak i okres, na jaki została zawarta 
umowa o pracę).

PRZYKŁAD
Spółka XYZ wystąpiła o jednorazową refundację składek na pracownika skierowane
go z urzędu pracy. Pracodawca zwolnił jednak tę osobę przed upływem wymaganych 
12 miesięcy zatrudnienia. Nie chcąc stracić prawa do refundacji, zatrudnił na jej miejsce 
inną osobę bezrobotną. Mimo to spółka XYZ nie uzyska refundacji, ponieważ 12mie
sięczny okres nie jest okresem „sumowanym”, tzn. obejmuje okres pozostawania w za
trudnieniu wyłącznie jednej osoby bezrobotnej, a nie kilku w następujących po sobie 
okresach.

Umowa o jednorazową refundację składek w związku z zatrudnieniem skierowanego bez
robotnego powinna zawierać przede wszystkim:
■■ liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
■■ rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje 

bezrobotnych,

UWAGA!
Pracodawca, który podpisał umowę o refundację 
kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej, ma m.in. 
obowiązek jej zatrudnienia w pełnym wymiarze cza-
su pracy przez co najmniej 24 miesiące.
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■■ termin i wysokość należnej refundacji 
z Funduszu Pracy,
■■ obowiązek informowania starosty 

o przypadkach wcześniejszego rozwią
zania umowy o pracę ze skierowanym 
bezrobotnym,
■■ obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji w przypadku wykorzystania środków 

niezgodnie z umową oraz tryb i termin tego zwrotu.
Pracodawca, który chce uzyskać refundację składek, nie może zatrudnić osoby bezro

botnej przed podpisaniem umowy ze starostą.

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów ponoszonych w ramach przygoto
wania zawodowego dorosłych. Celem takiego przygotowania jest uzyskanie przez osoby 
bezrobotne kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscu pracy, bez nawiązania stosun
ku pracy, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, 
zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową wpisaną do re
jestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych 

Forma aktywizacji zawodowej Na czym polega

Praktyczna nauka zawodu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu czeladniczego

Przyuczenie do pracy dorosłych umożliwia uzyskanie świadectwa czeladniczego albo 
świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 
– w przypadku osoby posiadającej wykształcenie zasadnicze 
zawodowe lub średnie – dyplomu potwierdzającego kwali
fikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 
wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie 

Korzyści dla pracodawcy

Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego do
rosłych, przysługuje: 

 ■ refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych nie
zbędnych do realizacji programu, w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn 
i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu 
w wymiarze do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc;

 ■ jednorazowa premia przyznawana na wniosek pracodawcy, złożony po zakończeniu tej formy akty
wizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył 
program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin. 
Premia jest przyznawana w wysokości 461,80 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania 
zawodowego, zrealizowanego na podstawie umowy dla każdego skierowanego uczestnika.

UWAGA!
Pracodawca nie otrzyma refundacji składek za oso-
bę bezrobotną, jeżeli zatrudnił ją przed podpisa-
niem umowy ze starostą.
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Wraz z wnioskiem o refundację wydatków i wypłatę premii pracodawca powinien złożyć: 
■■ wykaz uczestników przygotowania zawodowego z podaniem imion, nazwisk, miejsc i dat 

ich urodzenia,
■■ wykaz okresów uczestnictwa oraz form realizowanego przygotowania,
■■ wykaz kwot poniesionych wydatków na uczestników oraz kwot należnej refundacji,
■■ numer rachunku bankowego, na który powinny być przekazane środki finansowe.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowane
go na nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykony
wania zadań zawodowych. Program jest opracowywany samodzielnie przez pracodawcę lub 
wspólnie z instytucją szkoleniową. Czas odbywania takiego przygotowania nie może prze
kraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych przez uczestnika zajmuje minimum 80% czasu odby
wania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Jeżeli pracodaw
ca nie ma w pełni możliwości zapewnienia warunków do realizacji programu, dopuszczalne jest 
zrealizowanie jego części przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego 
lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego na podstawie przepisów o systemie 
oświaty, w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu przeznaczonego na realizację programu.

Pracodawca powinien zapewnić bezrobotnemu warunki umożliwiające zdobywanie wie
dzy teoretycznej w następujący sposób:
■■ prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub 
■■ kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej zarekomendowanej przez starostę – w tym 

przypadku pracodawca jest zobowiązany udzielić uczestnikowi czasu wolnego potrzeb
nego na udział w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

Zatrudniający ma również obowiązki związane z odbywaniem przygotowania zawodowe
go przez osobę bezrobotną. Polegają one na:
■■ wyznaczeniu na czas realizacji programu opiekuna osoby bezrobotnej,
■■ udzieleniu osobie bezrobotnej odbywającej przygotowanie zawodowe 2 dni wolnych za 

każde 30 dni kalendarzowe programu (za ostatni miesiąc udziela się dni wolnych przed 
terminem ukończenia programu),
■■ dostarczaniu staroście listy obecności uczestników w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca,
■■ umożliwieniu staroście nadzoru nad realizacją programu,
■■ wydaniu uczestnikowi w okresie do 7 dni od ukończenia programu zaświadczenia o jego 

ukończeniu i przedstawieniu jego kopii w urzędzie pracy,
■■ przechowywaniu dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej po

mocy z przepisami przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

Wysokość refundacji 

Wysokość refundacji z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej jest uzależniona od wyso
kości przeciętnego wynagrodzenia i minimalnej pensji obowiązującej w dniu zawarcia lub 
w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc publiczną. 
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Refundacje, o jakie może ubiegać się pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne i ich wysokość

Rodzaj refundacji
Maksymalna 

wysokość refundacji

Wysokość 
refundacji 

w okresie od 
czerwca do 

sierpnia 2013 r.

Podstawa prawna

Refundacja kosztów wyposaże
nia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla bezrobotnego skiero
wanego z pup 

6krotność przecięt
nego wynagrodzenia

22 440,30 zł art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a 
ustawy o promocji za
trudnienia

Refundacja wydatków na jedne
go uczestnika przygotowania za
wodowego dorosłych

2% przeciętnego wy
nagrodzenia za każ
dy pełny miesiąc rea
lizacji programu

74,80 zł art. 53i ustawy o pro
mocji zatrudnienia

Jednorazowa refundacja skła
dek na ubezpieczenia emerytal
ne, rentowe i wypadkowe, finan
sowanych z własnych środków 
płatnika tych składek, na jedne
go bezrobotnego

300% wysokości mi
nimalnego wynagro
dzenia

4800 zł art. 47 ustawy o pro
mocji zatrudnienia

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło 
w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a starostą. Ma ono na celu wsparcie osób 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Zasady odnoszące się do tej formy aktywizacji osób bezrobotnych, znajdujących się 
w szczególnej sytuacji, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycz
nia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednora
zowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Prace 
interwencyjne, w zależności od ostatecznych ustaleń między stronami i od posiadanych 
środków finansowych przez powiatowy urząd pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy, 
a nawet do 4 lat. 

Pracodawca, który zamierza zorganizować prace interwencyjne, składa wniosek do po
wiatowego urzędu pracy. Wniosek powinien zawierać: 
■■ oznaczenie pracodawcy (m.in. nazwę, adres, NIP i REGON),
■■ wskazanie formy organizacyjnoprawnej prowadzonej działalności, 
■■ liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 

oraz okres ich zatrudnienia, 
■■ miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, 

niezbędne lub pożądane kwalifikacje i inne wymagania, 
■■ wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wniosko

waną wysokość refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia tych osób.
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Po złożeniu wniosku starosta w ciągu 30 dni powiadamia wnioskodawcę o podjętej decyzji. 
Jeśli jest ona pozytywna, dochodzi do podpisania umowy. Umowa określa w szczególności:
■■ liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
■■ rodzaj i miejsce wykonywanych prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz niezbęd

ne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
■■ terminy i wysokość refundowanych przez starostę z Funduszu Pracy kosztów wynagro

dzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
■■ obowiązek informowania starosty o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy 

o pracę ze skierowanym bezrobotnym.
Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 mie

sięcy firma będzie nadal zatrudniała skierowanego bezrobotnego przez okres kolejnych 
6 miesięcy i po upływie tego czasu osoba ta w dalszym ciągu będzie pozostawała pracow
nikiem w pełnym wymiarze czasu pracy, powiatowy urząd pracy może przyznać jednorazo
wą refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 
150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia omawianego warunku 
(art. 51 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia).

Prac interwencyjnych nie mogą organizować pracodawcy:
■■ znajdujący się w stanie upadłości lub likwidacji,
■■ będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów unijnych,
■■ posiadający zaległości wobec budżetu państwa (np. wobec urzędu skarbowego lub ZUS),
■■ będący:

 — partiami lub organizacjami politycznymi,
 — posłami lub senatorami na potrzeby biur poselskosenatorskich,
 — organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia 

pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
 — organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośredni

ctwa pracy biur oraz klubów pracy,
 — urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 — kościołami lub związkami wyznaniowymi,
 — przedstawicielstwami państw obcych.

Czas trwania umów o zorganizowanie prac interwencyjnych i maksymalna wysokość 
refundacji

Maksymalny czas 
trwania prac 

interwencyjnych

Maksymalna 
wysokość refundacji 

na jedną osobę 
bezrobotną

Grupa bezrobotnych, 
na którą przysługuje 

wsparcie

Częstotliwość 
refundacji i podstawa 

prawna z ustawy 
o promocji 

zatrudnienia

1 2 3 4

6 miesięcy kwota zasiłku dla bez
robotnych obowiązu

wszystkie grupy osób 
bezrobotnych znajdują

za każdy miesiąc 
(art. 51 ust. 1)
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1 2 3 4

jąca w ostatnim dniu 
zatrudnienia każdego 
rozliczanego miesią
ca i dodatkowo składki 
na ubezpieczenia spo
łeczne od refundowa
nego wynagrodzenia 
(w przeliczeniu na peł
ny wymiar czasu pracy) 

cych się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy

6 miesięcy (pod warun
kiem zatrudnienia bez
robotnego co najmniej 
w połowie wymiaru cza
su pracy)

połowa aktualnego mi
nimalnego wynagro
dzenia za pracę i do
datkowo składki na 
ubezpieczenia społecz
ne od refundowanego 
wynagrodzenia

za każdy miesiąc 
(art. 51 ust. 2)

12 miesięcy aktualna kwota mi
nimalnego wynagro
dzenia za pracę i do
datkowo składki na 
ubezpieczenia społecz
ne od refundowanego 
wynagrodzenia

za co drugi miesiąc 
(art. 51 ust. 3)

12 miesięcy aktualna kwota zasił
ku dla bezrobotnych 
i dodatkowo składki 
na ubezpieczenia spo
łeczne od refundowa
nego wynagrodzenia 
(w przeliczeniu na peł
ny wymiar czasu pracy)

 ■ bezrobotni do 25. 
roku życia,

 ■ bezrobotni długo
trwale lub kobiety, 
które nie podjęły za
trudnienia po uro
dzeniu dziecka,

 ■ bezrobotni, którzy 
po odbyciu kary po
zbawienia wolności 
nie podjęli zatrud
nienia,

 ■ bezrobotni niepełno
sprawni

za każdy miesiąc 
(art. 56 ust. 1)

18 miesięcy aktualna kwota mi
nimalnego wynagro
dzenia za pracę i do
datkowo składki na 
ubezpieczenia społecz
ne od refundowanego 
wynagrodzenia

za co drugi miesiąc 
(art. 56 ust. 2)

24 miesiące  ■ 80% minimalnego 
wynagrodzenia za 
pracę i dodatkowo 
składki na ubezpie
czenia społeczne 
od refundowanego 

bezrobotni powyżej 50. 
roku życia 

za każdy miesiąc 
(art. 59 ust. 4 pkt 1–2)
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1 2 3 4

     wynagrodzenia – 
w przypadku osób 
kwalifikujących się 
do świadczenia 
przedemerytalne
go, 

 ■ 50% minimalnego 
wynagrodzenia za 
pracę i dodatkowo 
składki na ubezpie
czenia społeczne 
od refundowanego 
wynagrodzenia – 
w przypadku osób 
niekwalifikujących 
się do świadczenia 
przedemerytalne
go 

4 lata za co drugi miesiąc 
(art. 59 ust. 4 pkt 2)

Decyzję o przyznaniu podejmuje oraz ostatecznego wyboru rodzaju refundacji i okresu 
jej trwania dokonuje powiatowy urząd pracy, biorąc pod uwagę:
■■ posiadane środki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, 
■■ spełnienie przez pracodawcę warunków formalnych oraz 
■■ zaproponowane przez pracodawcę warunki zatrudnienia wnioskowanych bezrobotnych.

Staże 

Odbywanie stażu polega na pozyskaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych 
do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosun
ku pracy z pracodawcą.

Procedurę podejmowania współpracy ze stażystą określa rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania 
stażu przez bezrobotnych. 

Pracodawca zainteresowany taką formą aktywizacji zawodowej składa do właściwego 
terytorialnie urzędu pracy wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, zawierający 
m.in.:
■■ proponowany okres odbywania stażu (od 3 do 12 miesięcy), 
■■ opis zadań stażysty, w tym nazwę zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawo

dów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 
■■ nazwę komórki organizacyjnej i stanowisko pracy oraz
■■ zakres zadań zawodowych, a także wymagania dotyczące predyspozycji psycho

fizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji 
bezrobotnego.
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Czas trwania stażu i osoby, których dotyczy

Czas trwania stażu Kogo dotyczy

od 3 do 6 miesięcy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

od 3 do 12 miesięcy bezrobotnych do 25. roku życia i osób do 27. roku 
życia, w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia 
szkoły wyższej

Głównymi zaletami korzystania z tej formy aktywizacji zawodowej jest możliwość pozy
skania przez pracodawcę osoby wykonującej na jego rzecz pracę, bez konieczności nawią
zywania stosunku pracy (nadzór nad odbywaniem stażu przez skierowaną osobę sprawu
je urząd pracy), oraz bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia (w czasie odbywania stażu 
osobie bezrobotnej przysługuje stypendium wypłacane przez starostę).

Do podstawowych obowiązków organizatora stażu należy:
■■ udzielanie na wniosek bezrobotnego 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych stażu,
■■ zapoznanie bezrobotnego z programem stażu, regulaminem pracy oraz jego obowiązkami 

oraz uprawnieniami,
■■ zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony 

zdrowia na zasadach przewidzianych dla pracowników,
■■ niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 7 dni, poinformowanie urzędu pracy o przy

padkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności 
bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
■■ dostarczanie urzędowi pracy w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu 

listy obecności podpisywanej przez bezrobotnego,
■■ niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu 

stażu, wydanie bezrobotnemu opinii o przebiegu stażu, która powinna zawierać dane iden
tyfikujące pracodawcę, miejsce i datę sporządzenia, imię i nazwisko bezrobotnego, okres 
trwania stażu, informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i uzyskanych 
kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

PRZYKŁAD
Spółka XYZ była organizatorem stażu w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 maja 
2013 r. 
Najpóźniej do 7 czerwca br. musi wydać opinię, w której powinna wskazać: 
■■ zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
■■ rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
■■ sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub uzyskanych umiejętności – zaświad
czenia o odbytych kursach,
■■ ogólną ocenę bezrobotnego,
■■ opiekuna osoby objętej stażem.
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W czasie odbywania stażu osoba bezrobotna: 
■■ nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotny 

będący osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
■■ nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych,
■■ nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej oraz w systemie pracy zmia

nowej (chyba że starosta wyrazi na to zgodę z uwagi na to, że charakter pracy w danym 
zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy),
■■ ma prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz 

do równego traktowania według zasad wynikających z Kodeksu pracy.

Programy specjalne

Pracodawca, niezależnie od korzystania z omówionych form wsparcia z urzędów pracy, 
może przystąpić do programów specjalnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy, 
mających na celu m.in. aktywizację zawodową osób bezrobotnych czy poszukujących pracy. 
W razie uruchomienia takiego programu starosta zawiera z innymi podmiotami zajmującymi 
się problematyką rynku pracy lub z pracodawcami pisemne porozumienie dotyczące realiza
cji programu, określające w szczególności zadania do wykonania np. przez pracodawców, 
wysokość przeznaczonych na ten cel środków i źródeł ich finansowania. 

Opracowanie programu specjalnego jest poprzedzane analizą m.in. struktury bezrobo
cia w danym regionie, ofert pracy oraz informacji o zwolnieniach grupowych i planowanych 
inwestycjach tworzących nowe miejsca pracy. Ma to na celu sporządzenie charakterystyki 
lokalnego rynku pracy i zidentyfikowanie jego głównych problemów.

Formy	wsparcia	dla	zatrudniających	osoby	niepełnosprawne
Pracodawcy poszukujący sposobów na obniżenie kosztów pracy, poza zatrudnianiem bez

robotnych, powinni rozważyć m.in. nawiązanie współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Zakłady pracy mają bowiem prawo do ubiegania się z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych o miesięczne dopłaty do wynagrodzenia pracowników legitymują
cych się stopniem niepełnosprawności, którzy znajdują się w ewidencji osób zatrudnionych 
prowadzonej przez tę instytucję. 

Dopłaty do wynagrodzeń 

O dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawne
go mogą ubiegać się 3 grupy pracodawców:
■■ zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników 

i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%,
■■ zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
■■ prowadzący zakłady pracy chronionej.

Podstawą do wyliczenia kwot dofinansowania w 2013 r. jest minimalne wynagrodzenie za 
pracę obowiązujące w grudniu 2012 r., czyli 1500 zł. 
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Wysokość dofinansowania od stycznia do grudnia 2013 r. 

Stopień 
niepełnosprawności

Wysokość dofinansowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

z dodatkowymi schorzeniami bez dodatkowych schorzeń

znaczny 1500 zł x 220% (180% + 40%) x 90% = 2970 zł (1500 zł x 180%) x 70% = 1890 zł

umiarkowany 1500 zł x 140% (100% + 40%) x 90% = 1890 zł (1500 zł x 100%) x 70% = 1050 zł

lekki 1500 zł x 80% (40% + 40%) x 90% = 1080 zł (1500 zł x 40%) x 70% = 420 zł

Wysokość dofinansowania ulega zmianie w przypadku niepełnoetatowców (jest propor
cjonalnie zmniejszana w stosunku do wymiaru etatu). Ponadto wysokość dofinansowania nie 
może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy osoby 
niepełnosprawnej, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w ro
zumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych 
kosztów.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:
■■ na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, 

którzy mają ustalone prawo do emerytury, 
■■ jeżeli wynagrodzenie pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności nie zo

stało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczęd
nościowokredytowej albo na adres zamieszkania podwładnego, za pośrednictwem osób 
prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
■■ jeżeli miesięczne koszty płacy (które stanowi wynagrodzenie brutto wraz z finansowany

mi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, na 
FP i FGŚP) zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających 
z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni,
■■ gdy zakład pracy posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające 

ogółem 100 zł.
Pracodawcy, chcąc uzyskać dofinansowanie z PFRON, muszą składać w formie elek

tronicznej lub papierowej (jeżeli przesyłka elektroniczna nie jest możliwa) miesięczne in
formacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu 
i stopniach niepełnosprawności pracowni
ków (na druku INFDP) wraz z wnioskiem 
o wypłatę miesięcznego dofinansowania 
(na formularzu WnD). Dokumenty za dany 
miesiąc pracodawca musi przekazać do 20. 
dnia miesiąca następnego po miesiącu, za 
który ubiega się o pomoc. Termin ten może 

zostać przywrócony na prośbę zatrudniającego, jeżeli wykaże, że uchybienie nastąpiło 
bez jego winy.

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowni
ków niepełnosprawnych, pracodawca powinien dokonać rejestracji w PFRON. W tym celu 

UWAGA!
Termin na złożenie dokumentów do wypłaty dofi-
nansowania z PFRON może zostać przywrócony pra-
codawcy, który wykaże, że uchybienie nastąpiło bez 
jego winy. 



TEMAT MIESIĄCA 15

www.snp.infor.pl Sposób na płace nr 6(45) 

wnioskodawca powinien przekazać wraz z pierwszym wnioskiem WnD i miesięczną infor
macją INFDP swoje dane zawierające:
■■ pełną nazwę oraz jej ewentualny skrót, 
■■ numery: REGON i NIP, gdy ich nadanie wynika z przepisów prawa, 
■■ adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy i dodatkowo adres do 

korespondencji, 
■■ imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osób odpowie

dzialnych za kontakty z PFRON.
Ponadto konieczne jest dołączenie aktualnych dokumentów potwierdzających dane wnio

skodawcy, tj.:
■■ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewi

dencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, 
■■ zaświadczenia z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej 

o numerze REGON, 
■■ decyzji z Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP, 
■■ upoważnienia osoby przesyłającej dane lub dokumenty je potwierdzające do występowa

nia w imieniu pracodawcy, 
■■ decyzji wojewody lub Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu 

statusu zakładu pracy chronionej (dotyczy tylko Zpchr).

Dopłatę do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za dany miesiąc pracodawca 
powinien otrzymać w terminie 25 dni od złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego 
wniosku.

Gdyby w wyniku czynności kontrolnych lub analizy zgromadzonych dokumentów PFRON 
stwierdził nieprawidłowości, wówczas wydaje decyzję:
■■ nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawid

łowości,
■■ o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu niesłusznie otrzymanego wsparcia (pod

lega wykonaniu z dniem wydania).

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego

Pracodawca może również ubiegać się o zwrot z PFRON kosztów poniesionych w związku 
z wyposażeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiato
wym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu. 
Taką możliwość mają podmioty, które: 
■■ złożą odpowiedni wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania 

osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w za
trudnieniu (lub do PFRON, jeśli o wsparcie ubiega się starostwo),
■■ zawrą ze starostą na piśmie umowę określającą warunki i wysokość zwrotu kosztów (na 

jej podstawie zakład pracy zobowiązuje się m.in. do poniesienia wskazanych w umowie 
kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w ciągu 
3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, udokumentowania realizacji umowy na wezwanie 
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starosty i umożliwienia weryfikacji, czy jej postanowienia są wypełniane zgodnie z pra
wem, informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w ter
minie 7 dni od ich wystąpienia, rozliczenia otrzymanej refundacji w uzgodnionym okresie, 
zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji – w formie poręczenia, weksla z poręczeniem 
wekslowym, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku 
bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),
■■ poniosą koszty przystosowania stanowiska pracy niepełnosprawnego pracownika, od

powiednio je dokumentując,
■■ uzyskają wydaną, na wniosek starosty, pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o do

stosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnospraw
ności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowisku pracy lub w pomieszczeniach zakładu pracy,
■■ zobowiążą się do zatrudniania niepełnosprawnego przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Aby skorzystać z omawianej formy pomocy, pracodawca powinien przedstawić staroście:
■■ kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy,
■■ orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby,
■■ zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji i kopii dowodów ich ponie

sienia (w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów).
Zakup wyposażenia objętego refundacją powinien zostać udokumentowany fakturą, ra

chunkiem lub dowodem zapłaty. W przypadku wyposażenia samodzielnie wytworzonego 
przez pracodawcę niezbędne jest przed
stawienie oceny technicznej rzeczoznawcy 
wraz z dokonaną przez niego wyceną wy
produkowanych dóbr. 

Z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy niepełnosprawnej oso
by pracodawca może otrzymać maksymal

nie 15krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obowiązującego 
w dniu zawarcia umowy dotyczącej przyznania refundacji). Oznacza to, że w okresie od 1 
czerwca do 31 sierpnia 2013 r. maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 56 100,75 zł.

Gdyby pracodawca zatrudniał osobę 
niepełnosprawną przez okres krótszy niż 
36 miesięcy, jest zobligowany do zwrócenia 
środków w wysokości równej 1/36 ogólnej 
kwoty dofinansowania za każdy miesiąc bra
kujący do upływu 3letniego okresu, jednak 
w wysokości nie niższej niż 1/6 dofinanso

wania. Zwrot musi nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z nie
pełnosprawnym pracownikiem.

Zwrot nie będzie wymagany, jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia zwolnienia z pracy niepeł
nosprawnego pracodawca zatrudni inną osobę  niepozostającą w zatrudnieniu z orzeczonym 

UWAGA!
Dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej może wynieść na-
wet 56 000 zł.

UWAGA!
Pracodawca nie otrzyma refundacji kosztów ponie-
sionych za osobę niepełnosprawną przed podpisa-
niem umowy ze starostą.
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stopniem niepełnosprawności, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobot
na lub poszukująca pracy.

Refundacji nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania 
ze starostą stosownej umowy.

PODSTAWA	PRAWNA:
 ● art. 2 ust. 1 pkt 27b, art. 26a, art. 46 ust. 1–2, art. 47, art. 66a–66b, art. 69 ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1548

 ● art. 26, art. 26a, art.26b, art. 26e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud
nianiu osób niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 73

 ● art. 4 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej – Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1456

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu 
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej – Dz.U. z 2012 r., poz. 457

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwen
cyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpiecze
nia społeczne – Dz.U. Nr 5, poz. 25

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków 
Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych 
wynagrodzeń – Dz.U. Nr 215, poz. 1669

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – Dz.U. Nr 62, poz. 317

 ● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 marca 2009 r. w sprawie programów specjalnych 
– Dz.U. Nr 50, poz. 401; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 133, poz. 775

 ● art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. 
Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 240
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