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REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA 
Z URZĘDÓW PRACY 

I PFRON PO ZMIANIE PRZEPISÓW

WSTĘP

Pracodawcy,.którzy.zatrudnią.bezrobotnych,.mogą.korzystać.z.wielu.form.bezpośredniego.
wsparcia.finansowego.z.urzędu.pracy..Wsparcie.może.dotyczyć.zarówno.kosztów.kursów.
i.szkoleń.takich.osób,.jak.i.kosztów.ich.wynagrodzeń.oraz.składek.na.ubezpieczenia.spo-
łeczne.opłacanych.przez.pracodawcę..Ponadto.w.przypadku.bezrobotnych.do.30..roku.ży-
cia.oraz.50+.pracodawca.może.uzyskać.12-miesięczne.zwolnienie.z.opłacania.składek.na.
Fundusz.Pracy.i.Fundusz.Gwarantowanych.Świadczeń.Pracowniczych..Sporo.z.tych.roz-
wiązań.to.albo.nowości.(m.in..granty.na.telepracę,.bony.zatrudnieniowe,.pożyczki).wpro-
wadzone.w.ubiegłym.roku,.albo.–.najczęściej.–.zmienione.rozwiązania.w.stosunku.do.re-
gulacji.obowiązujących.przed.27.maja.2014.r.

Równie.wymierne.korzyści.może.przynieść.zatrudnianie.osób.niepełnosprawnych..Wy-
nagrodzenia.tych.osób.są.bowiem.dofinansowywane.przez.Państwowy.Fundusz.Rehabilitacji.
Osób.Niepełnosprawnych,.podobnie.jak.zorganizowanie.dla.nich.stanowisk.pracy..Do.uzy-
skania.dofinansowania.niezbędne.jest.spełnianie.przez.pracodawcę.wymaganych.warunków,.
m.in..zatrudnianie.odpowiedniej.liczby.osób.niepełnosprawnych.oraz.wypłacanie.i.przekazy-
wanie.wynagrodzenia.niepełnosprawnym.pracownikom..Konieczne.jest.także.składanie.od-
powiednich.formularzy.
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DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH

Pracodawcy,.którzy.zatrudnią.osobę.bezrobotną,.po.spełnieniu.określonych.warunków.mają.
prawo.do.ubiegania. się. o.wsparcie. finansowe. z. urzędu.pracy..Kwestie. te. reguluje. ustawa..
z.20.kwietnia.2004.r..o.promocji.zatrudnienia. i. instytucjach.rynku.pracy.(Dz.U..z.2013.r..
poz..674;.ost..zm..Dz.U..z 2014.r..poz..1877;.dalej:.ustawa.o.promocji.zatrudnienia)..

Pomoc de minimis
Pomoc. udzielana. pracodawcom. na. podstawie. przepisów. ustawy. o. promocji. zatrudnienia.
w.wielu.przypadkach.udzielana.jest.zgodnie.z.warunkami.dopuszczalności.pomocy.de mini-
mis..Dotyczy.to.wsparcia.w.ramach.prac.interwencyjnych,.robót.publicznych.lub.skierowania.
na.zasadach.robót.publicznych.(o.których.mowa.w.art..51,.art..56,.art..57.i.art..59.ustawy.
o.promocji.zatrudnienia).oraz.w.ramach.jednorazowej.refundacji.kosztów.z.tytułu.opłaco-
nych.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.(o.której.mowa.w.art..47.ustawy)..Dotyczy.to.rów-
nież.np..wsparcia.w.formie.grantu.na.utworzenie.stanowiska.pracy.w.ramach.telepracy.czy.
refundacji.kosztów.składek.na.ubezpieczenia.społeczne..

Podmiotom,.które.nie.są.beneficjentami.pomocy.w.rozumieniu.ustawy.z.30.kwietnia.2004.r..
o. postępowaniu. w. sprawach. dotyczących. pomocy. publicznej. (j.t.. Dz.U.. z. 2007. r.. Nr. 59,.
poz..404;.ost..zm..Dz.U..z.2011.r..Nr.233,.poz..1381),.można.udzielać.wsparcia.na.tych.samych.
zasadach,.które.ustawa.o.promocji.zatrudnienia.przewiduje.w.stosunku.do.beneficjentów.po-
mocy.publicznej,.z.wyłączeniem.ograniczeń.i.wymogów.wynikających.z.zasad.udzielania.po-
mocy.de minimis..A.zatem.taki.podmiot.nie.jest.ograniczony.dopuszczalnym.poziomem.pomo-
cy.oraz.nie.składa.informacji,.oświadczeń.i.zaświadczeń.o.uzyskanej.pomocy..

Podmiot.ubiegający.się.o.pomoc.de minimis.jest.zobowiązany.do.przedstawienia.podmio-
towi.udzielającemu.pomocy,.wraz.z.wnioskiem.o.udzielenie.pomocy:

■■ wszystkich.zaświadczeń.o.pomocy.de minimis,.jakie.otrzymał.w.roku,.w.którym.ubiega.się.
o.pomoc,.oraz.w.ciągu.2.poprzedzających.go.lat,.albo.oświadczenia.o.wielkości.pomocy.de 
minimis. otrzymanej. w. tym. okresie,. albo. oświadczenia. o. nieotrzymaniu. takiej. pomocy.
w.tym.okresie,

■■ informacji. niezbędnych. do. udzielenia. pomocy. de minimis,. dotyczących. w. szczególności.
wnioskodawcy.i.prowadzonej.przez.niego.działalności.gospodarczej.oraz.wielkości.i.przezna-
czenia.pomocy.publicznej.otrzymanej.w.odniesieniu.do.tych.samych.kosztów.kwalifikujących.
się.do.objęcia.pomocą,.na.pokrycie.których.ma.być.przeznaczona.pomoc.de minimis.
Beneficjentem. pomocy. publicznej. jest. podmiot. prowadzący. działalność. gospodarczą,.

w.tym.podmiot.prowadzący.działalność.w.zakresie.rolnictwa.lub.rybołówstwa,.bez.względu.
na.formę.organizacyjno-prawną.oraz.sposób.finansowania,.który.otrzymał.pomoc.publiczną.
(art..2.pkt.16.ustawy.o.postępowaniu.w.sprawach.dotyczących.pomocy.publicznej)..Praco-
dawcy.typowo.budżetowi.nie.są.zatem.beneficjentami.pomocy.publicznej..

.

  Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może być 
beneficjentem pomocy publicznej.
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Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP

Płatnik.składek.ma.obowiązek.opłacania.składek.na.Fundusz.Pracy.(FP).i.Fundusz.Gwaran-
towanych.Świadczeń.Pracowniczych.(FGŚP).za.ubezpieczonego,.który.podlega.obowiązko-
wo.ubezpieczeniom.społecznym..Składki.na.FP.i.FGŚP.należy.opłacać.m.in..za.pracowni-
ków.i.zleceniobiorców.w.okresie.trwania.obowiązkowych.ubezpieczeń.społecznych,.przy.
czym.obowiązek.opłacania.składek.na.FP.powstaje.wówczas,.gdy.podstawa.wymiaru.skła-
dek.na.ubezpieczenia.społeczne.wynosi:

■■ co.najmniej.minimalne.wynagrodzenie.za.pracę.(tj..w.2015.r..–.1750.zł).lub
■■ 80%.minimalnego.wynagrodzenia.w.przypadku.pracowników.w.pierwszym.roku.pracy.

(w.2015.r..–.1400.zł),
w.przeliczeniu.na.okres.miesiąca.

W.sytuacji.gdy.pracownik.lub.zleceniobiorca.osiąga.wynagrodzenie.w.niższej.kwocie,.
nie.ma.obowiązku.opłacania.za.niego.składek.na.FP,.z.tym,.że.jeżeli.ubezpieczony.podlega.
obowiązkowo.ubezpieczeniom.emerytalnemu.i.rentowym.z.więcej.niż.jednego.tytułu,.to.obo-
wiązek.opłacania.składek.na.FP.powstaje.z.każdego.z.tych.tytułów.wtedy,.gdy.łączna.kwota.
stanowiąca.podstawę.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.emerytalne.i.rentowe.wyniesie.co.
najmniej.minimalne.wynagrodzenie.za.pracę..Ubezpieczony.musi.złożyć.każdemu.z.płatni-
ków.oświadczenie.w.powyższym.zakresie.

Pracodawcy.oraz.inne.jednostki.organizacyjne.nie.opłacają.składek.na.FP.i.FGŚP.przez.
12.miesięcy,.począwszy.od.pierwszego.miesiąca.po.zawarciu.umowy.o.pracę,.za.osoby.za-
trudnione,.które.ukończyły.50..rok.życia.i.w.ciągu.30.dni.przed.zatrudnieniem.pozostawały.
w.ewidencji.bezrobotnych.powiatowego.urzędu.pracy.

Okres.12.miesięcy.zwolnienia.z.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP.należy.liczyć.od.pierw-
szego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym.została.zawarta.umowa.o.pracę..
Dotyczy.to.tylko.pracowników,.a.zwolnienie.nie.obejmuje.zleceniobiorców.

Zwolnienie. przysługuje,. jeżeli. w. dniu. nawiązania. stosunku. pracy. pracownik. miał.
ukończone.50.lat,.a.więc.gdy.50..urodziny.przypadają.najpóźniej.w.dniu.zawarcia.umowy.
o.pracę.

Przykład
Marcin W. został zatrudniony 16 grudnia 2014 r. na podstawie umowy o pracę w firmie budowla-
nej. W okresie od 15 września do 15 grudnia 2014 r. był zarejestrowany w urzędzie pracy jako 
osoba bezrobotna. 17 grudnia 2014 r. skończył 50 lat. W tym przypadku zwolnienie z opłacania 
składek na FP i FGŚP nie przysługuje, gdyż pracownik nie miał ukończonych 50 lat w dniu zawar-
cia umowy o pracę.

Od.27.maja.2014.r..pracodawca.nie.opłaca.również.składek.na.FP.i.FGŚP.przez.12.mie-
sięcy,.począwszy.od.pierwszego.miesiąca.po.zawarciu.umowy.o.pracę,.za.skierowanych.za-
trudnionych.bezrobotnych,.którzy.nie.ukończyli.30..roku.życia.
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Pismo ZUS z 18 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 104 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) oraz z art. 9 c ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272), obowiązującymi od 
27 maja 2014 r., pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu 
umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Zgodnie z powołanym przepisem okres 12 miesięcy, za który płatnik zwolniony będzie z obowiązku 
opłacania składek na FP i FGŚP za danego pracownika, powinien być liczony począwszy od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarta została umowa o pracę.

Radosław Milczarski
Biuro Prasowe ZUS

Niezależnie.od.wysokości.osiąganego.dochodu.i.niezależnie.od.tytułu.ubezpieczenia,.
a.więc.w.przypadku.zarówno.umowy.o.pracę,.jak.i.umowy.zlecenia,.zwolnione.z.opłacania.
składek..na.FP.i.FGŚP.są.przychody.kobiet.powyżej.55..roku.życia.oraz.mężczyzn.powyżej.
60..roku.życia.

W.sytuacji.gdy.osiągnięcie.powyższego.wieku.następuje.w.trakcie.miesiąca.kalendarzowe-
go,.zwolnienie.z.obowiązku.opłacania.tych.składek.następuje.dopiero.od.następnego.miesiąca.

Przykład
Maria P. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w połowie stycznia 2015 r. skończy 
55 lat. Począwszy od lutego, pracodawca nie będzie za nią opłacał składek na FP i FGŚP.

Jedynie.w.przypadku.osób,.których.55..lub.60..urodziny.przypadają.pierwszego.dnia.da-
nego.miesiąca,.zwolnienie.z.obowiązku.opłacania.tych.składek.przysługuje.już.od.tego.mie-
siąca,.ponieważ.w.dniu.swoich.55..czy.60..urodzin.dana.osoba.jest.osobą,.która.osiągnęła.
odpowiednio.wiek:.55.lub.60.lat.

Przykład
Jan C. skończy 60 lat 1 lutego 2015 r. Od 1 lutego 2015 r. wykonuje w firmie umowę zlecenia 
z miesięcznym wynagrodzeniem 1800 zł. W tej sytuacji od lutego br. zleceniodawca nie będzie 
miał obowiązku opłacania za niego składek na FP i FGŚP.

Składek.na.FP.i.FGŚP.nie.opłaca.się.m.in..za.pracowników.powracających.z:
■■ urlopu.macierzyńskiego,
■■ urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego,
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■■ dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego,
■■ dodatkowego.urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego,
■■ urlopu.rodzicielskiego,
■■ urlopu.wychowawczego

przez.36.miesięcy,.począwszy.od.pierwszego.miesiąca.po.powrocie.z.tego.urlopu..Należy.
podkreślić,.że.zwolnienie.z.obowiązku.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP.przysługuje.praco-
dawcy.tylko.w.odniesieniu.do.tych.pracowników,.którzy.powrócili.po.urlopie,.jaki.został.im.
udzielony.przez.tego.pracodawcę.

Przykład
Anna B. przebywała na urlopie rodzicielskim do 7 czerwca 2014 r. Pracodawca nie opłaca skła-
dek na FP i FGŚP za pracownicę przez 36 miesięcy, tj. licząc od 1 lipca 2014 r. do czerwca 2017 r.

Zwolnienia.z.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP.przez.36.miesięcy.biegnie.w.każdym.okre-
sie.po.powrocie.z:

■■ urlopu.macierzyńskiego,
■■ dodatkowego.urlopu.macierzyńskiego,

od.pierwszego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym.nastąpiło.zakończenie.
urlopu,.do.miesiąca,.w.którym.następuje.rozpoczęcie.urlopu.wychowawczego.lub.jego.czę-
ści,.a.także.–.po.powrocie.z.każdej.części.wykorzystanego.urlopu.wychowawczego,.od.pierw-
szego.dnia.miesiąca.następującego.po.powrocie.do.miesiąca.rozpoczęcia.kolejnej.części.urlo-
pu. wychowawczego,. aż. do. wyczerpania. (w. wyniku. sumowania). 36-miesięcznego. okresu.
zwolnienia.z.opłacania.tych.składek.

Przykład
Joanna P. wróciła do pracy z urlopu macierzyńskiego 20 stycznia 2014 r. Następnie pracodawca 
udzielił tej pracownicy urlopu wychowawczego na okres od 1 marca 2014 r. do 15 sierpnia 2014 r., 
a od 1 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. dalszą część tego urlopu. W tym przypadku pracodaw-
ca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za tę pracownicę w następujących okresach:
■ od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. (1 miesiąc),
■ od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. (3 miesiące),
■ od 1 lipca 2015 r. do 28 lutego 2018 r. (32 miesiące).

Do.okresu.36.miesięcy.wlicza.się.wszystkie.okresy.zwolnienia.z.opłacania.składek,.które.
będą.miały.miejsce.po.powrocie.z.urlopu.udzielonego.z.tytułu.urodzenia.dziecka.lub.dzieci.
przy.jednym.porodzie.

Urodzenie.kolejnego.dziecka.lub.dzieci.przy.kolejnym.porodzie.powoduje,.że.pracodawca.
nabywa.nowe.uprawnienie.do.zwolnienia.z.opłacania.składek.na.FP.po.powrocie.tej.osoby.
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z.urlopu.macierzyńskiego.na.okres.kolejnych.36.miesięcy..Dotyczy.to.również.sytuacji,.gdy.
pracownik,.w.stosunku.do.którego.pracodawca.korzysta.już.ze.zwolnienia.z.opłacenia.skła-
dek.na.FP.po.jego.powrocie.z.urlopu,.przyjmuje.dziecko.na.wychowanie.i.nabywa.prawo.do.
urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego.

W.sytuacji.gdy.pracodawca.wykorzysta.w.całości.36-miesięczny.okres.zwolnienia.z.opła-
cania.składek.na.FP.i.FGŚP,.a.następnie.udzieli.pracownikowi.urlopu.wychowawczego.(na.to.
samo.dziecko),.wówczas.nie.będzie.temu.pracodawcy.przysługiwało.kolejne.36-miesięczne.
zwolnienie.z.opłacania.składek.

Przykład
Katarzyna W. przebywa na urlopie rodzicielskim do 26 maja 2015 r. Od 27 maja do 31 grudnia 
2015 r. będzie korzystała z urlopu wychowawczego. Pracodawca będzie zwolniony z opłaca-
nia za nią składek na FP i FGŚP przez okres 36 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 grudnia 2018 r.

Jeśli. pracownica. udaje. się. na. urlop. wychowawczy. nie. bezpośrednio,. lecz. po. pewnym.
czasie.od.powrotu.z.urlopu.macierzyńskiego,.wówczas.pracodawca.może.korzystać.ze.zwol-
nienia. w. okresie. pomiędzy. urlopem. macierzyńskim. i. wychowawczym,. a. pozostałą. część.
wykorzysta.po.powrocie.pracownicy.z.urlopu.wychowawczego.

Gdy.bezpośrednio.po.powrocie.z.urlopu.pracownik.korzysta.np..z.urlopu.wypoczyn-
kowego,.dni.wolnych.od.pracy. z. tytułu.opieki. nad. członkiem. rodziny. lub. zwolnienia.
lekarskiego,.wówczas.przyjmuje.się,.że.jego.powrót.do.pracy.nastąpił.po.zakończeniu.
urlopu,.a.nie.od.daty.faktycznego.podjęcia.pracy.po.zakończonym.urlopie.wypoczynko-
wym.czy.okresie.niezdolności.do.pracy.z.powodu.choroby..W.tej.sytuacji.36-miesięczny.
okres.zwolnienia.z.opłacania.składek.zacznie.biec.od.pierwszego.dnia.miesiąca.nastę-
pującego.po.miesiącu,.w.którym.nastąpiło.zakończenie.urlopu.(macierzyńskiego,.wy-
chowawczego),.a.nie.dopiero.po.zakończeniu.urlopu.wypoczynkowego.czy.zwolnienia.
lekarskiego.

W.tym.przypadku.okres.urlopu.wypoczynkowego,.okres.choroby.czy.sprawowania.opieki.
jest.traktowany.na.równi.z.okresem.świadczenia.pracy.

Przykład
Izabela W. przebywała na urlopie wychowawczym do 30 sierpnia 2014 r. W okresie od 31 sierp-
nia do 13 września 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Następnie pracodawca udzielił 
jej urlopu wychowawczego na dalszy okres, tj. od 14 września do 31 grudnia 2014 r. W tym 
przypadku pracodawca będzie zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownicę 
w okresie od 1 do 30 września 2014 r. (1 miesiąc) oraz od 1 stycznia 2015 r. do 30 listopada 
2017 r. (35 miesięcy), co daje w sumie 36 miesięcy.
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Zwolnienie.z.obowiązku.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP.przysługuje.pracodawcy.tylko.
w.odniesieniu.do.pracowników..Nie.przysługuje.ono.np..w.stosunku.do.osób.wykonujących.
pracę.na.podstawie.umowy.zlecenia.albo.umowy.o.dzieło..W.przypadku.pracowników,.w.sto-
sunku.do.których.pracodawca.będzie.korzystał.ze.zwolnienia.z.obowiązku.opłacania.składek.
na.FP,.którzy.zawarli.dodatkowo.z.pracodawcą.np..umowę.zlecenia.lub.jeżeli.w.ramach.takiej.
umowy.będą.wykonywali.pracę.na.rzecz.swojego.pracodawcy,.zwolnienie.to.nie.obejmuje.
przychodów.uzyskiwanych.z.tytułu.świadczenia.pracy.na.podstawie.tej.umowy.

Zdaniem.ZUS,.powrót.z.urlopu.ojcowskiego,.ojca.wychowującego.dziecko,.nie.zwalnia.
pracodawcy.z.obowiązku.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP..Urlop.ojcowski.w.świetle.ustawy.
z.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.pracy.(dalej:.k.p.).jest.urlopem.regulowanym.odrębnymi.prze-
pisami,.nie. jest.więc. tożsamy.z.urlopem.macierzyńskim,. jakkolwiek.pracownikowi.–.ojcu.
dziecka.–.przysługuje.w.tym.okresie.zasiłek.macierzyński.

Pozostałe przypadki zwolnienia ze składek na FP i FGŚP

Składek na FP nie opłacają za zatrudnionych 
pracowników o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności
Składek na FGŚP nie należy opłacać za

przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych 
i Polskiego Związku Niewidomych

małżonka pracodawcy, a także za jego dzieci 
własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przy-
sposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz 
za osoby przysposabiające, a także rodzeństwo, 
wnuki, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, 
szwagierki i szwagrów oraz za osoby wykonujące 
pracę zarobkową w gospodarstwie domowym

Związek Ociemniałych Żołnierzy RP, Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi

osoby świadczące pracę na podstawie umowy 
uaktywniającej, o której mowa w ustawie o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz za osoby 
sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem (art. 6a 
ust. 1 i art. 6b ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych)

Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach

zakłady aktywności zawodowej

Programy wsparcia dla pracodawców
O.możliwości.uzyskania.dofinansowania.na.zatrudnione.osoby.bezrobotne,.a.także.skorzysta-
nia.z.innych,.korzystnych.form.wsparcia.pracodawca.w.pierwszej.kolejności.powinien.uzy-
skać.informacje.we.właściwym.dla.miejsca.prowadzenia.działalności.(planowanego.miejsca.
wykonywania.pracy.przez.bezrobotnych).powiatowym.urzędzie.pracy..Urząd.wskaże.nie.tyl-
ko.rodzaj.i.zakres.wsparcia,.ale.również.obecne.możliwości.finansowe.powiatu.w.tym.zakre-
sie..Następnie.pracodawca.składa.do.powiatowego.urzędu.pracy.pisemny.wniosek..Zakres.
zawartych. w. nim. danych. jest. uzależniony. od. wnioskowanej. formy. pomocy.. Podstawą. do.
uzyskania. środków. finansowych. jest. umowa. zawarta. ze. starostą. (lub. działającym. w. jego.
imieniu.dyrektorem.powiatowego.urzędu.pracy).
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Pracodawca.może.wskazać.konkretną.osobę.bezrobotną,.z.którą.chciałby.nawiązać.współ-
pracę.(zatrudnienie.dotowane,.staż.itp.).na.podstawie.skierowania.z.powiatowego.urzędu.pracy..

Schemat działania pracodawcy ubiegającego się o wsparcie 
z powiatowego urzędu pracy

Krok 1. Uzyskanie informacji o dostępnych formach wsparcia na bezrobotnych i możliwościach 
finansowych powiatu w tym zakresie

Krok 2. Złożenie pisemnego wniosku o udzielenie pomocy i innych dokumentów wymaganych 
w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy

Krok 3. Zawarcie umowy ze starostą 

Prace interwencyjne
Pracą. interwencyjną. jest.zatrudnienie.przez.pracodawcę.na.umowę.o.pracę.bezrobotnego,.
które.nastąpiło.w.wyniku.umowy.zawartej.ze.starostą.i.ma.na.celu.wsparcie.bezrobotnych.
(art..2.ust..1.pkt.26.ustawy.o.promocji.zatrudnienia).

O.dofinansowanie.na.zatrudnienie.w.ramach.prac.interwencyjnych.pracodawca.może.wy-
stąpić.na.wszystkich.zarejestrowanych.bezrobotnych,.bez.ograniczenia.do.bezrobotnych.znaj-
dujących.się.w.szczególnej.sytuacji.na.rynku.pracy.

Pracodawca, który w ramach prac interwencyjnych zatrudnił skierowanych bezrobot-
nych na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych 
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalo-
nej w umowie. Wysokość.wsparcia.nie.może.przekraczać.kwoty.ustalonej.jako.iloczyn.liczby.
zatrudnionych.w.miesiącu.w.przeliczeniu.na.pełny.wymiar. czasu.pracy.oraz.kwoty.zasiłku.
określonej.w.wysokości.przysługującej.w.okresie.pierwszych.3.miesięcy.pobierania.zasiłku,.
obowiązującej. w. ostatnim. dniu. zatrudnienia. każdego. rozliczanego. miesiąca. (aktualnie.
831,10.zł).i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia..Jeżeli.za-
trudnienie.w.ramach.prac.interwencyjnych.trwało.przez.okres.do.12.miesięcy,.pracodawca.ma.
prawo.do.refundacji.w.wysokości.uzgodnionej.w.umowie.ze.starostą,.nieprzekraczającej.jednak.
minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundowanego.
wynagrodzenia.za.każdego.bezrobotnego,.jeżeli.refundacja.obejmuje.koszty.poniesione.za.co.
drugi.miesiąc.ich.zatrudnienia.

   Maksymalna refundacja za zatrudnienie bezrobotnych w ramach 
prac interwencyjnych nie może przekroczyć 1750 zł i składek ZUS 
od tej kwoty, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi 
miesiąc ich zatrudnienia.
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Zatrudnienie.przez.pracodawcę.skierowanych.bezrobotnych.w.ramach.prac.interwencyjnych.
w.wymiarze.co.najmniej.1/2.etatu.na.okres.do.6.miesięcy.gwarantuje.mu.otrzymanie.wsparcia.
w.wysokości.części.kosztów.poniesionych.na.wynagrodzenia,.nagrody.oraz.składki.na.ubezpie-
czenia.społeczne.skierowanych.bezrobotnych.w.kwocie.uprzednio.uzgodnionej.w.umowie.ze.
starostą..Refundacja.nie.może.przekraczać.połowy.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.i.skła-
dek.na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia.za.każdą.osobę.bezrobotną.

Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z FP  
z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego  
w ramach prac interwencyjnych

Wymiar czasu pracy Wysokość refundacji*

pełny (831,10 zł + 149,60 zł)** 980,70 zł

niepełny – refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodze-
nia (1750 zł + 315 zł)**

2065,00 zł

   *  do umów dotyczących zorganizowania prac interwencyjnych zawartych przed 1 stycznia 2010 r. należy przyj-
mować wysokość refundacji określoną w umowie przez cały okres jej trwania

**  wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przyjęto w wysokości ok. 18% (wysokość faktycznej refundacji 
jest uzależniona od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacanej przez pracodawcę)

Pracodawcy,.który.bezpośrednio.po.zakończeniu.prac.interwencyjnych.trwających.co.
najmniej.6.miesięcy.zatrudniał.skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.dalszych.6.miesię-
cy.i.po.upływie.tego.okresu.dalej.go.zatrudnia.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy,.starosta.
może.przyznać.jednorazową.refundację.wynagrodzenia.w.wysokości.uprzednio.uzgodnio-
nej,. nie. wyższej. jednak. niż. 150%. przeciętnego. wynagrodzenia. obowiązującego. w. dniu.
spełnienia.tego.warunku.

Od.1.lipca.2014.r..pracodawca.jest.zobowiązany.do.utrzymania.w.zatrudnieniu.skiero-
wanego.bezrobotnego.do.prac.interwencyjnych.przez.okres.3.miesięcy.po.zakończeniu.re-
fundacji. wynagrodzeń. i. składek. na. ubezpieczenia. społeczne.. Niewywiązanie. się. z. tego.
warunku.powoduje.obowiązek.zwrotu.uzyskanej.pomocy.wraz.z.odsetkami.ustawowymi.
naliczonymi.od.całości.uzyskanej.pomocy.od.dnia.otrzymania.pierwszej.refundacji,.w.ter-
minie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty.

Urząd.pracy.skieruje.na.miejsce.bezrobotnego.inną.osobę,.w.przypadku.gdy.bezrobotny:
■■ rozwiąże.umowę.o.pracę,
■■ zostanie.zwolniony.dyscyplinarnie.lub
■■ wygaśnie.z.nim.stosunek.pracy.

Odmowa.zatrudnienia.tej.osoby.również.będzie.powodowała.zobowiązanie.pracodawcy.
do.zwrotu.całej.otrzymanej.kwoty.wsparcia.

Artykuł.51.ust..8.ustawy.o.promocji.zatrudnienia.posługuje.się.zwrotem.„rozwiązanie.
umowy.o.pracę.przez.skierowanego.bezrobotnego”..Wyłączenie.to.na.pewno.obejmuje.doko-
nanie.wypowiedzenia.umowy.przez.zatrudnioną.osobę,.jak.również.zwolnienie.bez.wypo-
wiedzenia.na.podstawie.art..55.k.p..Należy.przyjąć,.że.nie.dotyczy.to.rozwiązania.umowy.
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za.porozumieniem.stron..Niewątpliwie. jednak,.zawierając.porozumienie.stron,.bezrobotny.
podejmuje.bezpośrednio.decyzję.dotyczącą.swojego.dalszego.zatrudnienia..Ten.tryb.rozwią-
zania. umowy. powinien. być. zatem. uznany. za. objęty. wskazanym. w. omawianym. przepisie.
wyjątkiem. wyłączającym. obowiązek. zwrotu. pomocy.. Za. takim. stanowiskiem. przemawia.
również.to,.że.jest.to.zatrudnienie.okresowe,.które.będzie.związane.–.jeżeli.umowa.przy.po-
dejmowaniu.prac.interwencyjnych.została.od.razu.zawarta.na.okres.dłuższy.niż.6.miesięcy.
i. strony.przewidziały.możliwość. jej.wypowiedzenia.–.ze.stosunkowo.krótkim,.np..2-tygo-
dniowym.wypowiedzeniem.

Ustawa.o.promocji.zatrudnienia.nie.przewiduje.możliwości.zastąpienia.bezrobotnego.inną.
osobą.bezrobotną.ani.w.okresie.trwania.refundacji,.ani.przed.upływem.3.miesięcy.po.zakończe-
niu.refundacji.wynagrodzeń.i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne..Zastąpienie.inną.osobą.jest.
możliwe.tylko.w.wymienionych.wcześniej.sytuacjach..Wypowiedzenie.umowy.o.pracę.bezro-
botnemu,.niezależnie.od.przesłanek,.jakimi.kierował.się.pracodawca,.decydując.się.na.ten.tryb.
rozwiązania.umowy,.będzie.połączone.z.koniecznością.zwrotu.otrzymanej.kwoty.refundacji.

Roboty publiczne
Organizator.robót.publicznych.może.wskazać.pracodawcę,.u.którego.będą.wykonywane.ro-
boty.publiczne..Wniosek.o.organizowanie.robót.publicznych.organizator.składa.do.powiato-
wego.urzędu.pracy.właściwego.ze.względu.na.miejsce.wykonywania.tych.robót.

Tak.jak.w.przypadku.prac.interwencyjnych,.również.przepisy.dotyczące.robót.publicz-
nych.od.27.maja.2014.r..zostały.skierowane.do.wszystkich.bezrobotnych,.a.nie.tylko.do.znaj-
dujących.się.w.szczególnej.sytuacji.na.rynku.pracy.

Organizator.robót.publicznych.albo.wskazany.pracodawca,.u.którego.będą.wykonywane.
roboty.publiczne,.zawierają.z.bezrobotnymi.umowy.o.pracę.

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bez-
robotnych, a także bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu 
przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przez okres do 6 miesięcy część 
kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społecz-
ne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej..Nie.może.ona.przekroczyć.kwoty.usta-
lonej.jako.iloczyn.liczby.zatrudnionych.w.miesiącu.w.przeliczeniu.na.pełny.wymiar.czasu.pracy.
oraz.50%.przeciętnego.wynagrodzenia.obowiązującego.w.ostatnim.dniu.zatrudnienia.każdego.
rozliczanego.miesiąca.i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia.

Starosta.może.dokonywać.w.tym.samym.zakresie.na.tych.samych.zasadach.zwrotu.ponie-
sionych.przez.organizatora.robót.publicznych.kosztów.z.tytułu.zatrudnienia.na.okres.do.12.mie-
sięcy.skierowanych.bezrobotnych,.a.także.bezrobotnych.będących.dłużnikami.alimentacyjny-
mi,.w. rozumieniu.przepisów.o.pomocy.osobom.uprawnionym.do.alimentów,.w.wysokości.
uprzednio. uzgodnionej.. Nie. może. ona. przekroczyć. przeciętnego. wynagrodzenia. i. składek.
na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia.za.każdego.bezrobotnego,.je-
żeli.refundacja.obejmuje.koszty.poniesione.za.co.drugi.miesiąc.ich.zatrudnienia.

Nie.ma.już.obecnie.obowiązku.utrzymania.stanowiska.pracy.po.zakończeniu.robót.pu-
blicznych..Obowiązek.utrzymania.miejsca.pracy.dotyczy.tylko.okresu.trwania.robót.publicz-
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nych.i.w.tym.okresie,.w.przypadku.np..rezygnacji.osoby.skierowanej,.pracodawca.ma.obo-
wiązek.zatrudnić.na.to.miejsce.inną.osobę.skierowaną.przez.powiatowy.urząd.pracy.

Maksymalne miesięczne kwoty, jakie mogą być refundowane z FP 
z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach robót 
publicznych

Częstotliwość refundacji Wysokość refundacji

refundacja za każdy miesiąc (1890,57 zł + 340,30 zł)* 2230,87 zł

refundacja za co drugi miesiąc (3781,14 zł + 680,61 zł)* 4461,75 zł

*  wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przyjęto w wysokości ok. 18% (wysokość faktycznej refundacji 
jest uzależniona od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacanej przez pracodawcę)

Wnioski o prace interwencyjne i roboty publiczne
Szczegóły.dotyczące.obu.tych.form.wsparcia.zawarto.w.rozporządzeniu.Ministra.Pracy.i.Po-
lityki.Społecznej.z.24.czerwca.2014.r..w.sprawie.organizowania.prac.interwencyjnych.i.robót.
publicznych.oraz.jednorazowej.refundacji.kosztów.z.tytułu.opłaconych.składek.na.ubezpie-
czenia.społeczne.(Dz.U..z.2014.r..poz..864).

Wnioski.o.roboty.publiczne.lub.prace.interwencyjne.zawierają:
■■ nazwę.pracodawcy.ubiegającego.się.o.organizowanie.prac.interwencyjnych.albo.organi-

zatora.robót.publicznych,.adres.siedziby.i.miejsce.prowadzenia.działalności,
■■ numer.identyfikacyjny.nadany.w.krajowym.rejestrze.urzędowym.podmiotów.gospodarki.

narodowej.REGON,
■■ numer.NIP,.jeżeli.został.nadany,
■■ oznaczenie.formy.organizacyjno-prawnej.prowadzonej.działalności,
■■ liczbę. bezrobotnych. proponowanych. do. zatrudnienia. w. ramach. prac. interwencyjnych.

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

oraz.niezbędne.lub.pożądane.kwalifikacje,
■■ wysokość.proponowanego.wynagrodzenia.dla.skierowanych.bezrobotnych.oraz.wniosko-

waną.wysokość.refundowanych.kosztów.poniesionych.na.wynagrodzenia.z.tytułu.zatrud-
nienia.skierowanych.bezrobotnych.

Do.wniosków.dołącza.się.oświadczenie.o.niezaleganiu.w.dniu.ich.złożenia.z.zapłatą.wy-
nagrodzeń.pracownikom.należnych.składek.na.ubezpieczenia.społeczne,.ubezpieczenie.zdro-
wotne,.FP,.FGŚP.oraz.innych.danin.publicznych.

Pracodawca.organizujący.prace.interwencyjne.albo.organizator.robót.publicznych.będący.
beneficjentem.pomocy.w.rozumieniu.ustawy.o.postępowaniu.w.sprawach.dotyczących.po-
mocy.publicznej.do.wniosków.dołącza. także. informacje,. zaświadczenia. lub.oświadczenia.
dotyczące.pomocy.de minimis.w.zakresie,.o.którym.mowa.w.art..37.ust..1.i.2.tej.ustawy.

Wzory.wniosków.umieszczane.są.na.stronach.internetowych.powiatowych.urzędów.pracy.
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Przykładowy wniosek pracodawcy o zorganizowanie prac 
interwencyjnych opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Załącznik nr 3 
do Zarządzenia nr 42 z 17.11.2014 r.

.......................................................................... ...............................................
 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

..........................................................................
 (znak sprawy)

      Powiatowy Urząd Pracy
      w Giżycku

WNIOSEK
O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

na zasadach określonych w art. 51, 56, 59 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

 ❑■ art. 51 ❑  art. 56 ❑ art. 59

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
 1.  Pełna nazwa i adres siedziby: ..…………………………………………………………………………………………………….. 

…..............................................................................................................................................................................
  Miejsce prowadzenia działalności: ..…………………………………………………………………………………………….
  telefon: ........................................................  tel. komórkowy: …..……………………………………………………………
 2.  Imię i nazwisko osoby, z którą urząd ma się kontaktować: ...............................................................
 3.  Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisania umowy 

zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS:

 …………………………………………………… ……………………………………………
 (imię i nazwisko) (stanowisko)

 …………………………………………………… ……………………………………………
 (imię i nazwisko) (stanowisko)

 4. Forma organizacyjno-prawna: ...................................................................................................................
.
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  5. Rodzaj prowadzonej działalności: ...........................................................................................................
  6. Data rozpoczęcia działalności: ………………………………………………………………………………………………....
  7. Stan zatrudnienia w dniu złożenia wniosku: ………………………………………………………………………………
  8. Forma opodatkowania*: – księga przychodów i rozchodów 
   – pełna księgowość  
   – podatek liniowy 
   – karta podatkowa
   – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  9. NIP: …....................................................................................... REGON: .…………………………………………..........
 10. Klasa rodzaju działalności PKD lub EKD (4 pierwsze znaki): ........................................................
 11. Nazwa banku i numer konta: ....................................................................................................................
 12. Wysokość stopy % składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi: …..…………. %.

Niniejszym oświadczam, że jestem/nie jestem* beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

UWAGA:
Beneficjent pomocy publicznej – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu 
na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który ubiega się o pomoc publiczną 
(ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
– tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Działalnością gospodarczą jest zarówno działalność produkcyjna, dystrybucyjna, jak i usługowa, 
nawet jeżeli nie jest ona nastawiona na osiąganie zysku (ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej – tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

II. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PLANOWANYCH PRAC INTERWENCYJNYCH:
 1.  Zgłaszam zapotrzebowanie na zatrudnienie ............ osób/osoby* bezrobotnych/bezrobot-

nej* w ramach prac interwencyjnych:

Nazwa 
stanowiska

Liczba 
miejsc 
pracy

Wymagane
kwalifikacje

Przewidywany 
okres zatrudnienia 

(od – do)

Poziom wykształcenia:

Kierunek wykształcenia:

Dodatkowe wymogi:
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2.  Oferuję wynagrodzenie miesięczne brutto wg określonych powyżej stanowisk w wysokości: 
.………….....................................

  Zmianowość:  …………………………………….. (ilość zmian, godziny pracy) ……………………………..............

3.  Wnioskowana miesięczna wysokość refundowanych kosztów poniesionych na wynagrodze-
nia, nagrody z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, tj. ……………………….. zł oraz 
składka na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), tj. ………………........... 
……………………….. zł. Ogółem: ………………………………………………………. zł.

4. Miejsce świadczenia pracy: ................................................................................................................................

5. Rodzaj wykonywanej pracy: ...…………………………………………………………………………………...............................

6.  Oświadczam, iż będę/nie będę* ubiegał/a się o jednorazową refundację wynagrodzenia 
zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwiet-
nia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) – zasady opisane w „Informacji o zasadach 
organizowania prac interwencyjnych”.

7.  Zakład w okresie ostatnich 3 lat korzystał/nie korzystał* dotychczas ze środków publicznych 
(prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, refundacja na wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy, przygotowanie zawodowe dorosłych, jednorazowe środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej):

Nr umowy Czas trwania umowy
 (od – do)

Liczba osób 
(stanowisk)

Liczba osób 
zatrudnionych 

na dalszy okres 
Uwagi

* właściwe podkreślić

8.  Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia urzędu pracy, jeżeli w okresie od dnia zło-
żenia wniosku do dnia podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku zmianie 
ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany w dniu złożenia wniosku.
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Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Data: ............................................................ ..............................................................................
  (pieczątka i podpis Wnioskodawcy)

Załączniki: 

1.  Pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy – pełnomocnictwo nie jest wymagane, 
jeżeli osoba podpisująca wniosek jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowa-
nia Wnioskodawcy w odnośnym dokumencie rejestracyjnym.

2.  Oświadczenie Wnioskodawcy  ubiegającego się o organizację prac interwencyjnych będą-
cego przedsiębiorcą – Załącznik nr 1 do wniosku.

3.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, o którym 
mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z  29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, 
poz. 311 z późn. zm.) – Załącznik nr 2 do wniosku – dotyczy przedsiębiorców.

4.  Oświadczenie Wnioskodawcy ubiegającego się o organizację prac interwencyjnych niebę-
dącego przedsiębiorcą – Załącznik nr 3 do wniosku.

5.  Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę, w oparciu o rozporządzenie 
Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, 
poz. 810 – Załącznik nr 4 do wniosku – dotyczy przedsiębiorców.

6. Zgłoszenie oferty pracy – Załącznik nr 5 do wniosku.

Podstawa prawna:

■   Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

■   Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

■   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizo-
wania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu 
opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864 z późn. zm.).
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W przypadku gdy Wnioskodawca podlega przepisom o pomocy publicznej zastosowanie ma:

■   Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE 
L 352 z 24.12.2013 r.) lub

■   Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), lub

■   Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.).

Decyzja Powiatowego Urzędu Pracy

Wniosek sprawdzono pod względem formalnym.
Uwagi: …………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………...…………………………………………………………………………………………..................................................
............................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

  …………….....................……………………..
  (data o podpis pracownika PUP)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy podejmuje pozytywną decyzję dotyczącą organizacji prac 
interwencyjnych dla ……… osób:
Przyznaje refundację wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
w wysokości …………………… zł miesięcznie.
Ogółem: ……………………………………………. zł 
od dnia ........................................................... do dnia ..........................................................................
Dyrektor PUP podejmuje negatywną decyzję z powodu:
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………………..............................................................
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………..

Giżycko,  .............................................. …........................................................................
 (data) (podpis i pieczątka Dyrektora) 
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Staż z urzędu pracy

Staż.jest.formą.świadczenia.pracy.przez.bezrobotnego,.bez.zawierania.przez.niego.umowy.
z.podmiotem,.na.rzecz.którego.wykonuje.tę.pracę..Z.jednej.strony.pozwala.zaistnieć.osobom.
bezrobotnym.na.rynku.pracy,.często.będąc.przy.tym.pierwszą.okazją.do.nabycia.przez.nich.
umiejętności.wykonywania.pracy..Z.drugiej.strony.dla.pracodawcy.jest.okazją.do.gruntowne-
go. sprawdzenia. przydatności. danej. osoby. do. dalszego. zatrudnienia.. Ważna. jest. przy. tym.
kwestia.znacznego.zmniejszenia.kosztów.pracy.wykonywanej.przez.stażystę,.a.nie.przez.oso-
bę.opłacaną.co.do.zasady.wyłącznie.ze.środków.pracodawcy.

Staż.odbywa.się.na.podstawie.umowy.zawartej.przez.starostę.z.pracodawcą,.według.pro-
gramu.określonego.w.umowie..Przy.ustalaniu.programu.powinny.być.uwzględnione.predys-
pozycje.psychofizyczne.i.zdrowotne,.poziom.wykształcenia.oraz.dotychczasowe.kwalifikacje.
zawodowe.bezrobotnego..Program.powinien.określać:

■■ nazwę.zawodu.lub.specjalności,.której.program.dotyczy,
■■ zakres.zadań.wykonywanych.przez.bezrobotnego,
■■ rodzaj.uzyskiwanych.kwalifikacji.lub.umiejętności.zawodowych,
■■ sposób.potwierdzenia.nabytych.kwalifikacji.lub.umiejętności.zawodowych,
■■ opiekuna.osoby.objętej.programem.stażu.

Dokładne.informacje.dotyczące.organizowania.stażu.zostały.zawarte.w.rozporządzeniu.
Ministra.Pracy.i.Polityki.Społecznej.z.20.sierpnia.2009.r..w.sprawie.szczegółowych.warun-
ków.odbywania.stażu.przez.bezrobotnych.(Dz.U..Nr.142,.poz..1160)..

Nadzór.nad.odbywaniem.przez.bezrobotnego.stażu.sprawuje.starosta..Pracodawca.po.za-
kończeniu.realizacji.programu.wydaje.opinię.zawierającą.informacje.o.zadaniach.realizowa-
nych.przez.bezrobotnego.i.umiejętnościach.praktycznych.pozyskanych.w.trakcie.stażu..Na.tej.
podstawie.starosta.wydaje.bezrobotnemu.zaświadczenie.o.odbyciu.stażu..Staż.jest.odpłatny.
i. za.czas. jego.odbywania.bezrobotnemu.przysługuje.od.starosty. stypendium.w.wysokości.
120%.zasiłku.(od.1.czerwca.2014.r..–.997,32.zł).

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do 
udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania 
stażu..Za.dni.wolne.przysługuje.stypendium..Za.ostatni.miesiąc.odbywania.stażu.pracodawca.
jest.zobowiązany.udzielić.dni.wolnych.przed.upływem.terminu.zakończenia.stażu.

Staż. to.nabywanie.przez.bezrobotnego.umiejętności.praktycznych.do.wykonywania.
pracy.przez.wykonywanie.zadań.w.miejscu.pracy.bez.nawiązania.stosunku.pracy.z.pra-
codawcą..

Po.ostatnich.zmianach.przepisów.na.staż.mogą.zostać.skierowani:
■■ wszyscy.bezrobotni.–.na.okres.do.6.miesięcy,
■■ bezrobotni.do.30..roku.życia.–.na.okres.do.12.miesięcy..

Bezrobotny.nie.może.odbywać.ponownie.stażu.u.tego.samego.organizatora.na.tym.sa-
mym.stanowisku.pracy,.na.którym.wcześniej.odbywał.staż,.przygotowanie.zawodowe.w.miej-
scu.pracy. lub.przygotowanie.zawodowe.dorosłych..Regulacja. ta.nie.wyklucza.możliwości.
ponownego. odbywania. stażu. u. tego. samego. pracodawcy,. a. jedynie. ogranicza. w. zakresie.
tożsamego.stanowiska.pracy..



20 stycznia 2015 r.    www.serwispp.infor.pl22

Organizator.stażu.ma.pewne.obowiązki:
■■ zapoznaje.bezrobotnego.z.programem.stażu,
■■ zapoznaje.bezrobotnego.z.jego.obowiązkami.oraz.uprawnieniami,
■■ zapewnia.bezrobotnemu.bezpieczne.i.higieniczne.warunki.odbywania.stażu.na.zasadach.

przewidzianych.dla.pracowników,
■■ zapewnia.bezrobotnemu.profilaktyczną.ochronę.zdrowia.w.zakresie.przewidzianym.dla.

pracowników,
■■ szkoli. bezrobotnego. na. zasadach. przewidzianych. dla. pracowników. w. zakresie. bezpie-

czeństwa.i.higieny.pracy,.przepisów.przeciwpożarowych.oraz.zapoznaje.go.z.obowiązu-
jącym.regulaminem.pracy,

■■ przydziela.bezrobotnemu,.na.zasadach.przewidzianych.dla.pracowników,.odzież.i.obuwie.
robocze,.środki.ochrony.indywidualnej.oraz.niezbędne.środki.higieny.osobistej,

■■ zapewnia.bezrobotnemu,.na.zasadach.przewidzianych.dla.pracowników,.bezpłatne.posiłki.
i.napoje.profilaktyczne,

■■ niezwłocznie,.nie.później.jednak.niż.w.terminie.7.dni,.informuje.starostę.o.przypadkach.
przerwania.odbywania.stażu,.o.każdym.dniu.nieusprawiedliwionej.nieobecności.bezro-
botnego.oraz.o.innych.zdarzeniach.istotnych.dla.realizacji.programu,

■■ niezwłocznie,.nie.później.jednak.niż.w.terminie.7.dni,.po.zakończeniu.realizacji.progra-
mu.stażu.wydaje.bezrobotnemu.opinię.zawierającą.informacje.o.zadaniach.realizowanych.
przez.bezrobotnego.i.umiejętnościach.praktycznych.pozyskanych.w.trakcie.stażu,

■■ dostarcza.staroście.w.terminie.5.dni.po.zakończeniu.każdego.miesiąca.stażu.listę.obecno-
ści.podpisywaną.przez.bezrobotnego.
Przepisy.nie.narzucają.konieczności.zatrudnienia.bezrobotnego.po.odbyciu.stażu..

Praktyczna nauka zawodu
Przygotowanie.zawodowe.dorosłych.polega.na.praktycznej.nauce.zawodu.lub.przyuczeniu.do.
pracy.dorosłych.realizowanych.bez.nawiązania.stosunku.pracy.z.pracodawcą,.według.progra-
mu.obejmującego.nabywanie.umiejętności.praktycznych.i.wiedzy.teoretycznej.zakończonego.
egzaminem.

Przygotowanie.zawodowe.dorosłych.może.odbywać.się.w.formie:
■■ praktycznej.nauki.zawodu.dorosłych.umożliwiającej.przystąpienie.do.egzaminu.potwier-

dzającego.kwalifikacje.w.zawodzie.lub.egzaminu.czeladniczego,
■■ przyuczenia.do.pracy.dorosłych.mającego.na.celu.zdobycie.wybranych.kwalifikacji.zawo-

dowych.lub.umiejętności.niezbędnych.do.wykonywania.określonych.zadań.zawodowych,.
właściwych.dla.zawodu.występującego.w.klasyfikacji.zawodów.i.specjalności.na.potrze-
by.rynku.pracy.
Zgodnie.z.nowymi.definicjami.ustawowymi.obowiązującymi.od.27.maja.2014.r.,.prak-

tyczna.nauka.zawodu.dorosłych.oznacza.formę.przygotowania.zawodowego.dorosłych.umoż-
liwiającą.uzyskanie:

■■ świadectwa.czeladniczego,
■■ świadectw.potwierdzających.kwalifikacje.w.zawodzie,
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■■ dyplomu.potwierdzającego.kwalifikacje.zawodowe.po.zdaniu.egzaminów.potwierdzają-
cych.wszystkie.kwalifikacje.wyodrębnione.w.danym.zawodzie.przez.osoby.posiadające:
–.wykształcenie.zasadnicze.zawodowe.albo
–..zdany.egzamin.eksternistyczny.z.zakresu.wymagań.określonych.w.podstawie.progra-

mowej.kształcenia.ogólnego.dla.zasadniczej.szkoły.zawodowej,.albo
–.wykształcenie.średnie.
Przyuczenie.do.pracy.dorosłych.jest.formą.przygotowania.zawodowego.dorosłych,.umoż-

liwiającą.uzyskanie.wybranych.umiejętności.lub.kwalifikacji.zawodowych.potwierdzonych.
zaświadczeniem.lub.świadectwem.

Praktyczna.nauka.zawodu.dorosłych.może.trwać.od.6.do.12.miesięcy.
Stypendium.dla.uczestnika.przygotowania.zawodowego.dorosłych. jest.ustalane. jak.dla.

stażysty. i. wynosi. 120%. zasiłku. dla. bezrobotnych. w. wysokości. przysługującej. w. okresie.
pierwszych.3.miesięcy.pobierania.zasiłku.

Uczestnik.przygotowania.zawodowego.dorosłych.wykonuje.prace.powierzone.przez.pra-
codawcę. tak. jak. stażysta.. Różnicą. jest. to,. że. uczestnik. jest. zobowiązany. poświęcić. część.
czasu.na.przygotowanie.zawodowe.–.do.20%.–.na.opanowanie.teorii.pod.kierunkiem.praco-
dawcy.lub.w.instytucji.szkoleniowej..Nabywanie.umiejętności.praktycznych.powinno.obej-
mować.co.najmniej.80%.czasu.przeznaczonego.na.przygotowanie.zawodowe.dorosłych,.któ-
re.jest.realizowane.u.pracodawcy.

Refundacja wynagrodzenia bezrobotnych 50+
Starosta.może,.na.podstawie.zawartej.umowy,.przyznać.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy.dofi-
nansowanie.wynagrodzenia.za.zatrudnienie.skierowanego.bezrobotnego,.który.ukończył.50..
rok.życia..Dofinansowanie.wynagrodzenia.przysługuje.przez.okres:

■■ 12.miesięcy.–.w.przypadku.zatrudnienia.bezrobotnego,.który.ukończył.50.lat,.a.nie.ukoń-
czył.60.lat.lub

■■ 24.miesięcy.–.w.przypadku.zatrudnienia.bezrobotnego,.który.ukończył.60.lat.
Dofinansowanie.wynagrodzenia.przysługuje.w.kwocie.określonej.w.umowie,.nie.wyższej.

jednak. niż. połowa. minimalnego. wynagrodzenia. za. pracę. miesięcznie,. obowiązującego.
w.dniu.zawarcia.umowy,.za.każdego.zatrudnionego.bezrobotnego.(w.2015.r..–.875.zł)..Pra-
codawca.lub.przedsiębiorca.jest.zobowiązany.do.dalszego.zatrudniania.skierowanego.bezro-
botnego. po. upływie. okresu. przysługiwania. dofinansowania. wynagrodzenia,. odpowiednio.
przez.okres:

■■ 6.miesięcy,.jeżeli.dofinansowanie.przysługiwało.przez.okres.12.miesięcy,
■■ 12.miesięcy,.jeżeli.dofinansowanie.przysługiwało.przez.okres.24.miesięcy.

W.przypadku.niewywiązania.się.z.warunku.dotyczącego.dalszego.zatrudnienia.po.okre-
sie. refundacji. oraz. nieutrzymania. zatrudnienia. w. okresie. przysługiwania. dofinansowania.
wynagrodzenia.pracodawca.lub.przedsiębiorca.są.zobowiązani.do.zwrotu.wszystkich.otrzy-
manych.środków.wraz.z.odsetkami.ustawowymi..Odsetki.będą.naliczane.od.całości.kwoty.
otrzymanych.środków.od.dnia.wypłaty.pierwszego.dofinansowania.wynagrodzenia,.w.termi-
nie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty..Jeżeli.utrzymanie.zatrudnienia.było.możli-
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we.przez.okres.przysługiwania.dofinansowania.wynagrodzenia.oraz.przez.co.najmniej.poło-
wę. okresu. po. zakończeniu. refundacji,. tj.. przez. okres. odpowiednio. 3. lub. 6. miesięcy,.
pracodawca.lub.przedsiębiorca.jest.zobowiązany.do.zwrotu.50%.łącznej.kwoty.otrzymanego.
wsparcia.w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty.

W.przypadku.rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.skierowanego.bezrobotnego,.rozwiąza-
nia.z.nim.umowy.o.pracę.na.podstawie.art..52.k.p..lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy.skierowa-
nego.bezrobotnego.w.trakcie.okresu.objętego.dofinansowaniem.albo.przed.upływem.okresu.
odpowiednio.6.lub.12.miesięcy.utrzymania.zatrudnienia.po.zakończonej.refundacji.starosta.
kieruje.na.zwolnione.stanowisko.pracy.innego.bezrobotnego..W.sytuacji.braku.odpowiednie-
go.bezrobotnego.pracodawca.lub.przedsiębiorca.nie.zwraca.uzyskanego.dofinansowania.wy-
nagrodzenia.za.okres.zatrudniania.skierowanego.bezrobotnego.

Ustawa.zawiera.szczególną.możliwość.zatrudnienia.w.ramach.prac.interwencyjnych.bez-
robotnych.powyżej.50..roku.życia.ze.znacznym.wydłużeniem.okresu.(w.stosunku.do.okresów.
wskazanych.w.art..51.i.56.ustawy),.przez.jaki.może.być.dokonywana.refundacja..Zgodnie.z.art..59.
ust..1.ustawy.o.promocji.jest.to.okres.do.24.miesięcy.

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

W.ustawie.o.promocji.zatrudnienia.i.instytucjach.rynku.pracy.po.raz.pierwszy.zostało.wpro-
wadzone.od.27.maja.2014.r..wsparcie.konkretnie.odnoszące.się.do.zatrudnienia.w.formie.te-
lepracy.. Dotychczas. ten. wariant. zatrudnienia. nie. był. w. szczególny. sposób. wyróżniany.
w.przepisach.dotyczących.przeciwdziałaniu.bezrobociu.

Telepraca polega na regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy, z wyko-
rzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (art. 675 k.p.)..Telepracownikiem.jest.pracownik,.który.wykonu-
je.pracę.w.takich.warunkach.i.przekazuje.pracodawcy.wyniki.pracy,.w.szczególności.za.po-
średnictwem.środków.komunikacji.elektronicznej.

Taka.forma.wykonywania.pracy.pozwala.na.uzyskanie.i.świadczenie.pracy.przez.osoby,.
dla.których.tradycyjna.forma.zarobkowania.ściśle.związana.z.koniecznością.dojazdu.do.za-
kładu.pracy.i.przebywania.w.nim.przez.większą.część.dnia.jest.bardzo.utrudniona.albo.wręcz.
niemożliwa..Stwarza.ona.również.szansę.na.uzyskanie.pracy.przez.osoby.niepełnosprawne,.
a.także.przez.osoby.wychowujące.dzieci.czy.przez.mieszkańców.małych.miejscowości.

Zatrudnienie.w.formie.telepracy.musi.zostać.poprzedzone.zawarciem.porozumienia.ze.
związkiem.zawodowym..Jeżeli.u.pracodawcy.nie.działa.organizacja.związkowa.lub.nie.doj-
dzie.do.zawarcia.porozumienia.z.działającymi.organizacjami.związkowymi,.zasady.i.warun-
ki.stosowania.telepracy.należy.określić.w.regulaminie.dotyczącym.telepracy..Regulamin.te-
lepracy. jest. dokumentem. odrębnym. od. regulaminu. pracy.. Ponieważ. jest. źródłem. prawa.
pracy,.musi.zostać.podany.do.wiadomości.pracowników.

Przez.warunki.stosowania.telepracy.należy.rozumieć.m.in..wskazanie.stanowisk.pracy,.na.
których.jest.dopuszczalna.ta.forma.wykonywania.pracy,.wskazanie.zasad.szkolenia.telepra-
cowników,.wskazanie.obowiązków.w.zakresie.korzystania.ze.sprzętu,.określenie.zasad.ochro-
ny.informacji.i.zasad.bhp.
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Wzór regulaminu telepracy

REGULAMIN TELEPRACY

Na podstawie art. 676 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 ze zm.) ustala się Regulamin telepracy o następującej treści:
 

ROZDZIAŁ I

§ 1 [Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin reguluje warunki stosowania telepracy w................., zwanym dalej Pracodawcą.
Postanowienia regulaminu obejmują wszystkich pracowników, którzy świadczą pracę w formie 
telepracy.
Niniejszy regulamin został uzgodniony z przedstawicielami pracowników.

§ 2 [Definicje]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.  Telepracy – należy przez to rozumieć wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wy-

korzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (w szczególności poprzez pocztę elektroniczną, telefon komórkowy), 

2.  Telepracowniku – należy przez to rozumieć pracownika, który wykonuje pracę na warunkach te-
lepracy i który przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem ww. 
środków. 

ROZDZIAŁ II

§ 3 [Stanowiska, na których może być wykonywana telepraca]

Praca w formie telepracy może być świadczona w następujących komórkach organizacyjnych:
1. Wydział .............................… na stanowiskach …...............................................................................
2. Wydział .............................… na stanowiskach …...............................................................................
3. Wydział .............................… na stanowiskach …...............................................................................

§ 4 [Zasady wykonywania telepracy]

1.  Pracę w formie telepracy może świadczyć pracownik już zatrudniony u pracodawcy lub dopiero 
rozpoczynający pracę. 

2.  O zastosowaniu telepracy wobec pracownika i formie telepracy decyduje, za zgodą pracowni-
ka, bezpośredni przełożony, składając w tej sprawie wniosek do działu personalnego. 

3.  Przełożony ustala indywidualnie z pracownikiem dni robocze pracy w domu i ewentualne dni 
robocze pracy w siedzibie pracodawcy. 

4.  Jeśli do zastosowania telepracy dochodzi w trakcie zatrudnienia pracownika, zmiana warunków 
wykonywania pracy przez pracownika na telepracę może nastąpić wyłącznie na mocy porozu-
mienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien, w miarę możliwo-
ści, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy. 
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5.  Jeśli zmiana sposobu świadczenia pracy na telepracę następuje w trakcie trwania stosunku 
pracy, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w tej formie każda ze stron może wystąpić 
z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie 
poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przy-
wrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku. Jeżeli wniosek Telepracownika zostanie złożony po upływie terminu 3 miesięcy, 
pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek. Po upływie tego termi-
nu przywrócenie przez pracodawcę poprzednich warunków wykonywania pracy może nastą-
pić w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

ROZDZIAŁ III

§ 5 [Obowiązki pracodawcy]

1. Pracodawca jest zobowiązany: 
–  dostarczyć Telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy 

spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz 
ubezpieczyć ten sprzęt,

–  pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, o którym 
mowa powyżej, 

–  zapewnić Telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi 
sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy. 

2.  Obowiązki pracodawcy wskazane powyżej mogą zostać inaczej określone w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy Telepracownikiem a pracodawcą. 

3.  Szczegółowy rodzaj sprzętu, przewidywany czas oraz techniczne zasady jego użytkowania 
określane są przez przełożonego danego pracownika w porozumieniu z ..................................….

4.  Pracodawca powierza Telepracownikowi mienie niezbędne do wykonywania telepracy z ko-
niecznością sprawowania pieczy nad nim przez Telepracownika. W przypadku utraty lub uszko-
dzenia urządzeń pracodawcy Telepracownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinfor-
mowania swego przełożonego o tym fakcie, a w przypadku kradzieży – dokonania oficjalnego 
zgłoszenia na Policji. 

5.  Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zużycie urządzeń należą-
cych do pracownika.

6.  Pracodawca zapewnia Telepracownikowi serwis sprzętu, narzędzi i urządzeń należących do 
pracodawcy (w tym także komputerów i telefonów służbowych), za pomocą których Telepra-
cownik świadczy telepracę na równi z innymi pracownikami.

§ 6 [Ryczałt za instalację i utrzymywanie połączenia internetowego]

Pracodawca będzie zwracał Telepracownikowi w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 
………............... zł koszt instalacji i utrzymywania połączenia internetowego lub zapewni możliwość 
dokonywania bezpłatnych połączeń za pośrednictwem mobilnego Internetu, w zależności od usta-
leń zawartych w odrębnej umowie zawieranej przez Telepracownika i pracodawcę. 
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§ 7 [Prawa Telepracownika]

1.  Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania 
stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podno-
szenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej 
pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy.

2.  Telepracownik ma prawo do korzystania z zakładowych obiektów/urządzeń socjalnych oraz do 
korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – na takich samych warunkach, jak 
inni pracownicy zatrudnieni w ............................................

3.  Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w for-
mie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

4.  Telepracownik może korzystać z urządzeń i narzędzi znajdujących się w siedzibie pracodawcy 
na równi z innymi pracownikami.

5.  Telepracownik ma prawo do pobierania materiałów biurowych w biurze, w godzinach pracy, na 
zasadach obowiązujących pozostałych pracowników.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY WYKONYWANIA TELEPRACY

§ 8 [Czas pracy Telepracownika]

Czas pracy Telepracownika określa wymiar jego zadań. Zadania są ustalane w sposób możliwy do 
wykonania przez pracownika w czasie obejmującym 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na 
tydzień przy zachowaniu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

ROZDZIAŁ V

§ 9 [Obowiązki Telepracownika]

1. Telepracownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu telepracy i Regulaminu pracy.
2.  Obowiązkiem Telepracownika jest wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków oraz 

innych poleceń przełożonego, zgodnych z przepisami prawa i treścią umowy o pracę. W szcze-
gólności Telepracownik jest zobowiązany do:
–  sporządzania miesięcznych i tygodniowych raportów ze stanu wykonania zadań i poleceń;
–  niezwłocznego informowania przełożonego o wszelkich sytuacjach uniemożliwiających re-

alizację powierzonych zadań;
–  wykorzystywania powierzonego sprzętu i oprogramowania oraz środków łączności, jak rów-

nież materiałów biurowych i eksploatacyjnych wyłącznie do celów służbowych;
–  ochrony powierzonego sprzętu, oprogramowania, środków łączności przed uszkodzeniem, 

kradzieżą, zniszczeniem, a także przed nieuprawnionym użyciem,
–  niezwłocznego zgłaszania swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub pracownikowi dzia-

łu BHP informacji o urazach i chorobach związanych z pracą. Zgłoszenia należy dokonać te-
lefonicznie, a następnie potwierdzić je pisemnie. Dalsze postępowanie wynika z właściwych 
przepisów dotyczących wypadków przy pracy, w tym wypadków w drodze do pracy i wypad-
ków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy oraz chorób zawodowych. 
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Telepracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, o których dowie-
dział się w związku z wykonywaniem obowiązków powierzonych mu przez Pracodawcę, w trakcie 
oraz po zakończeniu stosunku pracy. Za informacje poufne uważa się w szczególności wszelkie dane 
i informacje zawarte w dokumentach oraz na informatycznych nośnikach wykorzystywanych przez 
Pracodawcę, dotyczące stosowanej przez Pracodawcę organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia 
działalności handlowej, a także wszelkie poufne dane dotyczące jego kontrahentów i klientów.
Telepracownik ma obowiązek sprawowania pieczy w zakresie zapewnienia poufności danych, w tym 
także danych znajdujących się na twardym dysku lub przeglądanych za pomocą komputera przeno-
śnego. Obowiązkiem Telepracownika jest takie sprawowanie pieczy nad danymi poufnymi lub praw-
nie zastrzeżonymi, aby nie zostały one przejęte przez osoby niepowołane ani bezpowrotnie utracone. 
Dla własnego bezpieczeństwa oraz dla bezpieczeństwa zasobów pracodawcy Telepracownik ma 
obowiązek utrzymywania hasła dostępu do komputera w tajemnicy i nieujawniania go osobom 
trzecim. 

§ 10 [Kontrola wykonywania telepracy]

Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:
– wykonywania pracy przez Telepracownika, 
–  w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego in-

stalacji,
–  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 w miejscu zamieszkania Telepracownika. Wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie narusza-
ło prywatności Telepracownika i jego rodziny oraz nie będzie utrudniało korzystania z pomieszczeń 
domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. 
Przed rozpoczęciem kontroli Pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Telepracownika na rozpo-
częcie kontroli w miejscu jego zamieszkania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej. 

ROZDZIAŁ VI

§ 11 [Postanowienia końcowe]

Regulamin telepracy podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie go na tablicy 
ogłoszeń. 
Regulamin telepracy wchodzi w życie z dniem ....................................................... 
Pracownik zatrudniony w formie telepracy przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z tre-
ścią Regulaminu, co potwierdza pisemnym oświadczeniem i zobowiązaniem do jego przestrzega-
nia. Oświadczenie Telepracownika jest przechowywane w jego aktach osobowych. 
Zmiana Regulaminu może nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on ustalony. 
W sprawach nieunormowanych w Regulaminie telepracy stosuje się Regulamin pracy obowiązują-
cy u pracodawcy, przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. 

 .......…………......……..............………………………………
 podpis pracodawcy lub osoby  
 upoważnionej do jego reprezentowania 
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Na. utworzenie. nowego. stanowiska. pracy. świadczonej. w. formie. telepracy. pracodawca.
może.otrzymać.grant.(art..60a.ustawy.o.promocji.zatrudnienia)..Z.takiej.możliwości.mogą.
skorzystać.pracodawcy,.którzy.utworzyli.stanowisko.dla.skierowanego.bezrobotnego:

■■ rodzica.powracającego.na.rynek.pracy.posiadającego.co.najmniej.jedno.dziecko.w.wieku.
do.6.lat.lub

■■ sprawującego.opiekę.nad.osobą.zależną,.
który.w.okresie.3.lat.przed.rejestracją.w.urzędzie.pracy.jako.bezrobotny.zrezygnował.z.za-

trudnienia.lub.innej.pracy.zarobkowej.z.uwagi.na.konieczność.wychowywania.dziecka.lub.
sprawowania.opieki.nad.osobą.zależną.

Na.podstawie.umowy.zawartej.ze.starostą.pracodawca.albo.przedsiębiorca.otrzyma.grant.
w.wysokości.do.6-krotności.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.brutto. (w.2015.r..–.do.
10.500.zł)..Grant.nie.będzie.mógł.być.przyznany.na.utworzenie.stanowiska.pracy.dla.bezro-
botnego.będącego.najbliższą.rodziną.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy,.tj..dla:

■■ jego.małżonka,
■■ jego.rodzica,
■■ jego.rodzeństwa,.a.także
■■ dziecka.własnego.lub.przysposobionego:.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy,.małżonka.pra-

codawcy.lub.przedsiębiorcy,.rodzeństwa.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy.

   Pracodawca nie otrzyma grantu na utworzenie stanowiska pracy 
w formie telepracy, jeżeli bezrobotny jest członkiem jego najbliższej 
rodziny.

Nie.zostało.sprecyzowane,.co.powinien.zawierać.wniosek.o.przyznanie.grantu,.wobec.
powyższego.–.jak.podkreśla.Ministerstwo.Pracy.i.Polityki.Społecznej.w.swoich.wyjaśnie-
niach.–.wniosek.powinien.zawierać:.dane.pracodawcy,.określenie.stanowiska.w.formie.tele-
pracy,.jakie.zamierza.stworzyć.pracodawca/przedsiębiorca,.w.szczególności.z.podaniem.wy-
maganych. i. pożądanych. kwalifikacji,. jakie. musi. posiadać. skierowany. bezrobotny,. oraz.
proponowany. termin.utworzenia. tego.stanowiska,.a. także.zestawienie.kosztów.utworzenia.
stanowiska. pracy. w. formie. telepracy. (kosztorys). wskazujące,. jaki. konkretnie. sprzęt. musi.
zostać.zakupiony.z.określeniem.ceny.tego.sprzętu,.przewidywanymi.kosztami.ubezpieczenia.
sprzętu.oraz.kosztami.związanymi.z.instalacją.i.serwisem..

Ustawa.nie.zawiera.wskazania,.na.jakie.wydatki.mogą.być.przeznaczone.środki.z.grantu.
ani.wskazania,.na.jakie.wydatki.nie.mogą.być.przeznaczone.środki.z.grantu..Grant.wypłaca-
ny.jest.jako.dotacja.z.„góry”.na.utworzenie.stanowiska.pracy.w.formie.telepracy.stosownie.
do.kosztorysu.zaakceptowanego.przez.powiatowy.urząd.pracy..Grant.przeznaczony.jest.na.
utworzenie.stanowiska.pracy,.a.zatem.kosztorys.przedstawiany.przez.pracodawcę.we.wnios-
ku.odnosić.się.musi.do.takich.wydatków,.jak.przede.wszystkim:

■■ zakup.sprzętu.komputerowego.wraz.z.jego.ubezpieczeniem.i.niezbędnego.oprogramowa-
nia,.

■■ instalację.łącza.internetowego,.



20 stycznia 2015 r.    www.serwispp.infor.pl30

■■ zakup.niezbędnego.wyposażenia.spełniającego.wymagania.bhp.dla.stanowisk.pracy.wy-
posażonych.w.monitory.ekranowe..
Pracodawca.lub.przedsiębiorca,.którzy.otrzymają.grant,.będą.zobowiązani.–.na.warun-

kach.wskazanych.w.umowie.dotyczącej.jego.przyznania.–.do.utrzymania.zatrudnienia.skie-
rowanego.bezrobotnego.przez.okres.12.miesięcy.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.lub.przez.
okres.18.miesięcy.w.połowie.wymiaru.czasu.pracy.

Niewywiązanie.się.z.tego.warunku.lub.wykorzystanie.grantu.niezgodnie.z.umową.albo.
jego.niewykorzystanie.powoduje.obowiązek.zwrotu.grantu.wraz.z.odsetkami.ustawowymi,.
naliczonymi. od. dnia. otrzymania. grantu,. w. terminie. 30. dni. od. dnia. doręczenia. wezwania.
starosty.

W.przypadku. rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.pracownika,.na.którego.przysługiwał.
grant,.rozwiązania.z.nim.umowy.o.pracę.bez.wypowiedzenia.na.podstawie.art..52.k.p..lub.
wygaśnięcia.stosunku.pracy.przed.upływem.12.lub.18.miesięcy.starosta.ma.prawo.skierować.
na.zwolnione.miejsce.pracy.innego.bezrobotnego..W.razie.odmowy.przyjęcia.osoby.bezro-
botnej.pracodawca.zwraca.grant.proporcjonalnie.do.okresu.nieutrzymania.zatrudnienia.wraz.
z.odsetkami.ustawowymi..Jeżeli.urząd.nie.ma.możliwości.skierowania.odpowiedniego.bezro-
botnego,.pracodawca.nie.zwraca.grantu.za.okres.zatrudnienia.skierowanego.bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie.aktywizacyjne.jest.przyznawane.pracodawcy.za.zatrudnienie.w.pełnym.wymia-
rze.czasu.pracy.skierowanych.przez.urząd.pracy.bezrobotnych.powracających.na.rynek.pracy.
po.przerwie.związanej.z.wychowywaniem.dziecka.oraz.bezrobotnych.sprawujących.opiekę.
nad.osobą.zależną,.którzy.w.okresie.ostatnich.3. lat.zrezygnowali.z.zatrudnienia. lub. innej.
pracy.zarobkowej.z.uwagi.na.konieczność.wychowywania.dziecka.lub.sprawowania.opieki.
nad.osobą.zależną.(art..60b.ust..1.ustawy.o.promocji.zatrudnienia).

Warunkiem. uzyskania. tego. świadczenia. jest. to,. aby. w. okresie. 3. lat. przed. rejestracją.
w.urzędzie.pracy.jako.bezrobotny.osoba.ta.zrezygnowała.z.zatrudnienia.lub.innej.pracy.za-
robkowej.z.uwagi.na.konieczność.wychowywania.dziecka.lub.sprawowania.opieki.nad.osobą.
zależną.

Świadczenie.aktywizacyjne.przysługuje.przez.okres:
■■ 12.miesięcy.w.wysokości.połowy.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.miesięcznie.za.

każdego.skierowanego.bezrobotnego.(w.2015.r..–.875.zł).albo
■■ 18.miesięcy.w.wysokości.1/3.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.miesięcznie.za.każ-

dego.skierowanego.bezrobotnego.(w.2015.r..–.583,33.zł).
Pracodawca.uprawniony.do.świadczenia.aktywizacyjnego.będzie.zobowiązany.do.utrzy-

mania.zatrudnienia.osoby,.na.którą.to.świadczenie.otrzymywał,.po.upływie.okresu.przysługi-
wania.świadczenia.aktywizacyjnego,.odpowiednio.przez.okres:

■■ 6. miesięcy. –. jeżeli. okres,. za. jaki. przysługiwało. świadczenie. aktywizacyjne,. wynosił.
12.miesięcy,

■■ 9. miesięcy. –. jeżeli. okres,. za. jaki. przysługiwało. świadczenie. aktywizacyjne,. wynosił.
18.miesięcy.
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Świadczenie. aktywizacyjne.nie.przysługuje.w.przypadku.uzyskania.przez.pracodawcę.
prawa.do.pożyczki.z.FP.na.utworzenie.miejsca.pracy.

   Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje pracodawcy, który uzyskał 
pożyczkę z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy.

W.sytuacji.rozwiązania.przez.pracodawcę.umowy.o.pracę.w.trakcie.uzyskiwania.świadczenia.
aktywizacyjnego.lub.niewywiązania.się.z.warunku.utrzymania.osoby.w.zatrudnieniu.przez.
okres.odpowiednio.6.lub.9.miesięcy.przypadających.po.ustaniu.prawa.do.tego.świadczenia.
–.pracodawca.będzie.zobowiązany.do.zwrotu.uzyskanych.świadczeń.z.odsetkami.ustawowy-
mi.liczonymi.od.całości.kwoty.wszystkich.wypłaconych.świadczeń.od.dnia.wypłaty.pierw-
szego.świadczenia.

Jeżeli.zatrudnienie.zostało.utrzymane.przez.cały.okres.uzyskiwania.świadczenia.aktywi-
zacyjnego.oraz.przez.co.najmniej.połowę.okresu.wymaganego.utrzymania.w.zatrudnieniu.po.
upływie.prawa.do.świadczenia,.czyli.przez.3.lub.6.miesięcy,.pracodawca.zwraca.50%.wska-
zanej.kwoty.

W.przypadku.rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.samego.pracownika.objętego.świadcze-
niem.aktywizacyjnym,.rozwiązania.z.nim.umowy.o.pracę.na.podstawie.art..52.k.p.,.wyga-
śnięcia. stosunku. pracy. w. trakcie. przysługiwania. świadczenia. aktywizacyjnego. lub. przed.
upływem.6.lub.9.miesięcy.starosta.ma.prawo.skierować.na.zwolnione.miejsce.pracy.innego.
bezrobotnego.(w.razie.braku.odpowiedniej.osoby.bezrobotnej.pracodawca.zwraca.świadcze-
nie.aktywizacyjne.proporcjonalnie.do.okresu.nieutrzymania.zatrudnienia)..W.przypadku.od-
mowy. przyjęcia. skierowanego. bezrobotnego. na. zwolnione. stanowisko. pracy. pracodawca.
musi.zwrócić.wszystkie.otrzymane.świadczenia.wraz.z.odsetkami.ustawowymi.

Jak wskazuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie aktywizacyjne 
nie przysługuje w razie urlopu bezpłatnego..Świadczenie.ma.charakter.refundacyjny,.a.za-
tem.nie.powinno.pozostawać.w.całkowitym.oderwaniu.od.faktycznych.kosztów,.jakie.ponosi.
pracodawca.z.uwagi.na.zatrudnienie.osoby..W.tych.miesiącach,.kiedy.pracodawca.nie.poniósł.
pełnych.(żadnych).wydatków.na.wynagrodzenie.i.składki.na.ubezpieczenia społeczne.za.daną.
osobę,.świadczenie.aktywizacyjne.nie.powinno.przekroczyć.wysokości.faktycznych.kosztów.
poniesionych.przez.pracodawcę.na.wynagrodzenia.i.składki.za.dany.miesiąc.

Refundacja składek ZUS

Pracodawca.w.związku.z.zatrudnieniem.bezrobotnego.skierowanego.przez.urząd.pracy.ma.
możliwość.uzyskania.zwrotu.poniesionych.kosztów.z.tytułu.opłaconych.składek.na.ubezpie-
czenia.społeczne.finansowanych.przez.pracodawcę..O.taką.refundację.może.się.starać.rów-
nież.pracodawca,.który.uzyskał.refundację.kosztów.utworzenia.stanowiska.pracy..Refundacja.
odbywa.się.na.podstawie.umowy.zawartej.ze.starostą.i.nie.może.przekroczyć.300%.wysoko-
ści.minimalnego.wynagrodzenia,.czyli.w.2015.r..5250.zł.(art..47.ustawy.o.promocji.zatrud-
nienia)..
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Starosta.może.przyznać.prawo.do.refundacji.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.(nie.

ma.znaczenia.ani.wymiar.czasu.pracy,.ani.okres,.na.jaki.została.zawarta.umowa.o.pracę)..
Stosunkowo. nową. możliwością. dla. pracodawcy. jest. uzyskanie. refundacji. składek. na.

ubezpieczenia.społeczne.w.przypadku.zatrudnienia.skierowanych.do.niego.przez.powiatowy.
urząd.pracy.bezrobotnych.do.30..roku.życia,.którzy.podejmują.zatrudnienie.po.raz.pierwszy.
w.życiu.

   Pracodawca może uzyskać refundację składek za bezrobotnego 
do 30. roku życia.

.Zatrudnienie.oznacza.wykonywanie.pracy.na.podstawie.stosunku.pracy,.stosunku.służ-
bowego.oraz.umowy.o.pracę.nakładczą.(art..2.ust..1.pkt.43.ustawy.o.promocji.zatrudnienia)..
Chodzi.o.osoby,.które.w.tym.znaczeniu.do.tej.pory.nie.pozostawały.w.zatrudnieniu..Przepis.
ten.nie.wyłącza.z.tej.grupy.skierowanego.bezrobotnego,.który.wcześniej.prowadził.np..dzia-
łalność.gospodarczą.czy.był. zatrudniony.na.podstawie.umów.cywilnoprawnych. (zlecenia,.
umowy.o.dzieło)..

Wyłącza. jednak. bezrobotnego,. który. był. wcześniej. zatrudniony. na. podstawie. umowy.
o.pracę.niezależnie.od.długości.jej.trwania.czy.rodzaju..Pozostawaniem.w.zatrudnieniu.jest.
także.m.in..świadczenie.pracy.w.ramach.umowy.w.celu.przygotowania.zawodowego..Zatem.
wcześniejsze.zatrudnienie.danej.osoby.jako.młodocianego.również.wykluczy.ją.z.grona.osób,.
na.które.pracodawca.może.ubiegać.się.o.refundację.kosztów.składek.na.ubezpieczenia.spo-
łeczne.

Refundacja. kosztów. poniesionych. na. składki. na. ubezpieczenia. społeczne. przysługuje.
przez.okres.do.12.miesięcy.w.kwocie.określonej.w.umowie,.nie.wyższej.jednak.niż.połowa.
minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.miesięcznie.obowiązującego.w.dniu.zawarcia.umowy,.
za.każdego.zatrudnionego.bezrobotnego.(w.2015.r..–.875.zł)..

   Refundacja składek przysługuje przez okres 12 miesięcy.

Po.zakończeniu.okresu.refundacji.pracodawca.jest.zobowiązany.do.dalszego.zatrudniania.
skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.6.miesięcy..W.przypadku.rozwiązania.przez.praco-
dawcę.umowy.o.pracę.w.trakcie.przysługiwania.refundacji.kosztów.poniesionych.na.składki.
na.ubezpieczenia.społeczne.lub.niewywiązania.się.z.warunku.utrzymania.osoby.w.zatrudnie-
niu.przez.okres.6.miesięcy.przypadających.po.ustaniu.refundacji.pracodawca.jest.zobowiąza-
ny.do.zwrotu.wszystkich.otrzymanych.środków.wraz.z.odsetkami.ustawowymi.naliczonymi.
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od.całości.kwoty.otrzymanych.środków.od.dnia.wypłaty.pierwszej. refundacji,.w. terminie.
30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty..

W.przypadku.utrzymania.zatrudnienia.skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.uzyski-
wania.refundacji.kosztów.poniesionych.na.składki.na.ubezpieczenia.społeczne.oraz.przez.co.
najmniej.3.miesiące.po.upływie.okresu.refundacji.pracodawca.jest.zobowiązany.do.zwrotu.
50%.łącznej.kwoty.wsparcia.

Pracodawca,.który.z.powodu. rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.bezrobotnego,.ustania.
jego.zatrudnienia.na.podstawie.art..52.k.p..lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy.odmawia.przyję-
cia.skierowanego.bezrobotnego.na.zwolnione.stanowisko.–.zwraca.wszystkie.środki..W.przy-
padku.gdy.powiatowy.urząd.pracy.nie.ma.możliwości.skierowania.odpowiedniego.bezrobot-
nego.–.pracodawca.nie. zwraca.otrzymanych. środków.za.okres. zatrudniania. skierowanego.
bezrobotnego.

Dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy 

Podmiot. prowadzący. działalność. gospodarczą. (a. także. niepubliczne. przedszkole. i. niepu-
bliczna. szkoła),. który. zatrudnił. bezrobotnego. skierowanego. do. pracy. przez. urząd. pracy,.
może.ubiegać.się.o.refundację.kosztów.wyposażenia.lub.doposażenia.stanowiska.pracy.dla.
tej.osoby.(art..46.ust..1.pkt.1.ustawy.o.promocji.zatrudnienia)..Skierowana.z.urzędu.pracy.
osoba.bezrobotna.świadczy.pracę.zgodnie.z.programem.ustalonym.między.urzędem.pracy,.
pracodawcą.a.bezrobotnym..

Wysokość pomocy, która powinna zostać dokładnie określona w umowie zawartej 
między tym podmiotem a starostą, nie może być w tym przypadku wyższa niż 6-krotna 
wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwarta-
le (wysokość tego wynagrodzenia określamy z dnia zawarcia umowy). 

Zatrudnienie.musi.odbywać.się.na.podstawie.umowy.o.pracę..Nie.ma.znaczenia.rodzaj.
umowy,.jednak.istotne.jest,.by.pracownik.był.zatrudniony.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy..

Wniosek.o.refundację.kosztów.utworzenia.miejsca.pracy.należy.składać.do.starosty.wła-
ściwego.ze.względu.na.siedzibę.pracodawcy.lub.miejsce.wykonywania.pracy..

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności 
gospodarczej

Od.27.maja.2014.r..funkcjonuje.nowy.instrument.rynku.pracy.polegający.na.udzielaniu.poży-
czek.na.utworzenie.stanowiska.pracy.lub.na.podjęcie.działalności.gospodarczej,.jak.również.
usług.doradczych.i.szkoleniowych.(art..61e.ustawy.o.promocji.zatrudnienia).

Pożyczki.i.usługi,.o.których.mowa,.mogą.być.finansowane.ze.środków:
■■ Funduszu.Pracy,
■■ Banku.Gospodarstwa.Krajowego.przekazanych.przez.ministra.właściwego.ds..pracy.po-

chodzących.z.przychodów.ze.sprzedaży.należących.do.Skarbu.Państwa.akcji.i.udziałów,.
stanowiących.do.1.kwietnia.2002.r.,.czyli.dnia.wejścia.w.życie.ustawy.z.1.marca.2002.r..
o.zmianach.w.organizacji.i.funkcjonowaniu.centralnych.organów.administracji.rządowej.
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i. jednostek. im. podporządkowanych. oraz. o. zmianie. niektórych. ustaw. (Dz.U.. Nr. 25,.
poz..253;.ost..zm..Dz.U..z.2012.r..poz..951),.rezerwę.na.cele.uwłaszczenia..Minister.wła-
ściwy.ds..pracy.przekazuje.te.środki.z.przeznaczeniem.na.wypłatę.pożyczek.dla.osób.fi-
zycznych. podejmujących. działalność. gospodarczą,. przy. czym. środki. pochodzące. ze.
zwrotu.pożyczek.Bank.Gospodarstwa.Krajowego.zwraca.na.wyodrębniony.rachunek.mi-
nistra.właściwego.do.spraw.pracy,

■■ Unii.Europejskiej.
Wsparcie.polegające.na.udzielaniu.pożyczek.przysługuje:

■■ na. utworzenie. stanowiska. pracy. dla. bezrobotnego,. w. tym. bezrobotnego. skierowanego.
przez.powiatowy.urząd.pracy:
–..podmiotom,.o.których.mowa.w.ustawie.o.promocji.zatrudnienia.w.art..46.ust..1.pkt.1.

(podmiotom.prowadzącym.działalność.gospodarczą).i.pkt.1a.(osobie.fizycznej,.oso-
bie. prawnej. lub. jednostce. organizacyjnej. nieposiadającej. osobowości. prawnej,. za-
mieszkującej.lub.mającej.siedzibę.na.terytorium.Polski,.będącej.posiadaczem.gospo-
darstwa.rolnego. lub.prowadzącej.dział.specjalny.produkcji. rolnej.–.zatrudniającym.
w.okresie.ostatnich.6.miesięcy,.w.każdym.miesiącu,.co.najmniej.jednego.pracownika.
w. pełnym. wymiarze. czasu. pracy). oraz. ust.. 1a. (niepublicznym. przedszkolom. lub.
szkołom),

–..żłobkom.lub.klubom.dziecięcym.tworzonym.i.prowadzonym.przez.osoby.fizyczne,.oso-
by. prawne. i. jednostki. organizacyjne. nieposiadające. osobowości. prawnej,. o. których.
mowa.w.przepisach.o.opiece.nad.dziećmi.w.wieku.do.lat.3,

■■ na.podjęcie.działalności.gospodarczej:
–.bezrobotnym,
–..poszukującym.pracy.absolwentom.szkół.i.uczelni,.w.okresie.48.miesięcy.od.dnia.ukoń-

czenia.szkoły.lub.uzyskania.tytułu.zawodowego,
–..studentom. ostatniego. roku. studiów. (nie. występuje. przy. tym. dodatkowe. kryterium.

wieku).
Uzupełnieniem.tego.katalogu.są.usługi.doradcze.i.szkoleniowe.skierowane.do.bezrobot-

nych.poszukujących.pracy.oraz.studentów.ostatniego.roku.studiów.
Udzielaniem.pożyczek.oraz.zapewnianiem.usług.doradczych. i. szkoleniowych.będą.się.

zajmować.pośrednicy.finansowi.wybierani.przez.Bank.Gospodarstwa.Krajowego..Pośredni-
kiem. tym.może.zostać.bank. lub. instytucja. finansowa.w. rozumieniu.ustawy.z.29. sierpnia.
1997.r..–.Prawo.bankowe.(j.t..Dz.U..z.2012.r..poz..1376;.ost..zm..Dz.U..z.2014.r..poz..1585).

Profile pomocy

Profilowanie.bezrobotnego.ma.na.celu.ustalenie.najbardziej.optymalnych.form.pomocy.dla.
konkretnej.osoby.bezrobotnej.–.daleko. idącą. indywidualizację.podejścia.do.bezrobotnego..
Dokonuje.się.tego.niezwłocznie.po.rejestracji.bezrobotnego..Określenie.to.narzuca.koniecz-
ność.stworzenia.profilu.jako.jednej.z.pierwszych.czynności.dokonywanej.po.rejestracji..„Nie-
zwłocznie”.narzuca.również.na.powiatowy.urząd.pracy.bezpośredni. i.wyraźny.obowiązek.
zajęcia.się.każdą.osobą.bezrobotną...
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Ustawa.o.promocji.zatrudnienia.przewiduje.3.profile.pomocy,.z.którymi.łączą.się.kon-
kretne.formy.pomocy.bezrobotnym:

■■ profil.pomocy.I.–.pośrednictwo.pracy,.a.także.w.uzasadnionych.przypadkach.poradnic-
two.zawodowe.lub.formy.pomocy,.o.których.mowa.w.art..40.ust..1.i.3a.(szkolenia,.koszty.
egzaminów),. art.. 45. (zwrot. kosztów.przejazdów.z.miejsca. zamieszkania. i. powrotu.do.
miejsca.zatrudnienia.lub.innej.pracy.zarobkowej,.lub.przez.okres.odbywania.u.pracodaw-
cy.stażu,.przygotowania.zawodowego.dorosłych.lub.odbywania.zajęć.z.zakresu.poradnic-
twa. zawodowego. osobie),. art.. 46. ust.. 1. pkt. 2. (przyznanie. jednorazowych. środków. na.
podjęcie.działalności.gospodarczej),.art..60b.(świadczenie.aktywizacyjne),.art..61e.pkt.2.
(pożyczki.na.podjęcie.działalności. gospodarczej). oraz. art.. 66k–66n. (bon. szkoleniowy,.
bon.stażowy,.bon.zatrudnieniowy,.bon.na.zasiedlenie);

■■ profil. pomocy. II. –. usługi. i. instrumenty. rynku.pracy,. działania. aktywizacyjne. zlecone.
przez.urząd.pracy.oraz.inne.formy.pomocy.z.wyłączeniem.Programu.Aktywizacja.i.Inte-
gracja,.o.którym.mowa.w.art..62a;

■■ profil.pomocy.III.–.Program.Aktywizacja.i.Integracja,.o.którym.mowa.w.art..62a,.dzia-
łania.aktywizacyjne.zlecone.przez.urząd.pracy,.programy.specjalne,. skierowanie.do.
zatrudnienia. wspieranego. u. pracodawcy. lub. podjęcia. pracy. w. spółdzielni. socjalnej.
zakładanej.przez.osoby.prawne.oraz.w.uzasadnionych.przypadkach.poradnictwo.zawo-
dowe.
Urząd.pracy.powinien.ustalić.profil.pomocy.bez.nieuzasadnionej.zwłoki,.w.terminie.re-

alnym,.mającym.na.względzie.okoliczności.miejsca.i.czasu.

Przykład
Jeśli pracodawca wskaże we wniosku o zorganizowanie stażu (art. 53 ustawy o promocji za-
trudnienia) osobę bezrobotną, dla której ustalony został profil pomocy, który nie umożliwia zasto-
sowania ww. formy pomocy, urząd pracy powinien poinformować o tym pracodawcę oraz za-
proponować innego kandydata na podstawie analizy informacji o pozostających w rejestrze 
osobach bezrobotnych, dla których został ustalony profil pomocy II i przygotowany indywidualny 
plan działania uwzględniający zastosowanie ww. formy pomocy.

W. konsekwencji. ustalenia. profilu. pomocy. tworzony. jest. dla. bezrobotnego,. przy. jego.
udziale.indywidualny.plan.działania..IPD.zawiera.w.szczególności:

■■ działania. możliwe. do. zastosowania. przez. urząd. pracy. w. ramach. pomocy. określonej.
w.ustawie,

■■ działania.planowane.do.samodzielnej. realizacji.przez.bezrobotnego. lub.poszukującego.
pracy.w.celu.poszukiwania.pracy,

■■ planowane.terminy.realizacji.poszczególnych.działań,
■■ formy,.planowaną.liczbę.i.terminy.kontaktów.z.doradcą.klienta.lub.innym.pracownikiem.

urzędu.pracy,
■■ termin.i.warunki.zakończenia.realizacji.indywidualnego.planu.działania.
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Istotnym.pojęciem.w.odniesieniu.do.zakresu.możliwej.pomocy.jest.pojęcie.osób.znajdu-
jących.się.w.szczególnej.sytuacji.na.rynku.pracy..Są.to.bezrobotni:

■■ do.30..roku.życia,
■■ bezrobotni.długotrwale,
■■ powyżej.50..roku.życia,
■■ korzystający.ze.świadczeń.z.pomocy.społecznej,
■■ posiadający.co.najmniej.jedno.dziecko.do.6..roku.życia.lub.co.najmniej.jedno.dziecko.

niepełnosprawne.do.18..roku.życia,
■■ niepełnosprawni.

Takim.osobom.przysługuje.pierwszeństwo.w.skierowaniu.do.udziału.w.programach.spe-
cjalnych.

Katalog.tych.grup.jest.bardziej.dopasowany.do.faktycznych.potrzeb.społecznych,.skupia.
się.na.osobach.szczególnie.zagrożonych.trwałym.wykluczeniem.z.rynku.pracy.lub.utrudnie-
niem.wejścia.na.ten.rynek,.przy.uwzględnieniu.zarówno.realiów.finansowych,.jak.i.personal-
nych.urzędów.pracy.

Aktywizacja i integracja

Program.Aktywizacja.i.Integracja.jest.rodzajem.wsparcia.skierowanym.do.bezrobotnych.ko-
rzystających.z.pomocy.społecznej,.których.profil.pomocy.wskazuje.na.znaczne.oddalenie.od.
rynku.pracy.(profil.pomocy.III.z.art..33.ust..2c.ustawy.o.promocji.zatrudnienia).

Działania. w. ramach. tego. programu. realizują. powiatowe. urzędy. pracy. działające. we.
współpracy.z:

■■ ośrodkiem.pomocy.społecznej.lub
■■ podmiotami.prowadzącymi.działalność.statutową.na.rzecz.integracji.i.reintegracji.zawo-

dowej. i. społecznej. osób. zagrożonych. wykluczeniem. społecznym. lub. przeciwdziałania.
uzależnieniom. i.patologiom.społecznym,.zgodnie.z.przepisami.o.działalności.pożytku.
publicznego.i.o.wolontariacie.(np..stowarzyszenia,.fundacje).
Działania.w.zakresie.aktywizacji.zawodowej.bezrobotnych.są.realizowane.przez.powiato-

wy.urząd.pracy.w.ramach.prac.społecznie.użytecznych,.o.których.mowa.w.art..73a.ustawy.
o.promocji.zatrudnienia..Działania.te.mogą.być.również.realizowane.przez.ośrodek.pomocy.
społecznej.lub.podmioty.prowadzące.działalność.statutową.na.rzecz.integracji.i.reintegracji.
zawodowej.

Po.zakończeniu.Programu.Aktywizacja.i.Integracja.powiatowy.urząd.pracy.może:
■■ podjąć.decyzję.o.ponownym.skierowaniu.bezrobotnego.do.udziału.w.Programie.Aktywi-

zacja.i.Integracja,.jednak.nie.dłużej.niż.łącznie.na.okres.do.6.miesięcy.albo
■■ skierować.bezrobotnego,.w.porozumieniu.z.ośrodkiem.pomocy.społecznej,.do.zatrudnie-

nia.wspieranego.u.pracodawcy.na.zasadach.określonych.w.przepisach.o.zatrudnieniu.so-
cjalnym.lub.podjęcia.pracy.w.spółdzielni.socjalnej.zakładanej.przez.osoby.prawne,.o.któ-
rej.mowa.w.przepisach.ustawy.z.27.kwietnia.2006.r..o.spółdzielniach.socjalnych.(Dz.U..
Nr.94,.poz..651;.ost..zm..Dz.U..z.2011.r..Nr.205,.poz..1211),.albo
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■■ ponownie.ustalić.profil.pomocy,.a.w.przypadku.zmiany.profilu.niezwłocznie.dostosować.
indywidualny.plan.działania.i.przedstawić.bezrobotnemu.propozycję.pomocy.określoną.
w.ustawie.

Bon szkoleniowy i stażowy dla bezrobotnego  
oraz premia dla pracodawcy
Dodatkowe. instrumenty.adresowane.do.bezrobotnych.do.30.. roku.życia.w.postaci.bonów:.
szkoleniowych,.stażowych,.zatrudnieniowych.oraz.na.zasiedlenie.mają.na.celu.zwiększenie.
możliwości.pomocy.tej.grupie.bezrobotnych..Są.one.skierowane.w.szczególności.na.wsparcie.
wejścia.bezrobotnych.na.rynek.pracy.

Dodatkowe instrumenty wsparcia skierowane do bezrobotnych  
do 30. roku życia

Nazwa Przeznaczenie Korzyści/zagrożenia

1 2 3

Bon szkoleniowy Ma stanowić gwarancję skierowania 
bezrobotnego na wskazane przez niego 
szkolenie oraz opłacenia kosztów, które 
zostaną poniesione w związku z podję-
ciem szkolenia

W ramach bonu szkoleniowego starosta 
finansuje bezrobotnemu, do wysokości 
100% przeciętnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu przyznania bonu 
szkoleniowego, koszty:
■  jednego lub kilku szkoleń, w tym kosz-

tów kwalifikacyjnego kursu zawodo-
wego i kursu nadającego uprawnienia 
zawodowe – w formie wpłaty na konto 
instytucji szkoleniowej;

■  niezbędnych badań lekarskich lub 
psychologicznych – w formie wpłaty 
na konto wykonawcy badania;

■  przejazdu na szkolenia – w formie 
ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu 
w wysokości:
–  do 150 zł – szkolenie trwające 

do 150 godzin,
–  powyżej 150 zł do 200 zł – szkolenie 

trwające ponad 150 godzin;
■  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają 

się poza miejscem zamieszkania 
– w formie ryczałtu wypłacanego 
bezrobotnemu w wysokości:
–  do 550 zł – w przypadku szkolenia 

poniżej 75 godzin,
–  powyżej 550 zł do 1100 zł 

– w przypadku szkolenia  
od 75 do 150 godzin,

–  powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przy-
padku szkolenia ponad 150 godzin
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1 2 3

Bon stażowy Ma stanowić gwarancję skierowania 
do odbycia stażu u pracodawcy wska-
zanego przez bezrobotnego na okres 
6 miesięcy, jeśli pracodawca zobowiąże 
się do zatrudnienia bezrobotnego po za-
kończeniu stażu przez okres 6 miesięcy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego 
przez deklarowany okres 6 miesięcy, 
starosta wypłaca premię w wysokości 
1513,50 zł 
W ramach bonu stażowego starosta 
finansuje:
■  koszty przejazdu do i z miejsca odby-

wania stażu – w formie ryczałtu, do 
wysokości 605,40 zł wypłacanego bez-
robotnemu w miesięcznych transzach 
w wysokości do 100,90 zł łącznie ze 
stypendium;

■  koszty niezbędnych badań lekarskich 
lub psychologicznych

Bon zatrudnieniowy Ma stanowić dla pracodawcy gwarancję 
refundacji części kosztów wynagrodzenia 
i składek na ubezpieczenia społeczne 
w związku z zatrudnieniem bezrobot-
nego, któremu powiatowy urząd pracy 
przyznał ten bon

Pracodawca w ramach bonu za-
trudnieniowego jest zobowiązany do 
zatrudnienia bezrobotnego przez okres 
18 miesięcy.
Starosta refunduje pracodawcy część 
kosztów wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenia społeczne, przez okres 
12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla 
bezrobotnych.
Niewywiązanie się z tego obowiązku 
skutkuje zwrotem przez pracodawcę 
otrzymanej refundacji:
■  w pełnej wysokości, jeżeli niespełnie-

nie obowiązku nastąpiło w okresie 
do 12 miesięcy do dnia zatrudnienia 
bezrobotnego,

■  w wysokości proporcjonalnej do okresu 
nieutrzymania zatrudnienia.

Pracodawca nie zwraca refundacji otrzy-
manej za okres zatrudnienia skierowane-
go bezrobotnego w przypadku rozwiąza-
nia umowy o pracę przez skierowanego 
bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy 
o pracę na podstawie art. 52 k.p. lub wy-
gaśnięcia stosunku pracy skierowanego 
bezrobotnego.

Bon na zasiedlenie Może być przyznawany w związku 
z podjęciem przez bezrobotnego pracy 
poza miejscem dotychczasowego 
zamieszkania zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności gospodar-
czej, jeżeli:
■  z tytułu ich wykonywania będzie osią-

gał wynagrodzenie lub przychód

Środki FP przyznane w ramach bonu 
na zasiedlenie, w wysokości określonej 
w umowie, nie wyższej jednak niż 200% 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę, 
przeznacza się na pokrycie kosztów 
zamieszkania związanych z podjęciem 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej
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1 2 3

w wysokości co najmniej minimalne-
go wynagrodzenia za pracę brutto 
miesięcznie oraz będzie podlegał 
ubezpieczeniom społecznym;

■  odległość od miejsca dotychczaso-
wego zamieszkania do miejscowo-
ści, w której bezrobotny zamieszka 
w związku z podjęciem zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub dzia-
łalności gospodarczej, wynosi co 
najmniej 80 km lub czas dojazdu do 
tej miejscowości i powrotu do miejsca 
dotychczasowego zamieszkania 
środkami transportu zbiorowego prze-
kracza łącznie co najmniej 3 godziny 
dziennie;

■  będzie pozostawał w zatrudnieniu, 
wykonywał inną pracę zarobkową 
lub będzie prowadził działalność 
gospodarczą przez okres co najmniej 
6 miesięcy

Pracodawca,.który.w.ramach.realizacji.bonu.stażowego.przyjął.na.staż.osobę,.która.po.
ukończeniu.stażu.nie.została.u.niego.zatrudniona,.nie.jest.zobligowany.do.zatrudnienia.na.
okres.6.miesięcy.kolejnej.osoby.bezrobotnej.skierowanej.przez.urząd.pracy..Premia.dla.pra-
codawcy,.o.której.mowa.w.art..66l.ust..4.ustawy.o.promocji.zatrudnienia,.przysługuje.tylko.
takiemu.pracodawcy,.który.zatrudniał.przez.6.miesięcy.tę.samą.osobę,.która.realizowała.u.nie-
go.w.ramach.bonu.stażowego.staż.bezpośrednio.przed.zatrudnieniem.

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

Pracodawca.zainteresowany.uzyskaniem.środków.na.finansowanie.kosztów.kształcenia.usta-
wicznego.pracowników.i.pracodawcy.składa.w.powiatowym.urzędzie.pracy.właściwym.ze.
względu.na.siedzibę.pracodawcy.albo.miejsce.prowadzenia.działalności.wniosek.w.formie.
papierowej.lub.elektronicznej.zawierający:

■■ dane.pracodawcy:.nazwę.pracodawcy,.adres.siedziby.i.miejsce.prowadzenia.działalności,.
numer.identyfikacji.podatkowej,.numer.identyfikacyjny.REGON.w.krajowym.rejestrze.
urzędowym.podmiotów.gospodarki.narodowej.REGON.oraz.oznaczenie.przeważającego.
rodzaju.prowadzonej.działalności.gospodarczej.według.PKD,.informację.o.liczbie.zatrud-
nionych.pracowników,.imię.i.nazwisko.osoby.wskazanej.przez.pracodawcę.do.kontaktów,.
numer.telefonu.oraz.adres.poczty.elektronicznej,

■■ wskazanie.działań,.o.których.mowa.w.art..69a.ust..2.pkt.1.ustawy.o.promocji.zatrudnie-
nia,.tj..m.in..określenie.potrzeb.pracodawcy.w.zakresie.kształcenia.ustawicznego,.liczbę.
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osób.według.grup.wieku.15–24.lata,.25–34.lata,.35–44.lata,.45.lat.i.więcej,.których.doty-
czy.wydatek,.oraz.termin.realizacji,

■■ całkowitą. wysokość. wydatków. na. działania,. o. których. mowa. w. art.. 69a. ust.. 2. pkt. 1,.
wnios.kowaną.wysokość.środków.Krajowego.Funduszu.Szkoleniowego.(dalej:.KFS).oraz.
wysokość.wkładu.własnego.wnoszonego.przez.pracodawcę,

■■ uzasadnienie.potrzeby.odbycia.kształcenia.ustawicznego,.przy.uwzględnieniu.obecnych.
lub.przyszłych.potrzeb.pracodawcy.
Do.wniosku.pracodawca.powinien.dołączyć:

■■ zaświadczenia.lub.oświadczenie.o.pomocy.de minimis,.m.in..otrzymanej.w.roku,.w.któ-
rym.ubiega.się.o.wsparcie.(art..37.ust..1.pkt.1.i.ust..2.pkt.2.ustawy.o.postępowaniu.w.spra-
wach.dotyczących.pomocy.publicznej),

■■ informacje.określone.w.przepisach.wydanych.na.podstawie.art..37.ust..2a.ustawy.o.postę-
powaniu.w.sprawach.dotyczących.pomocy.publicznej,.dotyczące.m.in..otrzymanej.pomo-
cy.publicznej.w.odniesieniu.do.tych.samych.kosztów.kwalifikujących.się.do.objęcia.po-
mocą. (na. których. pokrycie. ma. być. udzielona. pomoc. de minimis. w. rolnictwie. lub.
rybołówstwie).
Starosta.rozpatruje.wnioski.pracodawców.zgodnie.z.kolejnością.ich.wpływu..O.sposobie.

rozpatrzenia.wniosku.informuje.pracodawcę.w.terminie.30.dni.od.jego.złożenia..W.przypad-
ku.negatywnego.rozpatrzenia.wniosku.starosta.uzasadnia.odmowę.

W.sytuacji.gdy.wniosek.pracodawcy.jest.nieprawidłowo.wypełniony.lub.niekompletny,.
starosta.wyznacza.pracodawcy.co.najmniej.7-dniowy.termin.na.jego.uzupełnienie.

Pracodawca.może.uzyskać.środki.na.kształcenie.ustawiczne.własne.i.zatrudnionych.pra-
cowników..Koszty.kształcenia.mogą.obejmować:

■■ określenie.potrzeb.pracodawcy.w.zakresie.kształcenia.ustawicznego.w.związku.z.ubiega-
niem.się.o.sfinansowanie.tego.kształcenia.ze.środków.KFS,

■■ kursy.i.studia.podyplomowe.realizowane.z.inicjatywy.pracodawcy.lub.za.jego.zgodą,
■■ egzaminy.umożliwiające.uzyskanie.dokumentów.potwierdzających.nabycie.umiejętności,.

kwalifikacji.lub.uprawnień.zawodowych,
■■ badania.lekarskie.i.psychologiczne.wymagane.do.podjęcia.kształcenia.lub.pracy.zawodo-

wej.po.ukończonym.kształceniu,
■■ ubezpieczenie.od.następstw.nieszczęśliwych.wypadków.w.związku.z.podjętym.kształce-

niem.
Podział.tych.kosztów.kształtuje.się.następująco:

■■ 20%.–.ponosi.pracodawca,
■■ 80%.–.jest.finansowana.ze.środków.KFS.

Maksymalne.kwoty.dofinansowania.ze.środków.KFS.to.300%.przeciętnego.wynagrodze-
nia.w.danym.roku.na.jednego.uczestnika.

W. przypadku. mikroprzedsiębiorstw. finansowanie. z. KFS. może. wynieść. nawet. 100%.
kosztów,.nie.więcej.jednak.niż.300%.przeciętnego.wynagrodzenia.w.danym.roku.na.jednego.
uczestnika..W.2015.r..środki.KFS.będą.przeznaczane.na.wsparcie.kształcenia.ustawicznego.
pracowników.i.pracodawców.w.wieku.co.najmniej.45.lat.
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ZASADY DOFINANSOWANIA PRACOWNIKÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracodawca,.który.zatrudnia.niepełnosprawnych.pracowników,.może.otrzymać.miesięczne.
dofinansowanie.do.ich.wynagrodzeń..Aby.Państwowy.Fundusz.Rehabilitacji.Osób.Niepełno-
sprawnych.(PFRON).wypłacił.dofinansowanie,.pracodawcy.muszą.spełniać.wymagane.wa-
runki.oraz.co.miesiąc.składać.odpowiednie.formularze.

Warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia 

Nie. każdy. pracodawca,. który. zatrudnia. niepełnosprawnych. pracowników,. może. starać. się.
o.dofinansowanie..Pracodawca.musi.spełniać.określone.warunki,.tj.:

■■ zatrudniać.odpowiednią.liczbę.osób.niepełnosprawnych,
■■ wypłacać.i.przekazać.wynagrodzenie.niepełnosprawnemu.pracownikowi.na.jego.rachu-

nek.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,

■■ terminowo.uregulować.miesięczne.koszty.płacy.wynikające.z.odrębnych.przepisów.–.ter-
min.uznaje.się.za.zachowany,.jeżeli.koszty.te.zostaną.poniesione.do.14.dni.od.upływu.
terminów.wynikających.z.odrębnych.przepisów,
Jeżeli. pracodawca. przekroczy. 14-dniowy. dopuszczalny. termin. opóźnienia. w. wypłacie.
wynagrodzenia.(terminy.określone.są.w.Kodeksie.pracy,.układzie.zbiorowym.pracy,.re-
gulaminie.wynagradzania,.umowie.o.pracę).lub.w.opłaceniu.składek.ZUS.oraz.zaliczki.
na.podatek.dochodowy.od.tego.wynagrodzenia.(terminy.wskazane.są.w.ustawach:.o.sys-
temie. ubezpieczeń. społecznych. oraz. o. podatku. dochodowym. od. osób. fizycznych). nie.
uzyska.on.dofinansowania..Warunek.„terminowości”.jest.również.dochowany,.gdy.termin.
na.opłacenie.składek.ZUS.i.zaliczki.na.podatek.dochodowy.przypada.po.wymaganym.
terminie.złożenia.wniosku.do.funduszu..W.tym.przypadku.przeprowadzenie.weryfikacji.
przez.fundusz.może.nastąpić.począwszy.od.dnia.upływu.terminu.wynikającego.z.ustawy.
o.systemie.ubezpieczeń.społecznych.oraz.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.

■■ osiągnąć.wzrost.netto.zatrudnienia.pracowników.ogółem.–.jeżeli.chce.uzyskać.dofinanso-
wanie.na.nowo.zatrudnionego.pracownika,
Do.31.grudnia.2014.r..(grudzień.jako.okres.sprawozdawczy).warunek.ten.dotyczył.rów-
nież.wzrostu.netto.zatrudnienia.pracowników.niepełnosprawnych...

■■ terminowo.wypełniać.wymagane.prawem.formularze,
■■ spełniać.inne.dodatkowe.warunki.

   Jednym z warunków dofinansowania do wynagrodzenia nowo 
zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego jest uzyskanie wzrostu 
netto zatrudnienia pracowników ogółem.
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Od.1.marca.2011.r..miesięczne.dofinansowanie.nie.przysługuje.na.pracowników.zaliczo-
nych.do.umiarkowanego.lub.lekkiego.stopnia.niepełnosprawności,.którzy.mają.ustalone.pra-
wo.do.emerytury.

Zatrudnianie odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych

Stan zatrudnienia 
Dofinansowanie.z.PFRON.do.wynagrodzenia.pracownika.niepełnosprawnego.może.uzyskać.
pracodawca,.który:

■■ zatrudnia.mniej.niż.25.osób.w.przeliczeniu.na.pełny.wymiar.czasu.pracy.albo
■■ zatrudnia.co.najmniej.25.pracowników.w.przeliczeniu.na.pełny.wymiar.czasu.pracy.i.osiąga.

wskaźnik.zatrudnienia.osób.niepełnosprawnych.w.wysokości.co.najmniej.6%.albo
■■ prowadzi.zakład.pracy.chronionej.

Pracodawca.oblicza.liczbę.pracowników.w.przeliczeniu.na.pełne.etaty..Natomiast.liczbę.
osób.zatrudnionych.w.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy.pracodawca.wylicza.jako.ułamkową.
część.w.stosunku.do.pełnego.etatu.

   Pracodawca ustala stan zatrudnienia, przeliczając liczbę 
zatrudnionych osób na pełne etaty.

Do.stanu.zatrudnienia.pracodawca.wlicza.wyłącznie.pracowników..Pracownikami.są.nie.
tylko.osoby.zatrudnione.na.podstawie.umowy.o.pracę,.ale.również.powołania,.wyboru,.mia-
nowania.i.spółdzielczej.umowy.o.pracę.(art..2.k.p.).

W.liczbie.zatrudnionych.pracodawca.nie.ujmuje.osób,.które.świadczą.pracę.na.podstawie.
umów.cywilnoprawnych.(np..zlecenia.czy.o.dzieło).

Do.liczby.pracowników.pracodawca.nie.wlicza.również:
■■ zatrudnionych.na.podstawie.umowy.o.pracę.w.celu.przygotowania.zawodowego,
■■ przebywających.na.urlopach.rodzicielskich,
■■ 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.odręb-

ne.ustawy.
Jeśli.wymienieni.pracownicy.są.równocześnie.osobami.niepełnosprawnymi,.są.wliczani.

do. stanu. zatrudnienia,. z. wyjątkiem. osób. niepełnosprawnych. przebywających. na. urlopach.
bezpłatnych.(którzy.nie.są.wliczani.do.stanu.zatrudnienia).

Pracodawcy,.którzy.prowadzą.zakłady.pracy.chronionej,.do.liczby.zatrudnionych.pracow-
ników.wliczają.osoby.niepełnosprawne.wykonujące.pracę.nakładczą,.jeżeli.ich.wynagrodze-
nie.zostało.ustalone.co.najmniej.w.wysokości:

■■ najniższego.wynagrodzenia.–.w.stosunku.do.wykonawców,.dla.których.praca.nakładcza.
stanowi.jedyne.źródło.utrzymania,
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■■ połowy.najniższego.wynagrodzenia.–.w.stosunku.do.pozostałych.wykonawców.
Wymiar. czasu. pracy. pracowników. wykonujących. pracę. nakładczą. pracodawca. ustala.

jako.iloraz.wysokości.wynagrodzenia.nakładcy.i.najniższego.wynagrodzenia.
Maksymalny.wymiar.czasu.pracy.wykonawcy.nie.może.jednak.przekraczać.jednego.etatu.

Orzekanie o niepełnosprawności
Wysokość.dofinansowania.do.wynagrodzenia.niepełnosprawnego.pracownika.jest.uzależnio-
na.m.in..od.stopnia.jego.niepełnosprawności.oraz.od.rodzaju.schorzenia.szczególnego.

Obecnie. jest.5.systemów.orzeczniczych.–.4. to.systemy.rentowe..Orzeczenia.uznawane.
przez.PFRON.są.wydawane.przez:

■■ lekarzy.orzeczników.ZUS,
■■ lekarzy.rzeczoznawców.KRUS,
■■ komisje.podległe.Ministerstwu.Obrony.Narodowej.(MON).oraz
■■ komisje.podległe.Ministerstwu.Spraw.Wewnętrznych.i.Administracji.(MSWiA).

Piątym.systemem.orzeczniczym.jest.system.pozarentowy..W.tym.przypadku.orzeczenia.
są.wydawane.przez.powiatowe.lub.miejskie.zespoły.do.spraw.orzekania.o.niepełnosprawno-
ści..Dodatkowo.część.osób.niepełnosprawnych.posługuje.się.orzeczeniami.wydanymi.przez.
nieistniejące.już.podmioty,.np..komisje.lekarskie.ds..inwalidztwa.i.zatrudnienia.(KIZ).

Tylko.na.podstawie.orzeczeń.wydanych.przez.te.instytucje.pracodawca.może.zakwalifi-
kować.zatrudnionego.pracownika.jako.osobę.niepełnosprawną.i.uzyskać.dofinansowanie.do.
wynagrodzenia.tej.osoby.

   Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje na 
niepełnosprawnego pracownika, którego niepełnosprawność została 
potwierdzona właściwym orzeczeniem dokumentującym jego 
niepełnosprawność.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie.o.niepełnosprawności.w.I.instancji.wydaje.powiatowy.(miejski).zespół.do.spraw.
orzekania. o. niepełnosprawności,. a. w. II. instancji. wojewódzki. zespół. do. spraw. orzekania.
o.niepełnosprawności.

Orzeczenie.o.niepełnosprawności.jest.wydawane.niepełnosprawnym.dzieciom,.które.nie.
ukończyły.16..roku.życia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie.o.stopniu.niepełnosprawności.osoby.dorosłej.określa.3.stopnie.niepełnosprawno-
ści:.znaczny,.umiarkowany.i.lekki.

Orzeczenie.o.stopniu.niepełnosprawności.w.I.instancji.wydaje.powiatowy.(miejski).ze-
spół.do.spraw.orzekania.o.niepełnosprawności,.a.w.II.instancji.wojewódzki.zespół.do.spraw.
orzekania.o.niepełnosprawności.
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Osoby.ze.znacznym.lub.umiarkowanym.stopniem.niepełnosprawności.powinny.pracować.
w.zakładach.pracy.chronionej.lub.w.zakładach.aktywności.zawodowej.

Zaliczenie.do.znacznego.albo.umiarkowanego.stopnia.niepełnosprawności.nie.wyklucza.
jednak..możliwości.zatrudnienia.tej.osoby.u.pracodawcy.niezapewniającego.warunków.pracy.
chronionej,.jeżeli:

■■ pracodawca.przystosuje.stanowisko.pracy.do.potrzeb.osoby.niepełnosprawnej,
■■ zatrudni.ją.w.formie.telepracy.

Kontrolę.spełniania.tych.warunku.przeprowadza.Państwowa.Inspekcja.Pracy.

Orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy

Orzeczenie. o. całkowitej. lub. częściowej. niezdolności. do. pracy. wydaje. lekarz. orzecznik.
ZUS..Lekarz.orzecznik.na.podstawie.dokumentacji.medycznej.i.przeprowadzonego.bada-
nia.orzeka.o:

■■ całkowitej.niezdolności.do.pracy.i.samodzielnej.egzystencji.–.takie.orzeczenie.jest.trakto-
wane.na.równi.z.orzeczeniem.o.znacznym.stopniu.niepełnosprawności,

■■ niezdolności. do. samodzielnej. egzystencji. –. takie. orzeczenie. jest. traktowane. na. równi.
z.orzeczeniem.o.znacznym.stopniu.niepełnosprawności,

■■ całkowitej.niezdolności.do.pracy.–.takie.orzeczenie.jest.traktowane.na.równi.z.orzecze-
niem.o.umiarkowanym.stopniu.niepełnosprawności,

■■ częściowej.niezdolności.do.pracy.oraz.celowości.przekwalifikowania.–.takie.orzeczenie.
jest.traktowane.na.równi.z.orzeczeniem.o.lekkim.stopniu.niepełnosprawności.
Orzeczenie.o.całkowitej.niezdolności.do.pracy.wydane.między.1.stycznia.a.16.sierpnia.

1998.r..jest.traktowane.na.równi.z.orzeczeniem.o.znacznym.stopniu.niepełnosprawności.
Orzeczenie. o. częściowej. niezdolności. do. pracy. wydane. w. okresie. między. 1. stycznia.

a.16.sierpnia.1998.r..jest.traktowane.na.równi.z.orzeczeniem.o.umiarkowanym.stopniu.niepeł-
nosprawności.

Orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidztwa

Za.osoby.niepełnosprawne.uznaje.się. również.osoby,.które.przed.1.stycznia.1998.r.. (czyli.
z.dniem.wejścia.w.życie.ustawy.o.rehabilitacji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnianiu.osób.
niepełnosprawnych,.dalej:.ustawa.o.rehabilitacji).zostały.zaliczone.do.jednej.z.grup.inwali-
dów,. np.. przez. komisje. lekarskie. ds.. inwalidztwa. i. zatrudnienia.. Oczywiście. inwalidztwo.
musi.trwać.nadal.

Orzeczenie.o.zaliczeniu.do:
■■ I.grupy.inwalidów.jest.traktowane.na.równi.z.orzeczeniem.o.znacznym.stopniu.niepełno-

sprawności,
■■ II. grupy. inwalidów. jest. traktowane. na. równi. z. orzeczeniem. o. umiarkowanym. stopniu.

niepełnosprawności,
■■ III.grupy.inwalidów.jest.traktowane.na.równi.z.orzeczeniem.o.lekkim.stopniu.niepełno-

sprawności.
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Jeżeli. osoba. została. zaliczona. do. III. grupy. inwalidztwa. przez. komisję. resortową. (bez.
jednoczesnego.orzeczenia.dotyczącego.ogólnego.stanu.zdrowia),.jest.uznawana.jako.niezdol-
na.wyłącznie.do.pełnienia.służby..Oznacza.to,.że.jest.zdolna.do.pracy.poza.służbą,.czyli.nie.
jest.traktowana.jak.osoba.niepełnosprawna.w.rozumieniu.ustawy.o.rehabilitacji.

Osoby,.które.posiadają.to.orzeczenie.wydane.po.31.grudnia.1997.r.,.nie.mogą.być.potrak-
towane.jako.osoby.niepełnosprawne.w.rozumieniu.ustawy.o.rehabilitacji..W.tym.przypadku.
powinny.udać.się.do.powiatowego.lub.miejskiego.zespołu.do.spraw.orzekania.o.niepełno-
sprawności.o.ustalenie.stopnia.niepełnosprawności.

Jako.osoby.niepełnosprawne.są.uznawane.także.osoby.posiadające.orzeczenie.o.zalicze-
niu.do.jednej.z.grup.inwalidztwa,.wydane.przed.1.stycznia.1998.r..przez.komisje.lekarskie.
podległe.MON.lub.MSWiA.

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  
w gospodarstwie rolnym

Za.osoby.niepełnosprawne.uznaje.się.także.osoby.o.stałej.albo.długotrwałej.niezdolności.do.
pracy.w.gospodarstwie.rolnym.(wtedy,.gdy.orzeczenie.zostało.wydane.przez.lekarza.rzeczo-
znawcę.KRUS.przed.1.stycznia.1998.r.),.z.tym.że:

■■ osoby,.którym.przysługuje.zasiłek.pielęgnacyjny,.traktuje.się.jako.zaliczone.do.znacznego.
stopnia.niepełnosprawności,

■■ pozostałe.osoby.traktuje.się.jako.zaliczone.do.lekkiego.stopnia.niepełnosprawności.
Osoby,.które.posiadają.to.orzeczenie.wydane.po.1.stycznia.1998.r.,.nie.mogą.być.potrak-

towane.jak.osoby.niepełnosprawne.w.rozumieniu.ustawy.o.rehabilitacji..W.tym.przypadku.
powinny.udać.się.do.powiatowego.lub.miejskiego.zespołu.do.spraw.orzekania.o.niepełno-
sprawności.o.ustalenie.stopnia.niepełnosprawności.

Równoważne orzeczenia o niepełnosprawności

Sto pień nie peł no spraw no ści Od po wied nik stop nia nie peł no spraw no ści 

 Znacz ny sto pień nie peł no spraw-
no ści

■■■cał ko wi ta nie zdol ność do pra cy i sa mo dziel nej eg zy sten cji,
■■■nie zdol ność do sa mo dziel nej eg zy sten cji,
■■■I gru pa in wa lidz ka (orze cze nie wy da ne przed 1 stycz nia 1998 r.),
■■■■oso by o sta łej al bo dłu go trwa łej nie zdol no ści do pra cy w go spo dar-

stwie rol nym (orze cze nie wy da ne przed 1 stycz nia 1998 r.), któ rym 
przy słu gu je za si łek pie lę gna cyj ny

 Umiar ko wa ny sto pień nie peł no-
spraw no ści

■■cał ko wi ta nie zdol ność do pra cy, 
■■■II gru pa in wa lidz ka (orze cze nie wy da ne przed 1 stycz nia 1998 r.)

 Lek ki sto pień nie peł no spraw no ści ■■■czę ścio wa nie zdol ność do pra cy oraz ce lo wość prze kwa li fi ko wa-
nia,

■■ III gru pa in wa lidz ka (orze cze nie wy da ne przed 1 stycz nia 1998 r.),
■■ oso by o sta łej al bo dłu go trwa łej nie zdol no ści do pra cy w go spo-

dar stwie rol nym (orze cze nie wy da ne przed 1 stycz nia 1998 r.)
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Schorzenia szczególne

Większa.kwota.dofinansowania.do.wynagrodzenia.przysługuje.pracodawcy,.który.zatrudnia.
niepełnosprawnych.pracowników,.w.odniesieniu.do.których.orzeczono.chorobę.psychiczną,.
upośledzenie.umysłowe,.całościowe.zaburzenia.rozwojowe.lub.epilepsję.oraz.niewidomych.

Schorzenia.określa.orzeczenie.wydane.przez.powiatowy.lub.miejski.zespół.ds..orzekania.
o.stopniu.niepełnosprawności..Orzeczenie.może.zawierać.m.in..następujące.symbole.–.przy-
czyny.niepełnosprawności:

■■ 01-U.(upośledzenie.umysłowe),
■■ 02-P.(choroby.psychiczne),
■■ 06-E.(epilepsja),
■■ 04-O.(choroby.narządu.wzroku),
■■ 12-C.(całościowe.zaburzenia.rozwojowe).

Schorzenia.te.dokumentuje.się.wyłącznie.orzeczeniami..Na.orzeczeniu.mogą.występować.
nie.więcej.niż.trzy.kody.schorzeń..Jeden.z.nich,.jeżeli.świadczy.o.schorzeniu.specjalnym,.wy-
starczy.do.otrzymania.przez.pracodawcę.wyższego.dofinansowania.do.jego.wynagrodzenia..

.Zgodnie.z.wyjaśnieniami.Biura.Pełnomocnika.Rządu.do.Spraw.Osób.Niepełnosprawnych.
opublikowanymi.na.stronie.www.niepelnosprawni.gov.pl.z.punktu.widzenia.orzekania.o.niepeł-
nosprawności.i.stopniu.niepełnosprawności,.za.osoby.niewidome.można.uznać.osoby.legitymu-
jące.się.orzeczeniem.o.znacznym.stopniu.niepełnosprawności.z.symbolem.przyczyny.niepełno-
sprawności.04-O,.natomiast.osoby.będące.w.posiadaniu.orzeczenia.ustalającego.inny.stopień.
niepełnosprawności.niż.znaczny.można.uznać.za.niedowidzące.w.zależności.od.stopnia.upośle-
dzenia.wzroku..Jednak.mając.na.względzie.ograniczenia.funkcjonalne,.które.napotykają.w.pro-
cesie.rehabilitacji.zawodowej.osoby.z.poważnymi.dysfunkcjami.narządu.wzroku.oraz.cel,.jaki.
przyświecał. ustawodawcy,. to. jest. zapewnienie. wyższego. poziomu. wsparcia. na. zatrudnienie.
osób.niepełnosprawnych.mających.istotne.trudności.w.wejściu.i.utrzymaniu.się.na.rynku.pracy.
–.należy.przyjąć,.że.określenie.osób.z.dysfunkcją.narządu.wzroku.wyrażone.w.przedmiotowym.
przepisie.za.pomocą.potocznego.sformułowania.„osoba.niewidoma”.obejmuje.swoim.zakresem.
osoby.z.dysfunkcją.narządu.wzroku.w.stopniu.znacznym.i.umiarkowanym..

Pracodawca. uznaje. niepełnosprawność. pracownika. (i. wlicza. go. do. stanu. zatrudnienia.
osób.niepełnosprawnych),.począwszy.od.dnia.przedstawienia.mu.orzeczenia.potwierdzające-
go.niepełnosprawność.

W.przypadku.przedstawienia.pracodawcy.kolejnego.orzeczenia.potwierdzającego.niepeł-
nosprawność.wyróżniamy.dwie.sytuację:
Przypadek 1.
.Pracodawca.wlicza.osobę.niepełnosprawną.do.stanu.zatrudnienia.osób.niepełnosprawnych.
w.przypadku.przedstawienia.mu.kolejnego.orzeczenia.potwierdzającego.niepełnosprawność,.
począwszy.od.dnia.złożenia.wniosku.o.wydanie.orzeczenia,.jeżeli.spełnione.są.2.warunki:

■■ z.orzeczenia.wynika,.że.w.tym.okresie.osoba.ta.była.niepełnosprawna,
■■ .wniosek.o.wydanie.orzeczenia.został.złożony.nie.później.niż.w.dniu.następującym.po.

dniu,.w.którym.upłynął.termin.ważności.poprzedniego.orzeczenia.potwierdzającego.nie-
pełnosprawność.
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Przypadek 2
.Pracodawca.wlicza.osobę.niepełnosprawną.do.stanu.zatrudnienia.osób.niepełnosprawnych.
również.w.okresie.do.3.miesięcy.poprzedzających.dzień.przedstawienia.mu.kolejnego.orze-
czenia.potwierdzającego.niepełnosprawność:

■■ bez.względu.na.datę.złożenia.wniosku.o.wydanie.kolejnego.orzeczenia.potwierdzającego.
niepełnosprawność,

■■ z.treści.tego.orzeczenia.wynika,.że.w.tym.okresie.osoba.ta.była.niepełnosprawna.
.Zgodnie.z.ustawą.o.rehabilitacji,.przy.ustalaniu.stanów.zatrudnienia.osób.o.szczególnych.
schorzeniach.nigdy.nie.stosuje.się.zasady.wstecznego.zaliczenia..Osobę.tą.wlicza.się.do.
stanu. zatrudnienia.osób.niepełnosprawnych,.począwszy.od.dnia.przedstawienia.praco-
dawcy.orzeczenia.potwierdzającego.niepełnosprawność..

Przykład
Pracownik Adam Z. miał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ważne do 
31 sierpnia 2014 r. 1 września 2014 r. złożył wniosek o wydanie orzeczenia. 2 października 
2014 r. przedstawił pracodawcy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W nowym 
orzeczeniu wskazano schorzenie szczególne – epilepsję (symbol: 06-E). Pracodawca może wli-
czyć Adama Z. do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełno-
sprawności od 1 września 2014 r. Natomiast podwyższoną kwotę dofinansowania na tego pra-
cownika pracodawca może otrzymać od 2 października 2014 r. (bez możliwości wstecznego 
zaliczenia).

Ewidencja PFRON

Pracodawca.może.starać. się.o.dofinansowanie.do.wynagrodzenia.niepełnosprawnego.pra-
cownika,.który.został.ujęty.w.ewidencji.zatrudnionych.osób.niepełnosprawnych..Ewidencję.
tych.osób.prowadzi.PFRON..Jest.ona.tworzona.na.podstawie.informacji.zawartych.w.formu-
larzach.składanych.przez.pracodawców.co.miesiąc.do.PFRON..Informacje.tworzące.ewiden-
cję.to.numer.PESEL.oraz.informacje.przekazywane.drogą.elektroniczną..Pracodawca.może.
zgłosić.nowych.pracowników.tuż.po.ich.zatrudnieniu.

Wypłacenie wynagrodzenia

Aby.uzyskać.dofinansowanie.do.wynagrodzenia.niepełnosprawnego.pracownika.pracodawca.
musi.pracownikowi.wypłacić.wynagrodzenie.

Typowymi.przykładowymi.składnikami.wynagrodzenia.są.m.in.:
■■ wynagrodzenie.za.pracę,
■■ wynagrodzenie.za.czas.korzystania.z.urlopu.wypoczynkowego,
■■ wynagrodzenie.za.czas.przebywania.na.zwolnieniu.lekarskim,
■■ premie.regulaminowe.
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.Dofinansowanie.nie.obejmuje.natomiast.pozawynagrodzeniowych.kwot,.które.otrzymuje.
niepełnosprawny.pracownik,.czyli.m.in.:

■■ zasiłków.(chorobowego,.macierzyńskiego.–.wypłacanych.przez.ZUS),
■■ ekwiwalentów.(m.in..za.urlop.wypoczynkowy),
■■ dodatków.o.charakterze.świadczeniowym.(np..mieszkaniowych),
■■ odpraw,
■■ zapomóg.

Dofinansowanie.przysługuje.do.osiąganego.przez.pracownika.wynagrodzenia..Wynagro-
dzeniem.osiąganym.(czyli.brutto).jest.wynagrodzenie.niepomniejszone.o.należne.od.pracow-
nika.obowiązkowe.składki.na.ubezpieczenia.społeczne,.zdrowotne.oraz.o.zaliczkę.na.podatek.
dochodowy.od.osób.fizycznych.

Wynagrodzenie.wypłacone.(netto).jest.to.osiągane.wynagrodzenie.pomniejszone.o.należ-
ne.od.pracownika.obowiązkowe.składki.na.ubezpieczenia.społeczne,.zdrowotne.oraz.o.za-
liczkę.na.podatek.dochodowy.od.osób.fizycznych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników 
niepełnosprawnych (od 1 stycznia 2015 r.)
Pracodawca,. który. chce. uzyskać. dofinansowanie. do. wynagrodzeń. nowo. zatrudnionych. osób.
niepełnosprawnych.(czyli.zatrudnionych.od.1.stycznia.2015.r.),.musi.spełnić.warunek:.zatrudnie-
nie.nowych.pracowników.powinno.spowodować.wzrost.netto.zatrudnienia.pracowników.ogółem.
w.stosunku.do.przeciętnego.zatrudnienia.ogółem.w.okresie.poprzedzających.12.miesięcy..

Do.31.grudnia.2014.r..(grudzień.jako.okres.sprawozdawczy).warunek.ten.dotyczył.rów-
nież.wzrostu.netto.zatrudnienia.pracowników.niepełnosprawnych.w.stosunku.do.przeciętne-
go.zatrudnienia.pracowników.niepełnosprawnych.w.okresie.poprzedzających.12.miesięcy..

Szczegółowy.sposób.obliczania.efektu.zachęty.(wzrostu.netto.zatrudnienia.pracowników).
został.omówiony.w.dalszej.części.opracowania.(we.wniosku.Wn-D).

Jeżeli.w.wyniku.zatrudnienia.nowych.pracowników.pracodawca.nie.wykaże.wzrostu.net-
to.zatrudnienia,.nadal.będzie.miał.możliwość.uzyskania.dofinansowania,.jeżeli.zatrudnienie.
nowych.pracowników.nie.nastąpiło.z.przyczyn.leżących.po.stronie.pracodawcy,.lecz:

■■ z.winy.pracownika.(ciężkiego.naruszenia.przez.pracownika.podstawowych.obowiązków.
pracowniczych,.popełnienia.przestępstwa,.zawinionej.utraty.koniecznych.w.pracy.upraw-
nień),

■■ 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.umowa,
■■ z.dniem.ukończenia.pracy,.dla.której.wykonania.była.zawarta.umowa.

Miesięczne.dofinansowanie.przysługuje.również.w.przypadku,.gdy.miejsce.pracy.nowo.
zatrudnionego.pracownika.powstało.w.wyniku:

■■ wygaśnięcia.umowy.o.pracę.z.innym.pracownikiem,
■■ zmniejszenia.wymiaru.czasu.pracy.innego.pracownika.–.na.jego.wniosek.
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   Warunek wzrostu zatrudnienia netto dotyczy wyłącznie nowo 
zatrudnionych pracowników.

Pracodawca,.który.przed.dniem.1.stycznia.2009.r.,.czyli.przed.dniem.wejścia.w.życie.zno-
welizowanych.przepisów.ustawy.o.rehabilitacji,.która.wprowadziła.warunek.wzrostu.netto.
zatrudnienia,. korzystał. z. refundacji. składek. na. ubezpieczenia. społeczne. niepełnospraw-
nych.pracowników.lub.z.dofinansowania.do.ich.wynagrodzeń,.ma.prawo.do.uzyskania.do-
finansowania.do.wynagrodzeń.tych.osób.bez.obowiązku.wykazywania.wzrostu.netto.za-
trudnienia.

Terminowe wypełnianie wymaganych formularzy
Aby.otrzymać.dofinansowanie,.pracodawca.do.25..dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.
którego.dotyczy.okres.sprawozdawczy,.powinien.składać.w.PFRON.następujące.formularze:

■■ miesięczną.informację.o.wynagrodzeniach,.zatrudnieniu.i.stopniach.niepełnosprawności.
pracowników.niepełnosprawnych.(formularz.o.symbolu.INF-D-P),

■■ wniosek.o.wypłatę.miesięcznego.dofinansowania.za.dany.miesiąc.(formularz.o.symbolu.
Wn-D).
Szczegółowa.procedura.oraz.zasady.wypełniania.formularzy.zostały.opisane.w.dalszej.

części.opracowania.

Spełnienie dodatkowych warunków
Mimo.zatrudnienia.odpowiedniej. liczby. i.wskaźnika.osób.niepełnosprawnych.pracodawca.
nie.otrzyma.dofinansowania,.jeżeli:

■■ ma.zaległości.w.zobowiązaniach.wobec.PFRON.przekraczające.ogółem.kwotę.100.zł,
Jeżeli.pracodawca.ma.zaległości.przekraczające.ogółem.kwotę.100.zł,.Prezes.Zarządu.
PFRON.wydaje.decyzję.o.wstrzymaniu.miesięcznego.dofinansowania.do.czasu.uregulo-
wania.zaległości.przez.pracodawcę..Decyzja.podlega.wykonaniu.z.dniem.wydania..Pre-
zes.Zarządu.PFRON.wydaje.decyzję.o.odmowie.wypłaty.miesięcznego.dofinansowania,.
jeżeli.pracodawca.nie.ureguluje.zaległości.wobec.PFRON.do.31.stycznia.następnego.roku.
po.roku,.za.który.pracodawcy.przysługuje.miesięczne.dofinansowanie..Od.decyzji.Preze-
sa.PFRON.przysługuje.odwołanie.do.Ministra.Pracy.i.Polityki.Społecznej.

   Od decyzji Prezesa PFRON o odmowie wypłaty miesięcznego 
dofinansowania przysługuje odwołanie do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej.

■■ znajduje.się.w.trudnej.sytuacji.ekonomicznej,.według.kryteriów.określonych.w.przepi-
sach.prawa.Unii.Europejskiej.dotyczących.udzielania.pomocy.publicznej,
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Kryteria.trudnej.sytuacji.ekonomicznej.określa.art..2.pkt.18.rozporządzenia.Komisji.(UE).
nr.651/2014.z.17.czerwca.2014.r..uznające.niektóre.rodzaje.pomocy.za.zgodne.z.rynkiem.
wewnętrznym.w.zastosowaniu.art..107. i.108.Traktatu..Przedsiębiorstwo.znajdujące.się.
„w.trudnej.sytuacji”.oznacza.przedsiębiorstwo,.wobec.którego.zachodzi.co.najmniej.jed-
na.z.poniższych.okoliczności:
a). .w.przypadku.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.(innej.niż.MŚP,.które.istnieje.od.

mniej.niż.trzech.lat.lub,.do.celów.kwalifikowalności.pomocy.na.finansowanie.ryzyka,.
MŚP.w.okresie.siedmiu.lat.od.daty.pierwszej.sprzedaży.komercyjnej,.które.kwalifikuje.
się.do.inwestycji.w.zakresie.finansowania.ryzyka.w.następstwie.przeprowadzenia.proce-
dury.due diligence przez.wybranego.pośrednika.finansowego),.w.przypadku.gdy.ponad.
połowa.jej.subskrybowanego.kapitału.zakładowego.została.utracona.w.efekcie.zakumu-
lowanych.strat..Taka.sytuacja.ma.miejsce,.gdy.w.wyniku.odliczenia.od.rezerw.(i.wszyst-
kich.innych.elementów.uznawanych.za.część.środków.własnych.przedsiębiorstwa).zaku-
mulowanych. strat. powstaje. ujemna. skumulowana. kwota,. która. przekracza. połowę.
subskrybowanego.kapitału.zakładowego..Do.celów.niniejszego.przepisu.„spółka.z.ogra-
niczoną.odpowiedzialnością”.odnosi.się.w.szczególności.do.rodzajów.jednostek.poda-
nych.w.załączniku.I.do.dyrektywy.2013/34/UE,.a.„kapitał.zakładowy”.obejmuje,.w.sto-
sownych.przypadkach,.wszelkie.premie.emisyjne;

b). .w.przypadku.spółki,.w.której.co.najmniej.niektórzy.członkowie.ponoszą.nieograniczoną.
odpowiedzialność.za.jej.zadłużenie.(innej.niż.MŚP,.które.istnieje.od.mniej.niż.trzech.lat.
lub,.do.celów.kwalifikowalności.pomocy.na.finansowanie.ryzyka,.MŚP.w.okresie.siedmiu.
lat.od.daty.pierwszej.sprzedaży.komercyjnej,.które.kwalifikuje.się.do.inwestycji.w.zakresie.
finansowania.ryzyka.w.następstwie.przeprowadzenia.procedury.due diligence.przez.wy-
branego.pośrednika.finansowego),.w.przypadku.gdy.ponad.połowa.jej.kapitału.wykazane-
go.w.sprawozdaniach.finansowych.tej.spółki.została.utracona.w.efekcie.zakumulowanych.
strat..Do.celów.niniejszego.przepisu.„spółka,.w.której.co.najmniej.niektórzy.członkowie.
ponoszą.nieograniczoną.odpowiedzialność.za.jej.zadłużenie”.odnosi.się.w.szczególności.
do.rodzajów.jednostek.wymienionych.w.załączniku.II.do.dyrektywy.2013/34/UE;

c). .w.sytuacji.gdy.przedsiębiorstwo.podlega.zbiorowemu.postępowaniu.w.związku.z.nie-
wypłacalnością. lub. spełnia.kryteria.na.mocy.obowiązującego.prawa.krajowego,.by.
zostać.objętym.zbiorowym.podstępowaniem.w.związku.z.niewypłacalnością.na.wnio-
sek.jej.wierzycieli;

d). .w.sytuacji.gdy.przedsiębiorstwo.otrzymało.pomoc.na.ratowanie.i.nie.spłaciło.do.tej.
pory.pożyczki.ani.nie.zakończyło.umowy.o.gwarancję.lub.otrzymało.pomoc.na.re-
strukturyzację.i.nadal.podlega.planowi.restrukturyzacyjnemu;

e). w.przypadku.przedsiębiorstwa,.które.nie.jest.MŚP,.jeśli.w.ciągu.ostatnich.dwóch.lat:
1)..stosunek.księgowej.wartości.kapitału.obcego.do.kapitału.własnego.tego.przedsię-

biorstwa.przekracza.7,5.oraz
2)..wskaźnik.pokrycia.odsetek.zyskiem.EBITDA.tego.przedsiębiorstwa.wynosi.poniżej.

1,0.
■■ ciąży.na.nim.obowiązek.zwrotu.pomocy,.wynikający.z.wcześniejszych.decyzji.Komisji.

Europejskiej,.uznających.pomoc.za.niezgodną.z.prawem.oraz.ze.wspólnym.rynkiem,
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■■ udzielenie.pomocy.w.formie.miesięcznego.dofinansowania.do.wynagrodzenia.skutkowa-
łoby.przekroczeniem.kwoty.10.mln.euro.rocznej.pomocy.na.zatrudnienie.pracowników.
niepełnosprawnych.u.tego.pracodawcy.

Wysokość dofinansowania
Od.kwietnia.2014.r..pracodawcy.przysługuje.miesięczne.dofinansowanie.do.wynagrodzenia.
niepełnosprawnego.pracownika.w.kwocie:

■■ 1800.zł.–.w.przypadku.osób.niepełnosprawnych.zaliczonych.do.znacznego.stopnia.niepeł-
nosprawności,

■■ 1125.zł.–.w.przypadku.osób.niepełnosprawnych.zaliczonych.do..umiarkowanego.stopnia.
niepełnosprawności,

■■ 450.zł.–.w.przypadku.osób.niepełnosprawnych.zaliczonych.do.lekkiego.stopnia.niepełno-
sprawności.

–.art..26a.ust..1.ustawy.o.rehabilitacji.
Kwoty.dofinansowania.zwiększa.się.o.600.zł.w.przypadku.osób.niepełnosprawnych,.w.sto-

sunku.do.których.orzeczono.chorobę.psychiczną,.upośledzenie.umysłowe,.całościowe.zaburze-
nia.rozwojowe.lub.epilepsję.oraz.niewidomych.(art..26a.ust..1b.ustawy.o.rehabilitacji).

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego

Pracodawcy z otwartego i chronionego rynku pracy

Stopień niepełnosprawności Bez schorzenia specjalnego     Ze schorzeniem specjalnym

znaczny 1800 zł 2400 zł

umiarkowany 1125 zł 1725 zł

lekki  450 zł 1050 zł

Miesięczne.dofinansowanie.jest.wypłacane.przez.PFRON.w.wysokości.proporcjonalnej.
do.wymiaru.czasu.pracy.pracownika.

W.przypadku.gdy.osoba.niepełnosprawna.jest.zatrudniona.u.więcej.niż.jednego.praco-
dawcy.w.wymiarze.czasu.pracy.nieprzekraczającym.ogółem.pełnego.wymiaru.czasu.pracy,.
miesięczne.dofinansowanie.jest.przyznawane.na.tę.osobę.pracodawcom,.u.których.jest.ona.
zatrudniona,.w.wysokości.proporcjonalnej.do.wymiaru.czasu.pracy.tej.osoby.

Miesięczne.dofinansowanie.nie.przysługuje.do.wynagrodzenia.pracownika.w.części.fi-
nansowanej.ze.środków.publicznych.

Kwota.miesięcznego.dofinansowania.nie.może.przekroczyć.75%. terminowo.poniesio-
nych.przez.pracodawcę.miesięcznych.kosztów.płacy,.jeżeli.wykonuje.on.działalność.gospo-
darczą,.lub.90%.tych.kosztów,.jeżeli.nie.prowadzi.tego.typu.działalności.(m.in..niektóre.or-
ganizacje. pozarządowe).. Ustawa. o. rehabilitacji. odwołuje. się. w. tym. zakresie. do. definicji.
„działalności.gospodarczej”.w.rozumieniu.ustawy.o.postępowaniu.w.sprawach.dotyczących.
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pomocy.publicznej,.do.której.mają.zastosowanie.tzw..reguły.konkurencji.opisane.w.przepi-
sach.ustanawiających.Wspólnotę.Europejską.

Koszty.płacy.zostały.zdefiniowane. jako.wynagrodzenie.brutto.oraz. finansowane.przez.
pracodawcę.obowiązkowe.składki.na.ubezpieczenia.emerytalne,.rentowe.i.wypadkowe.nali-
czone.od.tego.wynagrodzenia.oraz.obowiązkowe.składki.na.FP.i.FGŚP.(art..2.pkt.4a.ustawy.
o.rehabilitacji).

Procedura ubiegania się o dofinansowanie

Pracodawca,.który.chce.uzyskać.dofinansowanie.do.wynagrodzenia.niepełnosprawnego.pra-
cownika,.musi.przede.wszystkim.pamiętać.o.terminowym.składaniu.formularzy.w.PFRON..
Pracodawca.może.składać.je.w.formie.elektronicznej.albo.papierowej..Wybór.jednej.z.form.
jest.możliwy.do.zmiany.w.kolejnym.okresie.sprawozdawczym.

Terminowe złożenie formularzy

Pracodawca,.który.chce.uzyskać.dofinansowanie.do.wynagrodzenia.niepełnosprawnego.pra-
cownika,.musi.złożyć.do.PFRON.następujące.formularze:

■■ miesięczną.informację.o.wynagrodzeniach,.zatrudnieniu.i.stopniach.niepełnosprawności.
pracowników.niepełnosprawnych.(formularz.o.symbolu.INF-D-P),

■■ wniosek.o.wypłatę.miesięcznego.dofinansowania.za.dany.miesiąc.(formularz.o.symbolu.
Wn-D).
Pracodawca.powinien.złożyć.wniosek.Wn-D.oraz.informację.INF-D-P.do.25..dnia.mie-

siąca.następującego.po.miesiącu,.którego.dotyczy.okres.sprawozdawczy.
Jeżeli.pracodawca.nie.złoży.wniosku.w.terminie,.traci.uprawnienie.do.uzyskania.dofinan-

sowania.na.pracownika,. chyba.że.udowodni,. że.przekroczenie. terminu.nastąpiło.bez. jego.
winy..W.tym.celu.powinien.złożyć.zaległy.formularz.wraz.z.dodatkowym.wnioskiem.o.przy-
wrócenie.terminu,.w.którym.uzasadni.swoje.opóźnienie.

   Wniosek Wn-D oraz informację INF-D-P składa się do 25. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego dotyczy okres sprawozdawczy. 
Niedotrzymanie tego terminu powoduje utratę dofinansowania.

Dokumenty dołączane do wniosku Wn-D

Pracodawca,.który.składa.wniosek.Wn-D.po.raz.pierwszy.rejestruje.się.w.PFRON,.zaznacza-
jąc.to.w.odpowiednim.polu.formularza.(rodzaj.dokumentu:.Zgłoszeniowy)..Do.pierwszego.
wniosku.Wn-D.dołącza.informację.Inf-D-P.oraz:

■■ formularz.informacji.przedstawianych.przy.ubieganiu.się.o.pomoc.inną.niż.pomoc.w.rol-
nictwie.lub.rybołówstwie,.pomoc.de minimis.lub.pomoc.de minimis.w.rolnictwie.lub.ry-
bołówstwie,
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■■ formularz.informacji.przedstawianych.przy.ubieganiu.się.o.pomoc.w.rolnictwie.lub.rybo-
łówstwie.inną.niż.pomoc.de minimis.w.rolnictwie.i.rybołówstwie.w.przypadku.pracodaw-
cy.prowadzącego.działalność.w.sektorach.rolnictwa.lub.rybołówstwa,.

■■ oświadczenie.o.nieotrzymaniu.pomocy.publicznej.–.jeżeli.pracodawca.nie.otrzymał.do-
tychczas.pomocy.publicznej.na.te.same.koszty.kwalifikujące.się.do.objęcia.pomocą.
Pracodawca,.który.po. raz.pierwszy.składa.wniosek.Wn-D,.przesyła.do. funduszu.dane.

zawierające:
■■ pełną.nazwę.oraz.jej.skrót,.jeśli.posiada,
■■ numery:.REGON.i.NIP,.jeśli.ich.nadanie.wynika.z.przepisów.prawa,
■■ adres.siedziby.lub.miejsca.zamieszkania.wnioskodawcy.wraz..z.identyfikatorami.jednost-

ki.podziału.terytorialnego.kraju:.województwa,.powiatu,.gminy.oraz.miejscowości.i.ulicy,.
stosownie.do.przepisów.dotyczących.zasad.prowadzenia,.stosowania.i.udostępniania.kra-
jowego.rejestru.urzędowego.podziału. terytorialnego.kraju.oraz.związanych.z. tym.obo-
wiązków.organów.administracji.rządowej.i.jednostek.samorządu.terytorialnego,

■■ adres.do.korespondencji.wraz.z.identyfikatorami.jednostki.podziału.terytorialnego.kraju:.
województwa,.powiatu,.gminy.oraz.miejscowości.i.ulicy,.stosownie.do.przepisów.doty-
czących.zasad.prowadzenia,.stosowania.i.udostępniania.krajowego.rejestru.urzędowego.
podziału.terytorialnego.kraju.oraz.związanych.z.tym.obowiązków.organów.administracji.
rządowej.i.jednostek.samorządu.terytorialnego,.jeżeli.jest.inny.niż.adres.siedziby.wnios-
kodawcy,

■■ imię,.nazwisko,.numery.telefonu.i.faksu.oraz.adres.poczty.elektronicznej,.jeżeli.posiada,.
osoby.odpowiedzialnej.za.kontakty.z.funduszem.(kontakty.dotyczące.wyjaśniania.wszel-
kich.rozbieżności.i.wątpliwości.związanych.z.dofinansowaniami).
Pracodawca,.składając.pierwszy.raz.wniosek.Wn-D,.przesyła.do.PFRON.kopie.aktual-

nych.dokumentów.potwierdzających.następujące.dane:
■■ pełną.nazwę.pracodawcy.oraz.jej.skrót.(dokumentem.potwierdzającym.jest.aktualny.od-

pis.z.właściwego.rejestru.albo.aktualne.zaświadczenie.o.wpisie.do.ewidencji.działalności.
gospodarczej,.jeżeli.odrębne.przepisy.wymagają.wpisu.do.rejestru.lub.zgłoszenia.do.ewi-
dencji.działalności.gospodarczej),

■■ numer.REGON.(dokumentem.potwierdzającym.jest.zaświadczenie.z.Krajowego.Rejestru.
Urzędowego.Podmiotów.Gospodarki.Narodowej.o.numerze.identyfikacyjnym.REGON),

■■ numer.NIP.(dokumentem.potwierdzającym.jest.decyzja.Naczelnika.Urzędu.Skarbowego.
o.nadaniu.numeru.identyfikacji.podatkowej.NIP).
Pracodawca.powinien.dodatkowo.dołączyć.upoważnienie.dla.osoby,.która.w.jego.imieniu.

będzie.podpisywała.formularze.i.przesyłała.dane.do.PFRON.

Wybór formy składania formularzy

W.pierwszym.wniosku.Wn-D,.przez.zaznaczenie.odpowiedniej.kratki.(w.Sekcji.Oświadcze-
nia),.pracodawca.decyduje.o.wyborze.formy.składania.formularzy:

■■ pisemnej.(papierowej).lub
■■ elektronicznej.
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Pracodawca.może.wybrać,.w.jakiej.formie.składa.wniosek.Wn-D:.pisemnej.lub.elektro-
nicznej.

Pracodawca.w.każdym.kolejnym.miesiącu,.za.który.przesyła.wniosek.o.dofinansowanie.
z.PFRON,.może.zmienić.formę.składania.dokumentów..Jeżeli.wybrał.elektroniczną.formę.
składania.dokumentów,.w.terminie.14.dni.od.dnia.złożenia.wniosku.w.formie.dokumentu.
pisemnego.pracodawca.otrzymuje.z.PFRON.identyfikator.oraz.hasło.dostępu.do.programu.
informatycznego.udostępnionego.przez.PFRON..

Pracodawca.przekazujący.formularze.w.formie.elektronicznej.uwierzytelnia.te.dokumen-
ty.podpisem.elektronicznym.weryfikowanym.za.pomocą.kwalifikowanego.certyfikatu.albo.
certyfikatem.dostarczonym.przez.PFRON.(w.tym.ostatnim.przypadku.dopiero.po.otrzyma-
niu.certyfikatu.pracodawca.może.rozpocząć.przesyłanie.dokumentów.do.PFRON).

Dokładna.procedura.przekazywania.dokumentów.do.PFRON.znajduje.się.na.stronach.
internetowych.PFRON.www.pfron.org.pl..Pracodawca.po.otrzymaniu.certyfikatu.rejestruje.
go. w. programie. informatycznym.. Ma. także. obowiązek. niezwłocznego. poinformowania.
PFRON.o:

■■ rezygnacji.ze.składania.dokumentów.w.formie.elektronicznej,
■■ utracie.lub.podejrzeniu.ujawnienia.danych.służących.do.składania.podpisu.elektronicznego.

Weryfikacja formularzy przez PFRON

Po.otrzymaniu.informacji.INF-D-P.i.wniosku.Wn-D.PFRON:
■■ sprawdza.je.pod.względem.rachunkowym.i.formalnym.

W.terminie.14.dni.od.dnia.otrzymania.wniosku,.fundusz.informuje.pracodawcę.o:
–.uznaniu.wniosku.za.kompletny.i.prawidłowo.wypełniony.albo.
–..stwierdzonych.nieprawidłowościach.dotyczących.wniosku.i.wzywa.do.ich.usunięcia.wraz.

z.pouczeniem.o.pozostawieniu.wniosku.bez.rozpoznania.w.przypadku.ich.nieusunięcia.
■■ ustala,.czy.pracodawca.ma.zaległości.wobec.PFRON.w.wysokości.przekraczającej.ogó-

łem.kwotę.100.zł,
■■ ustala.kwotę.przysługującego.dofinansowania,
■■ przekazuje.ustaloną.kwotę.przysługującego.dofinansowania.na.rachunek.bankowy.praco-

dawcy,
W.terminie.25.dni.od.dnia.otrzymania.kompletnego.i.prawidłowo.wypełnionego.wniosku.
o.wypłatę.miesięcznego.dofinansowania,.PFRON.przekazuje.na.rachunek.bankowy.pra-
codawcy.miesięczne.dofinansowanie.oraz.informuje.pracodawcę.o.sposobie.jego.ustale-
nia,.jeżeli.kwota.ta.różni.się.od.kwoty.wskazanej.we.wniosku..

   Pracodawca otrzymuje miesięczne dofinansowanie w ciągu 25 dni 
od dnia otrzymania przez PFRON wniosku o wypłatę.

Jeżeli.ustalona.przez.PFRON.kwota.dofinansowania.jest.inna.niż.kwota.dofinansowania.
wykazana.we.wniosku.pracodawcy,.Prezes.Zarządu.PFRON.wydaje.decyzję.o.wysokości.
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dofinansowania.na.wniosek.pracodawcy.złożony.w.ciągu.14.dni.od.dnia.otrzymania.in-
formacji.o.ustaleniu.wysokości.przysługującego.dofinansowania.do.wynagrodzenia..Od.
decyzji.przysługuje.odwołanie.do.Ministra.Pracy.i.Polityki.Społecznej.
W.przypadku.nieterminowego.przekazania.przez.PFRON.kwoty.miesięcznego.dofinan-
sowania.pracodawca.może.naliczyć.odsetki.od.kwoty.należnej.w.wysokości.takiej,.jak.dla.
zaległości.podatkowych.

■■ informuje.o.numerze.referencyjnym.programu.pomocowego,.na.podstawie.którego.ta.po-
moc.jest.udzielana.(nadanego.przez.Komisję.Europejską).
Numer.programu.pomocowego.pojawia.się.w.opisie.przelewów.PFRON,. realizujących.

wypłatę.przyznanego.dofinansowania.do.wynagrodzeń.

Postępowanie w przypadku zwrotu środków PFRON

Jeżeli.otrzymane.z.PFRON.środki.przedsiębiorca.wykorzystał.niezgodnie.z.przeznacze-
niem,.pobrał.w.nadmiernej.wysokości.lub.w.kwocie.ustalonej.w.wyniku.kontroli.w.zakre-
sie.stwierdzonych.nieprawidłowości,.PFRON.wyda.decyzję.nakazującą.zwrot.wypłaconych.
środków.wraz.z.odsetkami.naliczonymi.od.tej.kwoty,.od.dnia.jej.otrzymania,.w.wysokości.
określonej.jak.dla.zaległości.podatkowych..Nienależnie.pobrane.kwoty.pracodawca.zwraca.
w.ciągu.3.miesięcy.od.dnia.otrzymania.wezwania.do.zapłaty.lub.ujawnienia.okoliczności.
powodujących.obowiązek.zwrotu.

   Przedsiębiorca zwraca środki PFRON, jeżeli wykorzystał je niezgodnie 
z przeznaczeniem.

Gdy. PFRON. wypłacił. pracodawcy. dofinansowanie. w. kwocie. niższej. od. należnej,. to.
PFRON.kwotę.stanowiącą.różnicę.między.kwotą.należną.a.kwotą.faktycznie.wypłaconą.wy-
płaca.wraz.z.odsetkami.w.wysokości.określonej.tak.jak.dla.zaległości.podatkowych,.w.termi-
nie.3.miesięcy.od.dnia.przedłożenia.przez.pracodawcę.żądania.wypłaty.tej.kwoty.lub.ujaw-
nienia.okoliczności.powodujących.obowiązek.wypłaty.

Odsetek.nie.nalicza.się,.gdy.wystąpienie.okoliczności.powodujących.obowiązek.zwrotu.
lub.wypłaty.środków.było.niezależne.od.zobowiązanego.do.zapłaty.(zarówno.pracodawcy,.
jak.i.PFRON).

Obowiązek.udowodnienia.tych.okoliczności.ciąży.na.stronie,.która.była.zobowiązana.do.
zapłaty.

Postępowanie sprawdzające u pracodawcy

Celem.postępowania.sprawdzającego.jest.potwierdzenie:
■■ zgodności.ze.stanem.faktycznym.danych.zawartych.w.dokumentach:.miesięcznej.infor-

macji.INF-D-P.oraz.wniosku.Wn-D,..
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■■ sytuacji.ekonomicznej.pracodawcy.wykonującego.działalność.gospodarczą,.która.zgod-
nie.z.przepisami.wyklucza.udzielenie.pomocy.publicznej.
Podjęcie.postępowania.sprawdzającego,.dotyczącego.złożonego.wniosku.o.wypłatę.mie-

sięcznego.dofinansowania,.wydłuża.termin.przekazania.przez.fundusz,.na.rachunek.banko-
wy. pracodawcy,. miesięcznego. dofinansowania.. Termin. ten,. który. wynosi. 25. dni. od. dnia.
otrzymania.kompletnego.i.prawidłowo.wypełnionego.wniosku.o.wypłatę.miesięcznego.dofi-
nansowania,.ulega.przedłużeniu.o.okres.niezbędny.do.przeprowadzenia.tego.postępowania,.
nie.dłużej.jednak.niż.o.14.dni.

Brak.stwierdzonych.nieprawidłowości.umożliwia.przekazanie.przez.fundusz.miesięczne-
go.dofinansowania..W.przypadku. ich.wykrycia.Prezes.Zarządu.Funduszu.może.zarządzić.
przeprowadzenie.kontroli.pracodawcy.

Dzięki. postępowaniu. sprawdzającemu. fundusz.będzie.miał.możliwość.weryfikacji. da-
nych.oraz.informacji.podawanych.przez.pracodawców.bez.konieczności.wszczynania.postę-
powania.kontrolnego.i.wydawania.decyzji.(w.sprawie),.jeżeli.w.postępowaniu.nie.wykryto.
nieprawidłowości..Na.tym.etapie.fundusz.może.wezwać.pracodawców.do.przesłania.dodat-
kowych.dokumentów.i.na.tej.podstawie.sprawdzić.prawdziwość.danych.zawartych.w.drukach.
Wn-D.oraz.INF-D-P.

Postępowanie.sprawdzające.zbliżone.jest.do.stosowanego.w.praktyce.przez.fundusz.po-
stępowania.wyjaśniającego..Było.ono.przeprowadzane.przez.fundusz.w.przypadku.wykrycia.
błędów,.nieprawidłowości.w.drukach.Wn-D.oraz.INF-D-P.lub.ujawnienia.niezgodności.po-
między.oświadczeniami.wnioskodawcy.składanymi.w.formularzach.informacji.przedstawia-
nych.przy.ubieganiu.się.o.pomoc.inną.niż.pomoc.w.rolnictwie.lub.rybołówstwie,.pomoc.de 
minimis.lub.pomoc.de minimis.w.rolnictwie.lub.rybołówstwie).a.danymi.pozostającymi.w.po-
siadaniu.funduszu,.dotyczącymi.sytuacji.ekonomicznej.wnioskodawcy.

Kontrola przez PFRON

PFRON.kontroluje.zgodność.ze.stanem.faktycznym:.
■■ danych.zawartych.w.dokumentach.(tj..wniosku.Wn-D.oraz.informacji.INF-D-P),
■■ wysokości.miesięcznego.dofinansowania,.w.tym.kwot.i.terminów.poniesienia.miesięcz-

nych.kosztów.płacy.pracowników..
Kontrolerzy.PFRON.badają.przede.wszystkim.dokumenty,.które.powinny.potwierdzać.

informacje. zawarte. w. formularzach. przesłanych. przez. pracodawcę,. na. podstawie. których.
fundusz.udzielił.dofinansowania..Mogą.to.być.m.in..umowy.o.pracę,.wyciągi.bankowe,.orze-
czenia.o.stopniu.niepełnosprawności.oraz.inne.dokumenty.poświadczające.faktyczne.i.termi-
nowe.poniesienie.przez.pracodawcę.kosztów.płacy..

Kontrola.funduszu.obejmuje.swoim.zakresem.także.weryfikację.spełnienia.przez.pra-
codawców.warunku.dochowania. terminów.poniesienia.miesięcznych.kosztów.płacy.pra-
cowników..Jeżeli.miesięczne.koszty.płacy.zostały.poniesione.przez.pracodawcę.z.uchybie-
niemterminów,.wynikających.z.odrębnych.przepisów,.przekraczającym.14.dni.–.miesięczne.
wynagrodzenie.nie.przysługuje..W.tym.przypadku.Prezes.PFRON.wydaje.decyzję.nakazu-
jącą. zwrot. wypłaconego. dofinansowania.. Również. taka. może. zostać. podjęta. w. wyniku.
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analizy. dokumentów. zgromadzonych. przez. fundusz. lub. danych. zgromadzonych. w. reje-
strach.określonych.w.ustawie.o.rehabilitacji:.Centralnym.Rejestrze.Podmiotów.–.Krajowej.
Ewidencji.Podatników,.krajowym.rejestrze.urzędowym.podmiotów.gospodarki.narodowej.
(REGON).prowadzonym.przez.Prezesa.Głównego.Urzędu.Statystycznego,.rejestrze.prowa-
dzonym.przez.Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych,.w.Centralnej.Bazie.RCIPESEL..W.przy-
padku. stwierdzenia. nieprawidłowości. w. wyniku. kontroli,. analizy. dokumentów. zgroma-
dzonych.przez.fundusz.lub.danych.z.rejestrów.Prezes.Zarządu.Funduszu.wydaje.decyzję.
o. wstrzymaniu. dofinansowania. do. czasu. zwrotu. wypłaconego. dofinansowania.. Decyzja.
podlega.wykonaniu.z.dniem.wydania..

Przykład
PFRON jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych m.in. przez ZUS. 
Może on w związku z tym sprawdzić, czy pracownik, na którego pracodawca otrzymał dofinan-
sowanie do wynagrodzenia, jest zgłoszony do ubezpieczenia, ma odprowadzone składki na 
ubezpieczenia społeczne, czy też ma ustalone prawo do emerytury (jest to istotne w przypadku 
pracownika z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności). W przypadku wykrycia 
jakiejkolwiek nieprawidłowości Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu dofi-
nansowania oraz decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwier-
dzonych nieprawidłowości.

Każdy,.kto.udaremnia.lub.utrudnia.przeprowadzenie.kontroli.czy.też.zgłasza.nieprawdzi-
we.dane.lub.udziela.nieprawdziwych.wyjaśnień,.lub.odmawia.ich.udzielenia,.podlega.karze.
grzywny.do.5000.zł. (art.. 56b.ustawy.o. rehabilitacji)..Orzekanie.w.powyższych. sprawach.
następuje.w.trybie.przepisów.ustawy.z.24.sierpnia.2001.r..–.Kodeks.postępowania.w.spra-
wach.o.wykroczenia.(j.t..Dz.U..z.2013.r..poz..395;.ost..zm..Dz.U..z.2014.r..poz..579).

Dodatkowe obowiązki

Wnioskodawca.korzystający.z.dofinansowania.ma.obowiązek.przechowywać.dokumentację,.
na.podstawie.której.PFRON.może.sprawdzić.zgodność.przyznanej.pomocy,.przez.10.lat.od.
dnia.przyznania.pomocy.

Zasady wypełniania formularzy
Prawidłowe.wypełnienie.formularzy.o.dofinansowanie.przyspiesza.jego.wypłatę..Pracodaw-
cy.co.miesiąc.składają.do.PFRON:.

■■ wniosek.o.wypłatę.miesięcznego.dofinansowania.wynagrodzeń.pracowników.niepełno-
sprawnych.–.Wn-D.oraz.

■■ miesięczną.informację.o.wynagrodzeniach,.zatrudnieniu.i.stopniach.niepełnosprawności.
pracowników.niepełnosprawnych.–.INF-D-P.
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Od. 1. stycznia. 2015. r.. obowiązują. nowe. formularze:. wniosku. Wn-G. oraz. informacji..
INF-D-P.. W. odróżnieniu. od. dotychczas. obowiązujących,. zawierają. zmianę. obliczania. tzw..
efektu. zachęty. (wzrostu.netto. zatrudnienia.w.przypadku.zatrudnienia.pracownika.niepełno-
sprawnego),.będącą.konsekwencją.wejścia.w.życie.znowelizowanej.ustawy.o.rehabilitacji,.oraz.
doprecyzowują.te.objaśnienia.w.formularzach,.które.wywoływały.wątpliwości.interpretacyjne.

Wniosek Wn-D

Pracodawca.za.każdy.okres.sprawozdawczy.składa.jeden.wniosek.–.niezależnie.od.liczby.dołącza-
nych.do.wniosku.informacji.INF-D-P..Wniosek.składa.się.z.czterech.części.–.Sekcji.A,.B,.C,.D.

Sekcja A – dane o dokumencie

W.pierwszej.kolejności.pracodawca.określa.rodzaj.dokumentu.jako:
■■ zgłoszeniowy.(poz..1.pole.1).–.wniosek.składany.po.raz.pierwszy;.w.tym.przypadku.pra-

codawca.powinien.załączyć.dokumenty.dołączane.do.pierwszego.wniosku,
■■ dotyczący. miesięcznego. dofinansowania. (poz.. 1. pole. 2). –. składany. co. miesiąc. przez.

wnioskodawców.zarejestrowanych.w.PFRON,
■■ korygujący.(poz..1.pole.3).–.składany.w.celu.skorygowania.złożonego.wcześniej.wniosku.

Sekcja B – dane ewidencyjne pracodawcy

W.poz..2.pracodawca.wpisuje.numer,.jeżeli.został.mu.nadany.przed.dniem.złożenia.wniosku..
Jeżeli.PFRON.nie.nadał.jeszcze.numeru,.nie.należy.wypełniać.tej.pozycji.

Od.poz..3.do.poz..11.pracodawca.wpisuje.własne.dane.ewidencyjne..Wypełnienie.pozycji.
od.poz..6.do.poz..11.wynika.z.obowiązku.sprawozdawczego.PFRON.oraz.obowiązku.poda-
wania.danych.statystycznych.do.GUS.

W.poz..6.(Forma.prawna.(1)).należy.podać.kod.odpowiadający.formie.prawnej.pracodawcy:
■■ 1A.–.przedsiębiorstwo.państwowe,
■■ 1B.–.jednoosobowa.spółka.Skarbu.Państwa,
■■ 1C.–.jednoosobowa.spółka.jednostki.samorządu.terytorialnego,.w.rozumieniu.przepisów.

o.gospodarce.komunalnej,
■■ 1D.–.spółka.akcyjna.albo.spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością,.w.stosunku.do.któ-

rych. Skarb. Państwa,. jednostka. samorządu. terytorialnego,. przedsiębiorstwo. państwowe.
lub.jednoosobowa.spółka.Skarbu.Państwa.są.podmiotami,.które.posiadają.uprawnienia,.
takie. jak. przedsiębiorcy. dominujący. w. rozumieniu. przepisów. o. ochronie. konkurencji.
i.konsumentów,

■■ 2.–.pracodawca.nienależący.do.kategorii.określonych.kodem.od.1A.do.1D.
W.poz..7.(Forma.prawna.(2)).należy.podać.kod.szczególnej.formy.prawnej..Kody.zostały..

określone.w.§.8.rozporządzenia.Rady.Ministrów.z.27.lipca.1999.r..w.sprawie.sposobu.i.meto-
dologii.prowadzenia.i.aktualizacji.rejestru.podmiotów.gospodarki.narodowej,.w.tym.wzorów.
wniosków,.ankiet.i.zaświadczeń,.oraz.szczegółowych.warunków.i.trybu.współdziałania.służb.
statystyki.publicznej.z.innymi.organami.prowadzącymi.urzędowe.rejestry.i.systemy.informacyj-
ne.administracji.publicznej.(Dz.U..Nr.69,.poz..763;.ost..zm..Dz.U..z.2014.r..poz..1353)..
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W.poz..8.(Forma.własności).pracodawca.zobowiązany.jest.podać.odpowiedni.kod.odpo-
wiadający.własności:

■■ Skarbu.Państwa.–.1,
■■ państwowych.osób.prawnych.–.2,
■■ jednostek.samorządu.terytorialnego.–.3,
■■ krajowych.osób.fizycznych.–.4,
■■ pozostałych.krajowych.jednostek.prywatnych.–.5,
■■ osób.zagranicznych.–.6.

W.poz..9.(Wielkość).pracodawca.podaje.odpowiedni.kod.w.zależności.od.wielkości.za-
kładu..Wpisując.kod,.należy.brać.pod.uwagę.dane.na.ostatni.dzień.roku.poprzedzającego.rok.
sprawozdawczy:

■■ kod.0.–.mikroprzedsiębiorca,
■■ kod.1.–.przedsiębiorca.mały,
■■ kod.2.–.przedsiębiorca.średni,
■■ kod.3.–.inny.przedsiębiorca,
■■ kod.4.–.pracodawca.niebędący.przedsiębiorcą.

W.poz..10.(Identyfikator.adresu).należy.podać.pełny,.siedmiocyfrowy.identyfikator.jed-
nostki.podziału.terytorialnego.kraju:.województwa,.powiatu,.gminy.oraz.miejscowości.i.ulicy.
–.określonych.w.rozporządzeniu.z.15.grudnia.1998.r..w.sprawie.szczegółowych.zasad.prowa-
dzenia,.stosowania. i.udostępniania.krajowego.rejestru.urzędowego.podziału. terytorialnego.
kraju.oraz.związanych.z.tym.obowiązków.organów.administracji.rządowej.i.jednostek.samo-
rządu.terytorialnego.(Dz.U..Nr.157,.poz..1031;.ost..zm..Dz.U..z.2014.r..poz..1829).

Identyfikatory.terytorialne.są.dostępne.na.stronie.internetowej.GUS.www.stat.gov.pl.oraz.
PFRON.www.pfron.org.pl.

W.poz..11.(PKD).należy.wpisać.klasę.rodzaju.działalności.(4.pierwsze.znaki).określone.
w.rozporządzeniu.Rady.Ministrów.z.24.grudnia.2007.r..w.sprawie.Polskiej.Klasyfikacji.Dzia-
łalności.(PKD).(Dz.U..Nr.251,.poz..1885;.ost..zm..Dz.U..z.2009.r..Nr.59,.poz..489).

Sekcja C – wniosek o dofinansowanie

Pracodawca.w.tej.części.powinien.podać:
■■ za.jaki.okres.sprawozdawczy.ubiega.się.o.dofinansowanie.(poz..12),
■■ jaka.jest.wysokość.należnej.kwoty.dofinansowania.(poz..13).–.pracodawca.powinien.zsu-

mować.kwoty.do.wypłaty.z.poz..55.wszystkich.złożonych.Informacji. INF-D-P.(za. ten.
sam.okres.sprawozdawczy.co.składany.wniosek.Wn-D),

■■ liczbę.załączników.dołączonych.do.wniosku.(poz..14).–.każdy.załącznik.to. informacja.
o.jednym.niepełnosprawnym.pracowniku,

■■ numer. rachunku. bankowego,. na. który. będzie. przekazywane. dofinansowanie. (poz.. 15).
–.gdy.pracodawca.składa.wniosek.po.raz.pierwszy.lub.gdy.zmienił.numer.rachunku.

Sekcja D – dodatkowe informacje o pracodawcy

Dane.adresowe.(Sekcja.D.1..i.D.2.).wypełnia.pracodawca,.który.składa.wniosek.po.raz.pierw-
szy.lub.gdy.dane.adresowe.uległy.zmianie.
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W.części.D.3..pracodawca.podaje.swój.status:.1.–.zakład.pracy.chronionej,.2.–.zakład.
aktywności.zawodowej,.3.–.inny.pracodawca.

W.części.D.4..pracodawca.podaje. liczbę.nowo.zatrudnionych.osób.niepełnosprawnych.
w.okresie.sprawozdawczym..Liczbę.tę.podaje.w.przeliczeniu.na.pełny.wymiar.czasu.pracy.

W.części.D.5..pracodawca.wpisuje.informacje.o.stanach.zatrudnienia.
W.poz..37.i.poz..38.podaje.przeciętny.miesięczny.stan.zatrudnienia.w.okresie.sprawo-

zdawczym.ogółem.–.dla.wszystkich.pracowników.oraz.dla.pracowników.niepełnosprawnych.
(ustalony.w.przeliczeniu.na.pełny.wymiar.czasu.pracy.w.okresie.sprawozdawczym,.zgodnie.
z.ustawą.o.rehabilitacji)..Na.ich.podstawie.fundusz.będzie.mógł.sprawdzić,.czy.pracodawca.
zatrudniający. powyżej. 25. pracowników. osiąga. 6%. wskaźnik. zatrudnienia. osób. niepełno-
sprawnych...

Przykład
Pracodawca, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudniał w okresie sprawozdaw-
czym 120 osób ogółem, w tym 25 osób niepełnosprawnych. Przez cały miesiąc 4 pracowników 
pełnosprawnych przebywało na urlopie wychowawczym, 2 na urlopie rodzicielskim, 2 osoby 
niepełnosprawne przebywały na urlopie bezpłatnym, natomiast 3 z nich na urlopie macierzyń-
skim. W poz. 37 pracodawca wpisze 112,000 etatu natomiast w poz. 38  wpisze 23,000 etatu.

W.poz..39.i.poz..40.pracodawca.określa.bieżący.stan.zatrudnienia.w.okresie.sprawozdaw-
czym.ogółem.(poz..39).i.osoby.niepełnosprawne.(poz..40).

Począwszy. od. stycznia. (styczeń,. jako. okres. sprawozdawczy),. nie. należy. wypełniać.
poz..40..Wynika.to.ze.zmiany.obliczania.efektu.zachęty,.który.nie.bierze.pod.uwagę.wzrostu.
netto.zatrudnienia.pracowników.niepełnosprawnych.

Za.okresy.począwszy.od.stycznia.2015.r..należy.wykazać.przeciętny.miesięczny.stan.za-
trudnienia.ustalony.w.przeliczeniu.na.pełny.wymiar.czasu.pracy.zgodnie.z.art..2.pkt.32.roz-
porządzenia.Komisji.(UE).nr.651/2014.oraz.art..3.i.5.załącznika.nr.1.do.tego.rozporządzenia..

Zgodnie.z.art..2.pkt.32.„wzrost.netto.liczby.pracowników”.oznacza.wzrost.netto.liczby.
pracowników.w.danym.zakładzie.w.porównaniu.ze.średnią.w.danym.okresie.oraz.oznacza,.że.
należy.odliczyć.wszystkie.miejsca.pracy.utracone.w.tym.okresie,.a.liczbę.osób.zatrudnionych.
w. pełnym. wymiarze. czasu,. w. niepełnym. wymiarze. czasu. oraz. sezonowo. należy. wyrazić.
w.postaci.ułamkowych.części.rocznych.jednostek.pracy.

Artykuł.3.załącznika.nr.1.Komisji.określa.rodzaje.przedsiębiorstw.brane.pod.uwagę.przy.
obliczaniu.liczby.personelu.i.kwot.finansowych.

Zgodnie.z.art..5.załącznika.nr.1.Komisji,.liczba.personelu.odpowiada.liczbie.rocznych.
jednostek.pracy.(RJP),.to.jest.liczbie.pracowników.zatrudnionych.w.pełnym.wymiarze.czasu.
pracy.w.obrębie.danego.przedsiębiorstwa.lub.w.jego.imieniu.w.ciągu.całego.uwzględnianego.
roku.referencyjnego..Praca.osób,.które.nie.przepracowały.pełnego.roku,.osób,.które.pracowa-
ły.w.niepełnym.wymiarze.godzin,.bez.względu.na.długość.okresu.zatrudnienia,.lub.pracow-
ników.sezonowych.jest.obliczana.jako.część.ułamkowa.RJP..



  nr 2/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 61

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

W.skład.personelu.wchodzą:
■■ pracownicy,
■■ osoby. pracujące. dla. przedsiębiorstwa,. podlegające. mu. i. uważane. za. pracowników. na.

mocy.prawa.krajowego,
■■ właściciele.–.kierownicy,
■■ partnerzy.prowadzący.regularną.działalność.w.przedsiębiorstwie.i.czerpiący.z.niego.ko-

rzyści.finansowe.
Do.bieżącego.stanu.zatrudnienia.pracodawca.nie.wlicza:

■■ praktykantów. lub. studentów. odbywających. szkolenie. zawodowe. na. podstawie. umowy.
o.praktyce.lub.szkoleniu.zawodowym,

■■ osób.przebywających.na.urlopie.macierzyńskim,
■■ osób.przebywających.na.urlopie.wychowawczym.

Dane.z.poz..39.i.poz..40.będą.niezbędne.do.wykazania.efektu.zachęty.przez.pracodawcę,.
dla.którego.dofinansowanie.stanowi.pomoc.publiczną.

W.poz..41.i.poz..42.pracodawca.wpisuje.średni.stan.zatrudnienia.za.12.miesięcy.poprze-
dzających.okres.sprawozdawczy..Za.okresy.począwszy.od.stycznia.2015.r..należy.wykazać.
1/12.sumy.przeciętnych.miesięcznych.stanów.zatrudnienia.ustalonych.w.przeliczeniu.na.peł-
ny.wymiar.czasu.pracy.zgodnie.z.art..2.pkt.32.rozporządzenia.Komisji.(UE).nr.651/2014.oraz.
art..3.i.5.załącznika.nr.1.do.tego.rozporządzenia..

Przykładowo.pracodawca,.który.składa.wniosek.za.luty.2015.r.,.podaje.średni.stan.zatrud-
nienia.za.okres.od.lutego.2014.r..do.stycznia.2015.r.

Począwszy.od.stycznia.2015.r..(styczeń.jako.okres.sprawozdawczy),.nie.należy.wypełniać.
poz..42..Wynika.to.ze.zmiany.obliczania.efektu.zachęty,.który.nie.bierze.pod.uwagę.wzrostu.
netto.zatrudnienia.pracowników.niepełnosprawnych.

Wniosek.Wn-D.kończy.się.oświadczeniami,.które.składa.pracodawca:
■■ oświadczenie. o. braku. zaległych. zobowiązań. wobec. PFRON. przekraczających. ogółem.

100.zł,
■■ oświadczenie.o.tym,.że.pracodawca.nie.jest.przedsiębiorcą,.który.znajduje.się.w.trudnej.

sytuacji.ekonomicznej,.według.kryteriów.określonych.w.przepisach.prawa.Unii.Europej-
skiej.dotyczących.udzielania.pomocy.publicznej,

■■ oświadczenie.o.tym,.że.dane.zawarte.we.wniosku.oraz.w.załączonych.we.wniosku.mie-
sięcznych.informacjach.o.wynagrodzeniu,.zatrudnieniu.i.stopniach.niepełnosprawności.
pracowników.niepełnosprawnych.(INF-D-P).są.zgodne.ze.stanem.prawnym.i.faktycz-
nym,

■■ oświadczenie.o.świadomości.odpowiedzialności.karnej.za.zeznanie.nieprawdy.lub.zataje-
nie.prawdy,

■■ oświadczenie. o. wyborze. formy. składania. wniosków. (elektronicznej. lub. pisemnej).
–.w.przypadku.składania.wniosku.po.raz.pierwszy.lub.w.przypadku.zmiany.formy.skła-
dania.wniosku.
Pracodawca.powinien.pamiętać.o.wstawieniu.we.wniosku.daty.jego.wypełnienia.(poz..43),.

złożeniu.podpisu.(poz..44).oraz.przybiciu.pieczęci.–.jeżeli.posiada.(poz..45).
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Miesięczna. informacja. o. wynagrodzeniach,. zatrudnieniu. i. stopniach. niepełnosprawności.
pracowników.niepełnosprawnych.INF-D-P.składa.się.z.trzech.części.–.Sekcji.A,.B.i.C.

Sekcja A – dane ewidencyjne i adres pracownika

W.poz..1.pracodawca.wpisuje.numer,.jeżeli.został.mu.nadany.przed.dniem.złożenia.informa-
cji..Jeżeli.PFRON.nie.nadał.tego.numeru,.pracodawca.nie.wypełnia.tej.pozycji.

Poz..3.(Numer.dowodu.osobistego).jest.wypełniana.wyłącznie.w.przypadku.nieposiada-
nia.przez.pracownika.numeru.PESEL..Może.być.również.w.tę.pozycję.wpisany.numer.innego.
dokumentu.potwierdzającego.tożsamość.

Część.danych.(poz..7–16).pracodawca.wpisuje.wówczas,.gdy.informacja.za.danego.pra-
cownika.jest.składana.po.raz.pierwszy.lub.gdy.dane.uległy.zmianom.

Sekcja B – dane o informacji INF-D-P

Pracodawca.w.tej.części.wpisuje:
■■ za.jaki.okres.sprawozdawczy.jest.składana.informacja.(poz..17),
■■ miesiąc.i.rok,.w.którym.wypłacono.wynagrodzenie.pracownikowi.za.okres.sprawozdaw-

czy..(poz..18),
■■ rodzaj.informacji,.może.być.ona.zwykła.lub.korygująca.informację.złożoną.wcześniej.

(poz..19),
■■ kolejny.numer.załączanej.informacji.(poz..20).

Sekcja C – informacje o stopniu niepełnosprawności, zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Z.uwagi.na.zróżnicowaną.wysokość.dofinansowania.uzależnioną.od.stopnia.niepełnosprawno-
ści.pracownika,.rodzaju.schorzenia.szczególnego.oraz.zatrudnienia.na.otwartym.lub.chronio-
nym.rynku.pracy.–.pracodawca.wypełniając.informację,.musi.znać.dokładnie.historię.niepełno-
sprawności.pracownika.w.okresie.sprawozdawczym,.za.jaki.ubiega.się.o.dofinansowanie.

W.poz..21–32.pracodawca.powinien.wyliczyć.przeciętny.miesięczny.wymiar.czasu.pracy.
pracownika. –. uwzględniając. stopień. niepełnosprawności. pracownika,. rodzaj. schorzenia.
szczególnego.oraz.zatrudnienie.na.otwartym.lub.chronionym.rynku.pracy.(np..może.się.zda-
rzyć,.że.pracodawca.z.otwartego.rynku.pracy.uzyskuje.w.trakcie.okresu.sprawozdawczego.
status.zakładu.pracy.chronionej).

Przeciętny.miesięczny.wymiar.czasu.pracy.pracodawca.ustala.jako.iloczyn.wymiaru.cza-
su.pracy.pracownika.oraz.iloraz.liczby.dni.pozostawania.w.zatrudnieniu.u.pracodawcy.i.licz-
by.dni.w.okresie.sprawozdawczym.

Przykład 
Firma Z nie ma statusu zakładu pracy chronionej. Pracownik Jan K. pracował przez miesiąc 
na pełny etat, z tym że od 1 do 20 danego miesiąca miał orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
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nosprawności, natomiast od 21 do 31 danego miesiąca – orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności.

Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy pracownika w związku z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności przez 20 dni w 31-dniowym okresie sprawozdawczym orzeczenia 
wynosi:
1 etat × 20/31 = 0,645. W poz. 36 należy wpisać 0,645.

Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy Jana K. w związku z orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności przez 11 dni w 31-dniowym okresie sprawozdawczym wynosi:
1 etat × 11/31= 0,355. W poz. 37 należy wpisać 0,355.

Pomimo.zrównania.otwartego.i.chronionego.rynku.pracy.(od.1.kwietnia.2014.r.).w.infor-
macji.INF-D-P.pozostało.rozróżnienie.na.te.dwie.kategorie.pracodawców.z.uwagi.na.korygu-
jącą. funkcję. formularza. (korekta. może. dotyczyć. okresów. sprawozdawczych. przed. dniem.
wejścia.w.życie.znowelizowanej.ustawy.o.rehabilitacji).. 

W.poz..45.pracodawca.powinien.wpisać.datę,.od.kiedy.pracownik.jest.zatrudniony.
W.poz..46.pracodawca.określa,. czy.dofinansowanie.z.PFRON. jest.pomocą.publiczną..

W.przypadku.pracodawców.wykonujących.działalność.gospodarczą,.dofinansowanie.jest.po-
mocą.publiczną.udzielaną.zgodnie.z.rozporządzeniem.Komisji.(UE).nr.651/2014.z.17.czerw-
ca.2014.r..uznające.niektóre.rodzaje.pomocy.za.zgodne.z.rynkiem.wewnętrznym.w.zastoso-
waniu.art..107.i.108.Traktatu.

W.poz..47.należy.podać.informację,.czy.pracownik.zatrudniony.jest.u.pracodawcy,.który.
wykonuje.działalność.gospodarczą..Od.1.stycznia.2015.r..dołączone.jest.do.tej.pozycji.obja-
śnienie.nr.10,.które.wskazuje.zaznaczenie.pola.2,.jeżeli.pracodawca.nie.prowadzi.działalności.
gospodarczej.lub.jeżeli.pracownik.jest.zatrudniony.u.pracodawcy.prowadzącego.działalność.
gospodarczą,.lecz.wykonuje.pracę.związaną.z.wyodrębnioną.działalnością.niebędącą.działal-
nością.gospodarczą..

W.poz..48.pracodawca.powinien.zaznaczyć.czy.pracownik.jest.zatrudniany.w.warunkach.
efektu.zachęty..Pozycję.tę.należy.wypełnić.w.odniesieniu.do.wszystkich.pracowników.niepeł-
nosprawnych,.dla.których.sporządza.się.informację.INF-D-P.(niezależnie.od.daty.ich.zatrud-
nienia),.w..razie.zaznaczenia.pola.1.w.poz..46,.czyli.jeżeli.dofinansowanie.stanowi.pomoc.
publiczną.. Należy. ją. wypełniać. w. każdym. miesiącu,. za. który. sporządza. się. informację.
INF-D-P.dotyczącą.danego.pracownika..Pracodawca.zaznacza.pole.1.(zatrudnienie.w.warun-
kach.efektu.zachęty),.jeżeli:

■■ wykazał.efekt.zachęty,
■■ nie.miał. obowiązku.go.wykazać,. ponieważ. zatrudniał. przed.1. stycznia.2009. r.. (przed.

dniem.wejścia.w.życie.przepisów.nakładających.na.pracodawców.wykazanie.efektu.za-
chęty).niepełnosprawnych.pracowników,.na.których.pobierał.dofinansowanie.lub.refun-
dację.składek.ZUS.(pod.warunkiem,.że.pracownicy.niepełnosprawni.nadal.pracują.u.pra-
codawcy)..
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Efekt.zachęty.ustala.się.jednokrotnie.w.związku.z.okresem.zatrudnienia.pracownika.
do. czasu. ustania. zatrudnienia. lub. zmiany. statusu. pracownika.. W. przypadku. przejęcia.
pracownika.na.podstawie.art..231.k.p..efekt.zachęty.ustala.się.w.miesiącu.przejęcia.pra-
cownika..

W.poz..49.pracodawca.powinien.wpisać.kwotę.pomocy.publicznej.i.kwotę.pomocy.de 
minimis.otrzymanej.przez.niego.na.podstawie.przepisów.innych.niż.przepisy.dotyczące.dofi-
nansowania.do.wynagrodzenia.ustawy.o.rehabilitacji,.w.odniesieniu.do.kosztów.płacy.pra-
cownika,.którego.dotyczy.informacja.(w.okresie.sprawozdawczym)..Jeżeli.nie.otrzymał.on.
żadnej.pomocy,.w.poz..49.wpisuje.0,00.

Miesięczne.dofinansowanie.nie.przysługuje.do.wynagrodzenia.pracownika.w.części.fi-
nansowanej.ze.środków.publicznych.

Pozycji.50.nie.wypełnia.się.w.odniesieniu.do.okresów.sprawozdawczych.przypadających.
począwszy.od.kwietnia.2014.r.,.czyli.wejścia.w.życie.znowelizowanej.ustawy.o.rehabilitacji,.
która.zmieniła.sposób.wyliczania.dofinansowania.do.wynagrodzeń,.eliminując.wskaźnik.mi-
nimalnego.wynagrodzenia.

Kwoty.minimalnego.wynagrodzenia:
■■ 1276. zł. –. w. odniesieniu. do. okresów. sprawozdawczych. przypadających. w. okresie. od.

stycznia.2009.r..do.sierpnia.2012.r..włącznie,.
■■ 1386. zł. –. w. odniesieniu. do. okresów. sprawozdawczych. przypadających. w. okresie. od.

września.do.grudnia.2012.r..włącznie,.
■■ 1500. zł. –. w. odniesieniu. do. okresów. sprawozdawczych. przypadających. w. okresie. od.

stycznia.2013.r..do.marca.2014.r..włącznie.
W. poz.. 51. należy. obliczyć. maksymalną. kwotę. dofinansowania. do. wynagrodzenia.

pracownika.na.podstawie.art..26a.ust..1. i.1b.ustawy.o. rehabilitacji,.biorąc.pod.uwagę.
przeciętny.miesięczny.wymiar.jego.czasu.pracy,.schorzenia.szczególne.oraz.status.pra-
codawcy.

Przykład 
Pracodawca zatrudniający Jana K. wypełnił następujące pozycje niezbędne do obliczenia kwoty 
dofinansowania do wynagrodzenia z poz. 51:
poz. 36 = 0,645,
poz. 37 = 0,355. 
Podstawiając je do wzoru, kwota dofinansowania z poz. 51 będzie wynosić:
poz. 51 = 1800 zł × 0,645 + 1125 zł × 0,355 = 1560,38 zł.

W.poz..52.pracodawca.powinien.wykazać.kwotę.kosztów.płacy.wynikających.z.zatrud-
nienia.niepełnosprawnego.pracownika..W.informacji.INF-D-P.od.1.stycznia.2015.r..zostało.
usunięte.objaśnienie.do.poz..52,.które.wyłączało.prawo.pracodawcy.do.dofinansowania.do.
wynagrodzenia.niepełnosprawnego.pracownika,.jeżeli.nie.wypłacił.on.wynagrodzenia.przed.
dniem.złożenia.informacji.
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Przykład
Załóżmy, że Jan. K otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 1750 zł. W tym przypadku 
koszty płacy wyniosą:
■  wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie osiągane) 1750 zł,
■  składki płacone przez pracodawcę:

– emerytalna (9,76%) 170,80 zł,
– rentowa (6,5%) 113,75 zł,
– wypadkowa (np. przyjmijmy najniższą: 0,67%) 11,73 zł,
– FP (2,45%) 42,88 zł,
– FGŚP (0,10%) 1,75 zł.

Koszt płacy pracownika w tym przypadku wyniesie 2090,90 zł (poz. 52 = 2090,91 zł).

W.poz..53.pracodawca.wpisuje.kwotę.kosztów.płacy,. która.w. jakiejkolwiek. części.
została.sfinansowana.ze.środków.publicznych,.w.tym.w.ramach.pomocy.w.formie.subsy-
diów.płacowych.udzielanych.na.podstawie.innych.przepisów.niż.przepisy.ustawy.o.reha-
bilitacji.

Kwota.wpisana.w.poz..54.wyznacza.limit.kosztów.płacy,.czyli.ograniczenie.w.uzy-
skaniu.dofinansowania..Jeżeli.dofinansowanie.stanowi.pomoc.publiczną.(w.poz..46.za-
znaczono.pole.1).i.pracownik.na.którego.przyznawane.jest.dofinansowanie,.zatrudniony.
jest.u.pracodawcy.wykonującego.działalność.gospodarczą.(w.poz..47.zaznaczono.pole.1),.
to.w.poz..54.pracodawca.oblicza.75%.kwoty.wykazanej.w.poz..52,.czyli.kosztów.płacy..
Natomiast.jeżeli.nie.prowadzi.działalności.gospodarczej.lub.jeżeli.pracownik,.na.którego.
pobierane.jest.dofinansowanie.do.wynagrodzenia,.jest.zatrudniony.u.pracodawcy.prowa-
dzącego.działalność.gospodarczą,.lecz.wykonuje.pracę.związaną.z.wyodrębnioną.dzia-
łalnością. niebędącą. działalnością. gospodarczą,. to. oblicza. 90%. kwoty. wykazanej.
w.poz..52.

Przykład
W przypadku Jana K., o którym była mowa w poprzednim przykładzie, limit kosztów płacy wynie-
sie 75% z 2090,91 zł, to w poz. 54 pracodawca powinien wpisać kwotę 1568,18 zł.

W.poz..55.pracodawca.wpisuje.ostateczną.kwotę,.którą.może.uzyskać.w.formie.dofi-
nansowania.do.wynagrodzenia.niepełnosprawnego.pracownika..Pracodawca.powinien.po-
równać.poz..51.(kwotę.ustaloną.na.podstawie.art..26a.ust..1.i.ust..1b.ustawy.o.rehabilitacji).
z.poz..52–53.(koszty.płacy.pomniejszone.o.otrzymaną.pomoc.z.innych.źródeł.na.te.same.
koszty.płacy.poniesione.w.związku.z.zatrudnieniem.niepełnosprawnego.pracownika).oraz.
z.poz..54.(kwota.limitu.kosztów.płacy).i.wybrać.najniższą.wartość.
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Przykład
W opisywanym przypadku Jana K.:
poz. 51 = 1560,38 zł,
poz. 52–53 = 2090,91 zł – 0,00 = 2090,91 zł,
poz. 54 = 1568,18 zł.
Minimum = 1560,38 zł (najniższą wartość ma poz. 51).
Na podstawie przykładu Jana K. wynika, że pracodawca otrzyma z PFRON dofinansowanie do 
jego wynagrodzenia w wysokości 1560,38 zł (poz. 55).
Jeżeli poz. 55<0, należy wpisać 0. 

Pozycja. .55.=.0.w.przypadku. jednoczesnego.zaznaczenia:.pola.1.w.poz..46. i. .pola.2.
w.poz..48..W.tym.przypadku.pracodawca,.dla.którego.dofinansowanie.stanowi.pomoc.pu-
bliczną,.nie.może.wykazać.efektu.zachęty.na.danego.pracownika.

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 2, art. 11, art. 18f, art. 19d, art. 19ga, art. 20, art. 24, art. 33, art. 34a, art. 36a–36b, art. 40, art. 49, art. 53–53a, art. 53g, 
art. 60a–60d, art. 61e–61x, art. 62a–62c, art. 66k–66n, art. 69a–69b, art. 71, art. 73, art. 85, art. 104c, art. 108 ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1146),

■f art. 9c ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 272; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 923),

■f art. 2, art. 52, art. 55, art. 675–6717 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),

■f art. 2 pkt 1 i 4a, art. 2a, art. 3, art. 4, art. 4a, art. 5, art. 5a, art. 21, art. 26a–26c, art. 56b, art. 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1457),

■f art. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz.U. Nr 237, poz. 1652),

■f art. 37 ust. 5 i ust. 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz.U. 
z 2007 r. Nr 59, poz. 404; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381),

■f art. 2 pkt 18 i 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgod-
ne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),

■f § 2 i 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639),

■f § 1–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych 
i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 864),

■f § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania 
stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160),

■f § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się 
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810),

■f § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1220),

■f załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, 
poz. 312; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1704),

■f § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wyna-
grodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1988),



  nr 2/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 67

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

■f obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu (M.P. 
z 2014 r. poz. 381),

■f obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 
z 2014 r. poz. 367).

MAREK ROTKIEWICZ
ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Euro-
pejskiej, autor ponad 1500 publikacji, szkoleniowiec, prowadzi działalność doradczą
MAŁGORZATA KOWALSKA 
doradca ds. wynagrodzeń i zasiłków, prowadzi zajęcia na kursach i studiach podyplomowych 
z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, zasiłków, wieloletni pracownik ZUS
URSZULA KUROWSKA
specjalista ds. legislacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW

Czy zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy pozbawia 
przedsiębiorcę możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych

Prowadzę działalność gospodarczą. W grudniu 2014 r. ukończyłem 60 lat. Dowiedziałem się, że 
z racji wieku obligatoryjnie obejmuje mnie zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy. 
W ZUS poinformowano mnie, że faktycznie tak jest, ale nikt nie potrafił mi podać regulującej to 
podstawy prawnej. Powiedziano mi również, że za okres, kiedy opłacałem nienależnie składkę, 
muszę zrobić korekty deklaracji i wykazać składkę na FP z wartością zerową. Mogę dołączyć do 
tego pismo z prośbą o przeksięgowanie „nadpłaty” na inne konto. Czy istotnie zgodnie z ustawą 
tak jest i czy mogę to zrobić, nie naruszając obowiązujących przepisów? Kolejną sprawą wiążą-
cą się z Funduszem Pracy jest nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Prawdopodobnie, je-
śli nie będę opłacał składki, która z racji wieku mnie nie obowiązuje, nie będę mógł nabyć prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych. Proszę o informację, w jaki sposób postąpić i czy lepiej byłoby dla 
mnie, abym opłacał składkę na FP, mimo ukończenia 60 lat?

Musi.Pan.skorygować.dokumenty.rozliczeniowe.w.ZUS..Jednak,.mimo.braku.opłacania.
składki.na.Fundusz.Pracy.(dalej:.FP),.uzyska.Pan.prawo.do.zasiłku.dla.bezrobotnych.po.za-
kończeniu.działalności,.jeżeli.spełni.Pan.pozostałe.warunki.do.jego.uzyskania..

Przedsiębiorca,. który. ukończył. 55/60. lat. (wiek. odpowiednio. dla. kobiet/mężczyzn),. nie.
może.dobrowolnie.opłacać.składek.na.FP..Oznacza.to,.że.jeśli.mężczyzna.prowadzący.pozarol-
niczą.działalność.gospodarczą.ukończył.60.lat.i.w.dalszym.ciągu.opłacał.składki.na.FP,.mimo.
że.jest.z.tego.obowiązku.ustawowo.zwolniony.(art..104b.ust..2.ustawy.o.promocji.zatrudnienia.
i. instytucjach. rynku. pracy),. to. powinien. dokonać. korekty. dokumentów. rozliczeniowych. za.
okres,. kiedy. nienależnie. opłacał. tę. składkę.. Korekta. polega. na. „wyzerowaniu”. nienależnie.
opłaconych.składek.na.FP.w.deklaracji.(ZUS.DRA)..Po.sporządzeniu.korekt.na.koncie.płatnika.
powstanie.nadpłata..Może.być.ona.zaliczona.na.poczet.należnych.składek.(zaległych.lub.bieżą-
cych).na.ubezpieczenia.społeczne..Można.także.złożyć.wniosek.o.zwrot.nadpłaconych.składek.

Warunkiem.uzyskania.zasiłku.dla.bezrobotnych.jest.m.in..opłacanie.składek.na.ubezpie-
czenia. społeczne. oraz. FP. od. kwoty. co. najmniej. minimalnego. wynagrodzenia. za. pracę.
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w.okresie.18.miesięcy.poprzedzających.dzień.zarejestrowania.w.urzędzie.pracy.(art..71.ust..1.
pkt.2.lit..d.ustawy.o.promocji.zatrudnienia.i.instytucjach.rynku.pracy)..Regulacja.uniemożli-
wiająca.opłacanie.składek.na.FP.przez.przedsiębiorców.w.wieku.55/60.lat.zamyka.im.drogę.
do.uzyskania.zasiłku.po.zakończonej.działalności..Jednak.na.tę.nieprawidłowość.zwróciły.
uwagę.sądy.i.Rzecznik.Praw.Obywatelskich.

Przedsiębiorcy.zwolnieni.z.opłacania.składek.na.FP.ze.względu.na.wiek.mają.prawo.do.
uzyskania.zasiłku.dla.bezrobotnych,.jeżeli.spełniają.pozostałe.ustawowe.warunki.do.uzyska-
nia.tego.świadczenia..

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d, art. 104b ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1877),

■f art. 24 ust. 6a–6d, art. 47 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1831).

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA
radca prawny, od 10 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych, autorka licznych 
publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, specjalizuje się m.in. w problematyce 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, były wieloletni pracownik ZUS

Kiedy za pracownika niepełnoetatowego nie opłaca się składki 
na Fundusz Pracy

Czy za pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu z wynagrodzeniem 1313 zł brutto należy odpro-
wadzać składki na FP? Jest to jego jedyna praca.

Nie,.w.tym.przypadku.składka.na.FP.nie.jest.należna,.gdyż.wynagrodzenie.pracownika,.
stanowiące.podstawę.wymiaru.obowiązkowych.składek.na.ubezpieczenia.emerytalne.i.rento-
we,.jest.niższe.od.stawki.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę,.tj..1750.zł.

Składki.na.FP.opłaca.się.od.podstaw.wymiaru.składek.emerytalno-rentowych,.wynoszą-
cych. w. przeliczeniu. na. okres. miesiąca. co. najmniej. minimalne. wynagrodzenie. za. pracę.
(w. 2015. r.. –. 1750. zł). lub. 80%. minimalnego. wynagrodzenia. u. pracowników. będących.
w.pierwszym.roku.pracy.(w.2015.r..–.1400.zł)..Jeżeli.dana.osoba.jest.ubezpieczona.obowiąz-
kowo.z.kilku. tytułów,.np..ma.kilka.umów.o.pracę. lub.umowę.o.pracę.z.wynagrodzeniem.
niższym.niż.minimalne.wynagrodzenie.i.umowę.zlecenia,.to.składki.na.FP.będą.należne.z.każ-
dego.tytułu.ubezpieczenia,.gdy.łączna.kwota.stanowiąca.podstawę.wymiaru.składek.emery-
talno-rentowych. zrówna. się. bądź. przewyższy. kwotę. minimalnej. pensji. (80%. minimalnej.
pensji);.ubezpieczony.składa.w.tej.sprawie.oświadczenie.każdemu.płatnikowi.

Przykład
Karol B. jest zatrudniony w spółce jawnej na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 900 zł. Oprócz tego 
wykonuje podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym umowę zlecenia 
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dla innego podmiotu niż pracodawca. Z tytułu umowy zlecenia jego wynagrodzenie w stawce 
miesięcznej wynosi 900 zł. Oba wynagrodzenia są co prawda niższe od stawki minimalnej 
1750 zł, ale po zsumowaniu łączna podstawa wymiaru składek wynosi 1800 zł, czyli przekracza 
minimum płacowe. Stąd zarówno pracodawca, jak i zleceniodawca mają obowiązek opłacania 
składek na FP.

Pracownik.zatrudniony.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.ma.zagwarantowaną.płacę.na.
poziomie.ustawowego.minimum..Składka.na.FP.za.taką.osobę.jest.zatem.zawsze.należna,.
nawet. jeśli. w. danym. miesiącu. osoba. ta. osiągnęła. faktycznie. niższe. wynagrodzenie. ze.
względu.na.chorobę,.urlop.bezpłatny.czy.rozpoczęcie/zakończenie.zatrudnienia.w.trakcie.
miesiąca.. W. takim. przypadku. dokonuje. się. przeliczenia. podstawy. składkowej. na. okres.
miesiąca,. tzn.. sprawdza.się,. jaka.byłaby.w.danym.miesiącu.podstawa.wymiaru. składek,.
gdyby.pracownik.przepracował.cały.miesiąc..Natomiast.u.pracownika.zatrudnionego.w.nie-
pełnym.wymiarze.czasu.pracy.decydujący.jest.poziom.wynagrodzenia.określony.w.umo-
wie.o.pracę.

Jeśli.pracownik,.pracując.na.część.etatu,.ma.zapewnione.wynagrodzenie.równe.(kwoto-
wo).pełnej.kwocie.wynagrodzenia.minimalnego.lub.od.niej.wyższej,.to.składka.na.FP.jest.
należna..W.przeciwnym.razie,.gdy.wynagrodzenie.jest.niższe,.a.pracownik.nie.ma.innych.
tytułów.do.obowiązkowych.ubezpieczeń.emerytalno-rentowych,.pracodawca.nie.opłaca.za.
niego.składek.na.FP..Tak.jest.też.w.przypadku.Państwa.pracownika,.który.pracuje.na.3/4.
etatu. i. w. umowie. o. pracę. ma. zagwarantowane. wynagrodzenie. minimalne. stosownie. do.
części.etatu,.na.którą.jest.zatrudniony.(1750.zł.×.3/4.=.1312,50.zł)..Nie.ma.innych.dodatko-
wych.źródeł.przychodu,.które.podlegałyby.obowiązkowi.zgłoszenia.w.ZUS.i.odkładania.
składek. na. ubezpieczenia. społeczne,. dlatego. nie. mają. Państwo. obowiązku. opłacania. za.
niego.składek.na.FP.

   Składka na Fundusz Pracy jest zawsze obowiązkowa  
za pracownika pełnoetatowego, po spełnieniu pozostałych 
ustawowych warunków.

Składki.na.FP.opłacają.pracodawcy.oraz.inne.jednostki.organizacyjne.m.in..za.osoby:
■■ pozostające.w.stosunku.pracy.lub.w.stosunku.służbowym,
■■ wykonujące.pracę.na.podstawie.umowy.o.pracę.nakładczą,
■■ wykonujące.pracę.na.podstawie.umowy.agencyjnej.lub.umowy.zlecenia.albo.innej.umo-

wy.o.świadczenie.usług,.do.której.stosuje.się.przepisy.dotyczące.zlecenia,.oraz.za.osoby.
z.nimi.współpracujące. (z.wyłączeniem.niań. świadczących.pracę.na.podstawie.umowy.
uaktywniającej),

■■ wykonujące.pracę.w.okresie.odbywania.kary.pozbawienia.wolności. lub.tymczasowego.
aresztowania.
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Pracodawcą,.w.rozumieniu.ustawy.o.promocji.zatrudnienia. i. instytucjach.rynku.pracy,.
jest. każda. jednostka. organizacyjna. (również. nieposiadająca. osobowości. prawnej),. a. także.
osoba. fizyczna,. jeżeli. zatrudniają.one.co.najmniej. jednego.pracownika..Z.przepisów. tych.
wynika,.że.jeśli.przedsiębiorca.–.osoba.fizyczna.–.zatrudnia.wyłącznie.zleceniobiorców,.nie.
opłaca.za.nich.składek.na.FP.

Przykład
Krzysztof B. prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Od 1 września 2014 r. zatrudnił 
trzech zleceniobiorców. Dwóch z nich z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowym ubezpie-
czeniom społecznym, a przychody uzyskiwane ze zlecenia co miesiąc przekraczają kwotę mini-
malnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2015 r. Krzysztof B. zawarł z jednym ze zleceniobiorców 
umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu.
W okresie od 1 września do 31 grudnia 2014 r. przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacania 
składek na FP za swoich zleceniobiorców, mimo że uzyskiwali oni przychód przekraczający mi-
nimalne wynagrodzenie. W tym okresie zleceniodawca nie był pracodawcą (w rozumieniu usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), gdyż nie zatrudniał na podstawie umowy 
o pracę ani jednej osoby. Od 1 stycznia 2015 r. sytuacja uległa zmianie. Zleceniodawca zatrudnił 
osobę w ramach stosunku pracy. Tym samym stał się pracodawcą i od tego momentu jest zobo-
wiązany do opłacania składek na FP nie tylko za pracownika, ale również za zatrudnionych zle-
ceniobiorców.

Przykład
Delta sp. z o.o. zatrudnia 3 zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu zawartej umowy. Podstawa wymiaru składek tych osób jest miesięcznie 
wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oprócz zleceniobiorców spółka nie zatrudnia 
innych osób. Zleceniodawca jest zobowiązany do opłacania składki na FP za swoich zlecenio-
biorców jako „inna jednostka organizacyjna”, mimo że nie jest pracodawcą w rozumieniu usta-
wy (art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Składki.na.FP.opłaca.się.wyłącznie.za.okres.trwania.obowiązkowych.ubezpieczeń.eme-
rytalno-rentowych.. Jeżeli. ubezpieczony. podlega. im. na. zasadzie. dobrowolności,. wówczas.
–.niezależnie.od.poziomu.uzyskiwanego.przychodu.–.składka.na.FP.nie.jest.należna.

Składki.na.FP.nie.opłaca.się,.niezależnie.od.wysokości.osiągniętego.dochodu,.za.osoby,.
które:

■■ powróciły.z.urlopu.macierzyńskiego,.urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego,.do-
datkowego. urlopu. macierzyńskiego,. dodatkowego. urlopu. na. warunkach. urlopu. macie-
rzyńskiego,.urlopu.rodzicielskiego.lub.urlopu.wychowawczego.–.przez.okres.36.miesięcy.
kalendarzowych,.od.pierwszego.miesiąca.po.powrocie.z.urlopu,



  nr 2/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 71

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

■■ ukończyły.50..rok.życia.i.w.okresie.30.dni.przed.zatrudnieniem.pozostawały.w.ewidencji.
bezrobotnych.powiatowego.urzędu.pracy.–.przez.okres.12.miesięcy,.począwszy.od.pierw-
szego.miesiąca.po.zawarciu.umowy.o.pracę,

■■ za. skierowanych. zatrudnionych. bezrobotnych,. którzy. nie. ukończyli. 30.. roku. życia,.
przez. okres. 12. miesięcy,. począwszy. od. pierwszego. miesiąca. po. zawarciu. umowy.
o.pracę.
Niezależnie. od. formy. zatrudnienia,. składki. na. FP. nie. odprowadza. się. za. osoby,. które.

osiągnęły.wiek:.55.lat.(kobiety).oraz.60.lat.(mężczyźni).

   Składki na Fundusz Pracy nie opłaca się za kobiety, które ukończyły 
55 lat, oraz za mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 2 ust. 1 pkt 25, art. 104, art. 104a i art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1877).

IZABELA NOWACKA
ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licz-
nych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi portal kadrowo-
-płacowy
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USTAWA
z.dnia.20.kwietnia.2004.r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(j.t..Dz.U..z.2013.r..poz..674;.ost..zm..Dz.U..z.2014.r..poz..1877)

(wyciąg)

Rozdział 11
Instrumenty rynku pracy

(...)
Art. 51. [Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, 

nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne].
1..Starosta.zwraca.pracodawcy,.który.zatrudnił.w.ramach.prac.interwencyjnych.na.okres.

do.6.miesięcy.skierowanych.bezrobotnych,.część.kosztów.poniesionych.na.wynagrodzenia,.
nagrody.oraz.składki.na.ubezpieczenia.społeczne.skierowanych.bezrobotnych.w.wysokości.
uprzednio.uzgodnionej,.nieprzekraczającej. jednak.kwoty.ustalonej. jako. iloczyn. liczby.za-
trudnionych. w. miesiącu. w. przeliczeniu. na. pełny. wymiar. czasu. pracy. oraz. kwoty. zasiłku.
określonej.w.art..72.ust..1.pkt.1,.obowiązującej.w.ostatnim.dniu.zatrudnienia.każdego.rozli-
czanego.miesiąca.i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia.

2..Starosta.zwraca.pracodawcy,.który.zatrudnił.w.ramach.prac.interwencyjnych.co.naj-
mniej.w.połowie.wymiaru.czasu.pracy.na.okres.do.6.miesięcy.skierowanych.bezrobotnych,.
część.kosztów.poniesionych.na.wynagrodzenia,.nagrody.oraz.składki.na.ubezpieczenia.spo-
łeczne.skierowanych.bezrobotnych.w.wysokości.uprzednio.uzgodnionej,.nieprzekraczającej.
jednak.połowy.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.
od.refundowanego.wynagrodzenia.za.każdą.osobę.bezrobotną.

3..Starosta.może.dokonywać,.w.zakresie.i.na.zasadach.określonych.w.ust..1,.zwrotu.po-
niesionych.przez.pracodawcę.kosztów.z.tytułu.zatrudnienia.na.okres.do.12.miesięcy.skiero-
wanych.bezrobotnych,.w.ramach.prac.interwencyjnych,.w.wysokości.uprzednio.uzgodnionej,.
nieprzekraczającej.jednak.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.i.składek.na.ubezpieczenia.
społeczne. od. refundowanego. wynagrodzenia. za. każdego. bezrobotnego,. jeżeli. refundacja.
obejmuje.koszty.poniesione.za.co.drugi.miesiąc.ich.zatrudnienia.

4..Jeżeli.pracodawca.bezpośrednio.po.zakończeniu.prac.interwencyjnych.trwających.co.naj-
mniej.6.miesięcy.zatrudniał.skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.dalszych.6.miesięcy.i.po.
upływie.tego.okresu.dalej.go.zatrudnia.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy,.starosta.może.przy-
znać.pracodawcy.jednorazową.refundację.wynagrodzenia.w.wysokości.uprzednio.uzgodnionej,.
nie.wyższej.jednak.niż.150%.przeciętnego.wynagrodzenia.obowiązującego.w.dniu.spełnienia.
tego.warunku.

5..Starosta,. kierując.bezrobotnego.do.prac. interwencyjnych,.ma.obowiązek.wziąć.pod.
uwagę.jego.wiek,.stan.zdrowia.oraz.rodzaje.uprzednio.wykonywanej.pracy.
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6..Pracodawca.jest.obowiązany,.stosownie.do.zawartej.umowy,.do.utrzymania.w.zatrud-
nieniu.skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.3.miesięcy.po.zakończeniu.refundacji.wyna-
grodzeń.i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.

7..Niewywiązanie.się.z.warunku,.o.którym.mowa.w.ust..6,.lub.naruszenie.innych.warun-
ków.umowy.powoduje.obowiązek.zwrotu.uzyskanej.pomocy.wraz.z.odsetkami.ustawowymi.
naliczonymi.od.całości.uzyskanej.pomocy.od.dnia.otrzymania.pierwszej.refundacji,.w.termi-
nie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty.

8..W.przypadku.rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.skierowanego.bezrobotnego,.rozwią-
zania.z.nim.umowy.o.pracę.na.podstawie.art..52.ustawy.z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.
pracy.lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy.skierowanego.bezrobotnego.w.trakcie.okresu.objętego.
refundacją.albo.przed.upływem.okresu.3.miesięcy,.o.którym.mowa.w.ust..6,.starosta.kieruje.
na.zwolnione.stanowisko.pracy.innego.bezrobotnego.

9..W.przypadku.odmowy.przyjęcia.skierowanego.bezrobotnego.na.zwolnione.stanowisko.
pracy,.pracodawca.zwraca.uzyskaną.pomoc.w.całości.wraz.z.odsetkami.ustawowymi.naliczo-
nymi.od.dnia.otrzymania.pierwszej.refundacji,.w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwa-
nia.starosty..W.przypadku.braku.możliwości.skierowania.bezrobotnego.przez.urząd.pracy.na.
zwolnione.stanowisko.pracy,.pracodawca.nie.zwraca.uzyskanej.pomocy.za.okres,.w.którym.
uprzednio.skierowany.bezrobotny.pozostawał.w.zatrudnieniu.

Art. 52.–53..–.pominięte
Art. 53a. [Przygotowanie zawodowe dorosłych].
1..Starosta. inicjuje,.organizuje. i. finansuje. z.Funduszu.Pracy.przygotowanie.zawodowe.

dorosłych.bezrobotnych.i.osób,.o.których.mowa.w.art..43.ust..1.pkt.3–7,.w.celu.uzyskania.
przez.nich.kwalifikacji.lub.umiejętności.zawodowych,.potwierdzonych.dokumentami,.o.któ-
rych.mowa.w.art..53c.ust..3.i.art..53d.ust..3.

2..Przygotowanie.zawodowe.dorosłych.odbywa.się.w.formie:
1). .praktycznej.nauki.zawodu.dorosłych.umożliwiającej.przystąpienie.do.egzaminu.potwier-

dzającego.kwalifikacje.w.zawodzie.lub.egzaminu.czeladniczego;
2). .przyuczenia.do.pracy.dorosłych.mającego.na.celu.zdobycie.wybranych.kwalifikacji.zawo-

dowych.lub.umiejętności,.niezbędnych.do.wykonywania.określonych.zadań.zawodowych,.
właściwych.dla.zawodu.występującego.w.klasyfikacji.zawodów.i.specjalności.dla.potrzeb.
rynku.pracy.
3..Przygotowanie.zawodowe.dorosłych.jest.realizowane.na.podstawie.umowy.w.sprawie.

realizacji.przygotowania.zawodowego.dorosłych.zawieranej.między. starostą. a.pracodawcą.
lub.między.starostą,.pracodawcą.i.instytucją.szkoleniową,.wpisaną.do.rejestru.prowadzonego.
przez.wojewódzki.urząd.pracy.

4..Praktyczna.nauka.zawodu.dorosłych.trwa.od.6.do.12.miesięcy,.a.przyuczenie.do.pracy.
dorosłych.trwa.od.3.do.6.miesięcy.

Art. 53b.–53h..–.pominięte
Art. 53i. [Refundacja niektórych wydatków poniesionych przez pracodawcę na 

uczestnika przygotowania zawodowego].
Starosta.refunduje.ze.środków.Funduszu.Pracy.pracodawcy,.z.którym.zawarł.umowę.w.spra-

wie.realizacji.przygotowania.zawodowego.dorosłych,.określone.w.umowie.wydatki.poniesio-
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ne.na.uczestnika.przygotowania.zawodowego.dorosłych,.w.szczególności.na.materiały.i.su-
rowce,.eksploatację.maszyn.i.urządzeń,.odzież.roboczą,.posiłki.regeneracyjne.i.inne.środki.
niezbędne.do.realizacji.programu.przygotowania.zawodowego.dorosłych.w.wymiarze.do.2%.
przeciętnego.miesięcznego.wynagrodzenia.za.każdy.pełny.miesiąc.realizacji.programu.

Art. 53j. [Przesłanki przyznania pracodawcy jednorazowej premii ze środków Fun-
duszu Pracy].

1..Pracodawcy,.z.którym.starosta.zawarł.umowę.w.sprawie.realizacji.przygotowania.zawo-
dowego.dorosłych,.przysługuje.jednorazowa.premia.ze.środków.Funduszu.Pracy.po.zakoń-
czeniu.tej.formy.aktywizacji,.jeżeli.skierowany.przez.starostę.uczestnik.przygotowania.zawo-
dowego.dorosłych.ukończył.program.praktycznej.nauki.zawodu.dorosłych.lub.przyuczenia.
do.pracy.dorosłych.i.zdał.egzamin,.o.którym.mowa.w.art..53c.ust..2.lub.art..53d.ust..2.

2..Premia.jest.przyznawana.w.wysokości.400.zł.za.każdy.pełny.miesiąc.programu.przy-
gotowania. zawodowego. dorosłych,. zrealizowanego. dla. każdego. skierowanego. uczestnika,.
na.podstawie.umowy,.o.której.mowa.w.art..53a.ust..3.

3..Kwota.premii.określona.w.ust..2.podlega.waloryzacji.na.zasadach.określonych.w.art..72.
ust..6.

4..Jeżeli.umowa.w.sprawie.realizacji.przygotowania.zawodowego.dorosłych.została.rozwią-
zana.z.przyczyn.niezależnych.od.pracodawcy,.a.osoba.skierowana.przez.starostę.podjęła.przy-
gotowanie.zawodowe.dorosłych.u.innego.pracodawcy.–.przysługującą.kwotę.premii.dzieli.się.
między. wszystkich. pracodawców,. proporcjonalnie. do. liczby. miesięcy. realizowanego. u. nich.
programu.tego.przygotowania..Premia.nie.przysługuje.pracodawcy,.z.którym.umowa.w.sprawie.
realizacji.przygotowania.zawodowego.dorosłych.została.rozwiązana.z.winy.pracodawcy.

5..Premię.przyznaje.starosta,.który.zawarł.z.pracodawcą.umowę.w.sprawie.realizacji.
przygotowania.zawodowego.dorosłych,.po.stwierdzeniu.spełnienia.warunku.określonego.
w.ust..1.

6..Premia.jest.przyznawana.na.wniosek.pracodawcy.złożony.w.terminie.3.miesięcy.od.
dnia.złożenia.z.wynikiem.pozytywnym.egzaminu.przez.uczestnika.przygotowania.zawodo-
wego.dorosłych..Do.wniosku.należy.dołączyć.kopię.dyplomu,.świadectwa.lub.zaświadcze-
nia,.potwierdzającego.spełnienie.warunku.określonego.w.ust..1.

Art. 53k. [Pomoc de minimis].
Refundacja,.o.której.mowa.w.art..53i,.oraz.premia,.o.której.mowa.w.art..53j,.stanowią.po-

moc.de.minimis.i.są.przyznawane.zgodnie.z.warunkami.dopuszczalności.pomocy.de.minimis.
Art. 53l. [Koszty przygotowania zawodowego dorosłych finansowane z Funduszu 

Pracy].
1..Koszty.przygotowania.zawodowego.dorosłych.obejmujące:

1). r.efundację.wydatków.poniesionych.na.uczestnika.przygotowania.zawodowego.dorosłych.
niezbędnych.do.realizacji.programu,.o.których.mowa.w.art..53i,

2). .jednorazową.premię.przyznawaną.pracodawcy,.o.której.mowa.w.art..53j,
3). .należność.przysługującą. instytucji.szkoleniowej.za.przygotowanie. i. realizację.ustalonej.

części.programu,
4). .koszty. badań. lekarskich. i. psychologicznych. mających. na. celu. ustalenie. zdolności. do.

udziału.w.przygotowaniu.zawodowym.dorosłych,
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5)..koszty.egzaminów.potwierdzających.kwalifikacje.w.zawodzie,.egzaminów.czeladniczych.
lub.egzaminów.sprawdzających

–.są.finansowane.z.Funduszu.Pracy.
2..W.przypadku.gdy.uczestnik.przygotowania.zawodowego.dorosłych.nie.złożył.z.wyni-

kiem.pozytywnym.egzaminu,.koszty.ponownego.przystąpienia.do.egzaminu.potwierdzające-
go. kwalifikacje. w. zawodzie,. egzaminu. czeladniczego. lub. egzaminu. sprawdzającego. nie.
mogą.być.sfinansowane.ze.środków.Funduszu.Pracy.

3..Starosta.może.sfinansować.koszty.przejazdu.do.miejsca.odbywania.przygotowania.zawo-
dowego.dorosłych,.a.w.przypadku.gdy.przygotowanie.zawodowe.dorosłych.odbywa.się.w.miej-
scowości.innej.niż.miejsce.zamieszkania,.także.koszty.zakwaterowania,.zgodnie.z.art..44.i.45.

Art. 53m.–55..–.pominięte
Art. 56. [Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezro-

botnego w ramach prac interwencyjnych].
1..Starosta.może.dokonywać.z.Funduszu.Pracy.przez.okres.do.12.miesięcy.zwrotu.ponie-

sionych.przez.pracodawcę.z.tytułu.zatrudnienia.w.ramach.prac.interwencyjnych.w.pełnym.
wymiarze.czasu.pracy.skierowanego.bezrobotnego.kosztów.wypłaconego.mu.wynagrodze-
nia,. nagród. oraz. opłaconych. składek. na. ubezpieczenia. społeczne. w. wysokości. uprzednio.
uzgodnionej,.nieprzekraczającej.jednak.kwoty.zasiłku.określonej.w.art..72.ust..1.pkt.1,.obo-
wiązującej.w.ostatnim.dniu.każdego.rozliczanego.miesiąca.i.składek.na.ubezpieczenia.spo-
łeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia.

2..Starosta.może.dokonywać.z.Funduszu.Pracy.przez.okres.do.18.miesięcy.zwrotu.ponie-
sionych.przez.pracodawcę.z.tytułu.zatrudnienia.w.ramach.prac.interwencyjnych.w.pełnym.
wymiarze.czasu.pracy.skierowanego.bezrobotnego.kosztów.wypłaconego.mu.wynagrodze-
nia,. nagród. oraz. opłaconych. składek. na. ubezpieczenia. społeczne. w. wysokości. uprzednio.
uzgodnionej,.nieprzekraczającej.jednak.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.i.składek.na.
ubezpieczenia.społeczne.od.tego.wynagrodzenia,.jeżeli.zwrot.obejmuje.koszty.poniesione.za.
co.drugi.miesiąc.

3..Pracodawca.jest.obowiązany,.stosownie.do.zawartej.umowy,.do.utrzymania.w.zatrud-
nieniu.skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.objęty.refundacją.wynagrodzeń.i.składek.na.
ubezpieczenia.społeczne.oraz.okres.6.miesięcy.po.zakończeniu.tej.refundacji.

4..Niewywiązanie.się.z.warunku,.o.którym.mowa.w.ust..3,.lub.naruszenie.innych.warun-
ków.zawartej.umowy.powoduje.obowiązek.zwrotu.uzyskanej.pomocy.wraz.z.odsetkami.usta-
wowymi.naliczonymi.od.całości.uzyskanej.pomocy.od.dnia.otrzymania.pierwszej.refundacji,.
w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty.

5..W.przypadku.rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.skierowanego.bezrobotnego,.rozwią-
zania.z.nim.umowy.o.pracę.na.podstawie.art..52.ustawy.z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.
pracy.lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy.skierowanego.bezrobotnego.w.trakcie.okresu.objętego.
refundacją.albo.przed.upływem.okresu.3.miesięcy,.o.którym.mowa.w.ust..3,.starosta.kieruje.
na.zwolnione.stanowisko.pracy.innego.bezrobotnego.

6..W.przypadku.odmowy.przyjęcia.skierowanego.bezrobotnego.na.zwolnione.stanowisko.
pracy,.pracodawca.zwraca.uzyskaną.pomoc.w.całości.wraz.z.odsetkami.ustawowymi.naliczo-
nymi.od.dnia.otrzymania.pierwszej.refundacji,.w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwa-
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nia.starosty..W.przypadku.braku.możliwości.skierowania.bezrobotnego.przez.urząd.pracy.na.
zwolnione.stanowisko.pracy,.pracodawca.nie.zwraca.uzyskanej.pomocy.za.okres,.w.którym.
uprzednio.skierowany.bezrobotny.pozostawał.w.zatrudnieniu.

Art. 57. [Zwrot części kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych].
1..Starosta.zwraca.organizatorowi.robót.publicznych,.który.zatrudniał.skierowanych.bez-

robotnych.przez.okres.do.6.miesięcy,.część.kosztów.poniesionych.na.wynagrodzenia,.nagro-
dy.oraz.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.bezrobotnych.w.wysokości.uprzednio.uzgodnio-
nej,.nieprzekraczającej.jednak.kwoty.ustalonej.jako.iloczyn.liczby.zatrudnionych.w.miesiącu.
w.przeliczeniu.na.pełny.wymiar.czasu.pracy.oraz.50%.przeciętnego.wynagrodzenia.obowią-
zującego.w.ostatnim.dniu.zatrudnienia.każdego.rozliczanego.miesiąca.i.składek.na.ubezpie-
czenia.społeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia.

2..Starosta.może.dokonywać,.w.zakresie.i.na.zasadach.określonych.w.ust..1,.zwrotu.po-
niesionych.przez.organizatora.robót.publicznych.kosztów.z.tytułu.zatrudnienia.skierowanych.
bezrobotnych.na.okres.do.12.miesięcy,.w.wysokości.uprzednio.uzgodnionej,.nieprzekracza-
jącej.jednak.przeciętnego.wynagrodzenia.i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundo-
wanego.wynagrodzenia.za.każdego.bezrobotnego,.jeżeli.refundacja.obejmuje.koszty.ponie-
sione.za.co.drugi.miesiąc.ich.zatrudnienia.

3..Na.wniosek.organizatora.robót.publicznych.starosta.może.przyznawać.zaliczki.ze.środ-
ków.Funduszu.Pracy.na.poczet.wypłat.wynagrodzeń.oraz.opłacenia.składek.na.ubezpieczenia.
społeczne.

3a..Naruszenie.warunków.umowy.w.zakresie.zatrudniania.skierowanego.bezrobotnego.
przez.okres. trwania.robót.publicznych.powoduje.obowiązek.zwrotu.uzyskanych.refundacji.
wraz.z.odsetkami.ustawowymi.naliczonymi.od.całości.uzyskanych.refundacji.od.dnia.otrzy-
mania.pierwszej.refundacji,.w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty..Przepi-
sy.art..51.ust..8.i.9.stosuje.się.odpowiednio.

4..Bezrobotni.będący.dłużnikami.alimentacyjnymi.w.rozumieniu.przepisów.o.pomocy.
osobom.uprawnionym.do.alimentów.mogą.zostać.skierowani.przez.starostę,.na.zasadach.do-
tyczących.robót.publicznych,.do.wykonywania.przez.okres.do.6.miesięcy.pracy.niezwiązanej.
z. wyuczonym. zawodem,. w. wymiarze. nieprzekraczającym. połowy. wymiaru. czasu. pracy,.
w. instytucjach. użyteczności. publicznej. oraz. organizacjach. zajmujących. się. problematyką.
kultury,.oświaty,.sportu.i.turystyki,.opieki.zdrowotnej.lub.pomocy.społecznej.

5..(uchylony).
6.. Starosta. zwraca. pracodawcy,. który. zatrudnił. bezrobotnych. skierowanych. do. prac,.

o.których.mowa.w.ust..4,.część.poniesionych.kosztów.na.wynagrodzenia,.nagrody.oraz.skład-
ki.na.ubezpieczenia.społeczne.w.wysokości.uprzednio.uzgodnionej,.nieprzekraczającej.jed-
nak.kwoty.ustalonej.jako.iloczyn.liczby.zatrudnionych.bezrobotnych.i.połowy.minimalnego.
wynagrodzenia.za.pracę.obowiązującego.w.ostatnim.dniu.zatrudnienia.każdego.rozliczanego.
miesiąca,.łącznie.ze.składką.na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia.

Art. 58..–.pominięty
Art. 59. [Skierowanie do prac interwencyjnych bezrobotnych powyżej 50 roku życia].
1..Starosta.może.skierować.bezrobotnych,.o.których.mowa.w.art..49.pkt.3,.do.wykonywa-

nia.pracy.w.ramach.prac.interwencyjnych.przez.okres.do.24.miesięcy.oraz.dokonywać.refun-
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dacji.poniesionych.przez.pracodawcę.kosztów.na.wynagrodzenia.i.składki.na.ubezpieczenia.
społeczne.

2..Starosta.może. skierować.bezrobotnych,. o. których.mowa.w.ust.. 1,. do.wykonywania.
pracy.w.ramach.prac.interwencyjnych.u.pracodawcy.przez.okres.do.4.lat.i.dokonywać.refun-
dacji.poniesionych.przez.pracodawcę.kosztów.wynagrodzeń.i.składek.na.ubezpieczenia.spo-
łeczne,.jeżeli.obejmuje.ona.koszty.poniesione.za.co.drugi.miesiąc.ich.zatrudnienia.

3..(uchylony).
4..Jeżeli.do.pracy.w.ramach.prac.interwencyjnych.są.kierowani.bezrobotni,.którzy:

1). .spełniają.warunki.konieczne.do.nabycia.prawa.do.świadczenia.przedemerytalnego.–.re-
fundacja.jest.przyznawana.w.wysokości.do.80%.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.
i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia;

2). .nie.spełniają.warunków.koniecznych.do.uzyskania.świadczenia.przedemerytalnego.–.re-
fundacja.jest.przyznawana.w.wysokości.do.50%.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.
i.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.od.refundowanego.wynagrodzenia.
5..Przepisy.art..56.ust..3–6.stosuje.się.odpowiednio.
Art. 59a..–.pominięty
Art. 59b. [Wykaz pracodawców i zawartych umów z zakresu promocji zatrudnienia 

i instytucji rynku pracy].
1..Wykazy.pracodawców.i.osób,.z.którymi.zawarto.umowy.w.przypadkach,.o.których.

mowa.w.art..46.ust..1.pkt.1.i.1a,.ust..1a,.art..47.ust..1,.art..51.ust..1–4,.art..53.ust..1,.art..53a.
ust..1,.art..56,.art..57.ust..1,.2.i.4.i.art..59.ust..1–3,.są.podawane.do.wiadomości.publicznej.
przez.powiatowy.urząd.pracy.przez.wywieszenie.ich.na.tablicy.ogłoszeń.w.siedzibie.urzędu.
na.okres.30.dni.

2..Powiatowy.urząd.pracy.po.zakończeniu.każdego.roku.kalendarzowego,.w.terminie.do.
dnia.31.stycznia,.przekazuje.właściwej.powiatowej.radzie.rynku.pracy.zbiorczy.wykaz.praco-
dawców.i.osób,.o.których.mowa.w.ust..1.

3..Wykazy,.o.których.mowa.w.ust..1,.powinny.zawierać:
1). nazwę.pracodawcy.albo.imię.i.nazwisko.osoby,.z.którą.zawarto.umowę;
2). wskazanie.rodzaju.instrumentu.rynku.pracy;
3). liczbę.utworzonych.stanowisk.pracy,.stażu.i.przygotowania.zawodowego.dorosłych.

Art. 59c. [Warunki dopuszczalności pomocy de minimis w ramach pomocy udziela-
nej pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych].

Pomoc.udzielana.pracodawcom.i.przedsiębiorcom.w.ramach.prac.interwencyjnych,.robót.
publicznych. lub. skierowania. na. zasadach. robót. publicznych,. o. których. mowa. w. art.. 51,.
art..56,.art..57.i.art..59.oraz.w.ramach.jednorazowej.refundacji.kosztów.z.tytułu.opłaconych.
składek.na.ubezpieczenia.społeczne,.o.której.mowa.w.art..47,.jest.udzielana.zgodnie.z.warun-
kami.dopuszczalności.pomocy.de.minimis.

Art. 60..–.pominięty
Art. 60a. [Przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy].
1..Starosta.może,.na.podstawie.zawartej.umowy,.przyznać.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy.

środki.Funduszu.Pracy,.zwane.dalej.„grantem”,.na.utworzenie.stanowiska.pracy.w.formie.
telepracy.w.rozumieniu.art..675.ustawy.z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.pracy.dla.skiero-
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wanego.bezrobotnego.rodzica.powracającego.na.rynek.pracy,.posiadającego.co.najmniej.jed-
no. dziecko. w. wieku. do. 6. lat,. lub. bezrobotnego. sprawującego. opiekę. nad. osobą. zależną,.
który.w.okresie.3.lat.przed.rejestracją.w.urzędzie.pracy.jako.bezrobotny.zrezygnował.z.za-
trudnienia.lub.innej.pracy.zarobkowej.z.uwagi.na.konieczność.wychowywania.dziecka.lub.
sprawowania.opieki.nad.osobą.zależną.

2..Grant.nie.może.zostać.przyznany.na.utworzenie.stanowiska.pracy.dla.bezrobotnego:
1). małżonka.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy;
2). rodzica.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy;
3). rodzeństwa.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy;
4). .dziecka.własnego.lub.przysposobionego:.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy,.małżonka.pra-

codawcy.lub.przedsiębiorcy,.rodzeństwa.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy.
3..Grant.przysługuje.w.kwocie.określonej.w.umowie.zawartej.ze.starostą,.nie.wyższej.

jednak.niż.6-krotność.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.obowiązującego.w.dniu.zawar-
cia.umowy,.za.każdego.skierowanego.bezrobotnego.

4..Pracodawca.lub.przedsiębiorca.są.obowiązani,.stosownie.do.zawartej.umowy,.do.utrzy-
mania.zatrudnienia.skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.12.miesięcy.w.pełnym.wymiarze.
czasu.pracy.lub.przez.okres.18.miesięcy.w.połowie.wymiaru.czasu.pracy.

5..Niewywiązanie.się.z.warunku,.o.którym.mowa.w.ust..4,.lub.wykorzystanie.grantu.nie-
zgodnie.z.umową,.lub.jego.niewykorzystanie.powoduje.obowiązek.zwrotu.grantu.wraz.z.od-
setkami.ustawowymi.naliczonymi.od.dnia.otrzymania.grantu,.w.terminie.30.dni.od.dnia.do-
ręczenia.wezwania.starosty.

6..Zwrot.grantu.następuje:
1). .w.kwocie.proporcjonalnej.do.okresu,.w.którym.warunek.określony.w.ust..4.nie.został.

spełniony,. wraz. z. odsetkami. ustawowymi. naliczonymi. od. dnia. otrzymania. grantu.
–.w.przypadku.niewywiązania.się.z.tego.warunku;

2). .w.całości.wraz.z.odsetkami.ustawowymi.naliczonymi.od.dnia.otrzymania.grantu.–.w.przy-
padku.wykorzystania.grantu.niezgodnie.z.umową.lub.jego.niewykorzystania.
7..W.przypadku.rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.skierowanego.bezrobotnego,.rozwią-

zania.z.nim.umowy.o.pracę.na.podstawie.art..52.ustawy.z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.
pracy. lub.wygaśnięcia. stosunku.pracy.skierowanego.bezrobotnego.przed.upływem.okresu.
odpowiednio.12.lub.18.miesięcy,.o.którym.mowa.w.ust..4,.starosta.kieruje.na.zwolnione.sta-
nowisko.pracy.innego.bezrobotnego.

8..W.przypadku.odmowy.przyjęcia.skierowanego.bezrobotnego.na.zwolnione.stanowisko.
pracy. pracodawca. lub. przedsiębiorca. zwraca. grant. w. kwocie. określonej. w. ust.. 6. pkt. 1..
W.przypadku.braku.możliwości.skierowania.odpowiedniego.bezrobotnego.przez.urząd.pracy.
na.zwolnione.stanowisko.pracy.pracodawca.lub.przedsiębiorca.nie.zwraca.grantu.za.okres.
zatrudniania.skierowanego.bezrobotnego.

9..Grant.jest.udzielany.zgodnie.z.warunkami.dopuszczalności.pomocy.de.minimis.
Art. 60b. [Przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wy-

miarze czasu pracy].
1..Starosta.może,.na.podstawie.zawartej.umowy,.przyznać.pracodawcy.świadczenie.aktywi-

zacyjne.za.zatrudnienie.w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.skierowanego.bezrobotnego.rodzica.
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powracającego.na.rynek.pracy.po.przerwie.związanej.z.wychowywaniem.dziecka.lub.bezrobot-
nego.sprawującego.opiekę.nad.osobą.zależną,.który.w.okresie.3.lat.przed.rejestracją.w.urzędzie.
pracy.jako.bezrobotny.zrezygnował.z.zatrudnienia.lub.innej.pracy.zarobkowej.z.uwagi.na.ko-
nieczność.wychowywania.dziecka.lub.sprawowania.opieki.nad.osobą.zależną.

2..Świadczenie.aktywizacyjne.przysługuje.przez.okres:
1). .12.miesięcy.w.wysokości.połowy.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.miesięcznie.za.

każdego.skierowanego.bezrobotnego.albo
2). .18.miesięcy.w.wysokości.jednej.trzeciej.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.miesięcz-

nie.za.każdego.skierowanego.bezrobotnego.
3.. Pracodawca. jest. obowiązany. do. dalszego. zatrudniania. skierowanego. bezrobotnego.

po.upływie.okresu.przysługiwania.świadczenia.aktywizacyjnego,.odpowiednio.przez.okres.
6.miesięcy.w.przypadku,.o.którym.mowa.w.ust..2.pkt.1,.oraz.9.miesięcy.w.przypadku,.o.któ-
rym.mowa.w.ust..2.pkt.2.

4..W.przypadku.rozwiązania.przez.pracodawcę.umowy.o.pracę.w.trakcie.przysługiwania.
świadczenia.aktywizacyjnego.lub.niewywiązania.się.z.warunku.utrzymania.osoby.w.zatrud-
nieniu.przez.okres.odpowiednio.6.lub.9.miesięcy.przypadających.po.ustaniu.prawa.do.tego.
świadczenia.pracodawca.jest.obowiązany.do.zwrotu.wszystkich.otrzymanych.świadczeń.ak-
tywizacyjnych.wraz. z.odsetkami.ustawowymi.naliczonymi.od. całości.kwoty.otrzymanych.
świadczeń.aktywizacyjnych.od.dnia.wypłaty.pierwszego.świadczenia,.w.terminie.30.dni.od.
dnia.doręczenia.wezwania.starosty.

5..W.przypadku.utrzymania.zatrudnienia.skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.uzyski-
wania. świadczenia. aktywizacyjnego. oraz. przez. co. najmniej. połowę. okresu. wymaganego.
utrzymania.zatrudnienia.po.upływie.prawa.do.świadczenia.pracodawca.jest.obowiązany.do.
zwrotu.50%.łącznej.kwoty,.o.której.mowa.w.ust..4,.w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.
wezwania.starosty.

6..W.przypadku.rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.skierowanego.bezrobotnego,.rozwiąza-
nia.z.nim.umowy.o.pracę.na.podstawie.art..52.ustawy.z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.pracy.
lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy.skierowanego.bezrobotnego.w.trakcie.przysługiwania.świad-
czenia.aktywizacyjnego.albo.przed.upływem.okresu.odpowiednio.6.lub.9.miesięcy,.o.którym.
mowa.w.ust..4,.starosta.kieruje.na.zwolnione.stanowisko.pracy.innego.bezrobotnego.

7..W.przypadku.odmowy.przyjęcia.skierowanego.bezrobotnego.na.zwolnione.stanowisko.
pracy.pracodawca.jest.obowiązany.do.zwrotu.wszystkich.otrzymanych.świadczeń.aktywiza-
cyjnych.wraz.z.odsetkami.ustawowymi.naliczonymi.od.całości.kwoty.otrzymanych.świad-
czeń.aktywizacyjnych.od.dnia.wypłaty.pierwszego.świadczenia,.w.terminie.30.dni.od.dnia.
doręczenia.wezwania.starosty..W.przypadku.braku.możliwości.skierowania.odpowiedniego.
bezrobotnego.przez.urząd.pracy.na.zwolnione.stanowisko.pracy.pracodawca.nie.zwraca.uzy-
skanych.środków.za.okres.zatrudniania.skierowanego.bezrobotnego.

8..Świadczenie.aktywizacyjne.nie.przysługuje.w.przypadku.uzyskania.przez.pracodawcę.
prawa.do.pożyczki.z.Funduszu.Pracy.na.utworzenie.miejsca.pracy.dla.osoby,.która.miałaby.
być.objęta.świadczeniem.aktywizacyjnym.

9..Świadczenie.aktywizacyjne.jest.udzielane.zgodnie.z.warunkami.dopuszczalności.po-
mocy.de.minimis.
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Art. 60c. [Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne].
1..Starosta.może,.na.podstawie.zawartej.umowy,.refundować.pracodawcy.koszty.po-

niesione.na.składki.na.ubezpieczenia.społeczne.należne.od.pracodawcy.za.skierowanych.
do.pracy.bezrobotnych.do.30.roku.życia,.którzy.podejmują.zatrudnienie.po.raz.pierwszy.
w.życiu.

2..Refundacja.kosztów.poniesionych.na.składki.na.ubezpieczenia.społeczne.przysługuje.
przez.okres.do.12.miesięcy.w.kwocie.określonej.w.umowie,.nie.wyższej.jednak.niż.połowa.
minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.miesięcznie.obowiązującego.w.dniu.zawarcia.umowy,.
za.każdego.zatrudnionego.bezrobotnego.

3.. Pracodawca. jest. obowiązany. do. dalszego. zatrudniania. skierowanego. bezrobotnego.
przez.okres.6.miesięcy.po.zakończeniu.okresu.refundacji.kosztów.poniesionych.na.składki.na.
ubezpieczenia.społeczne.

4..W.przypadku.rozwiązania.przez.pracodawcę.umowy.o.pracę.w.trakcie.przysługiwania.
refundacji.kosztów.poniesionych.na.składki.na.ubezpieczenia.społeczne.lub.niewywiązania.
się.z.warunku.utrzymania.osoby.w.zatrudnieniu.przez.okres.6.miesięcy.przypadających.po.
ustaniu.refundacji.pracodawca.jest.obowiązany.do.zwrotu.wszystkich.otrzymanych.środków.
wraz.z.odsetkami.ustawowymi.naliczonymi.od.całości.kwoty.otrzymanych.środków.od.dnia.
wypłaty.pierwszej.refundacji,.w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty.

5..W.przypadku.utrzymania.zatrudnienia.skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.uzyski-
wania.refundacji.kosztów.poniesionych.na.składki.na.ubezpieczenia.społeczne.oraz.przez.co.
najmniej.3.miesiące.po.upływie.okresu.refundacji.pracodawca. jest.obowiązany.do.zwrotu.
50%.łącznej.kwoty,.o.której.mowa.w.ust..4.

6..W.przypadku.rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.skierowanego.bezrobotnego,.rozwią-
zania.z.nim.umowy.o.pracę.na.podstawie.art..52.ustawy.z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.
pracy.lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy.skierowanego.bezrobotnego.w.trakcie.okresu.objętego.
refundacją.albo.przed.upływem.okresu.6.miesięcy,.o.którym.mowa.w.ust..3,.starosta.kieruje.
na.zwolnione.stanowisko.pracy.innego.bezrobotnego.

7..W.przypadku.odmowy.przyjęcia.skierowanego.bezrobotnego.na.zwolnione.stanowi-
sko.pracy.pracodawca.jest.obowiązany.do.zwrotu.wszystkich.otrzymanych.środków.wraz.
z.odsetkami.ustawowymi.naliczonymi.od.całości.kwoty.otrzymanych.środków.od.dnia.wy-
płaty.pierwszej. refundacji.kosztów.poniesionych.na.składki.na.ubezpieczenia.społeczne,.
w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty..W.przypadku.braku.możliwości.
skierowania.odpowiedniego.bezrobotnego.przez.urząd.pracy.na.zwolnione.stanowisko.pra-
cy.pracodawca.nie.zwraca.otrzymanych.środków.za.okres.zatrudniania.skierowanego.bez-
robotnego.

8..Refundacja.kosztów.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.jest.udzielana.zgodnie.z.wa-
runkami.dopuszczalności.pomocy.de.minimis.

Art. 60d. [Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobot-
nego].

1..Starosta.może,.na.podstawie.zawartej.umowy,.przyznać.pracodawcy.lub.przedsiębiorcy.
dofinansowanie.wynagrodzenia.za.zatrudnienie.skierowanego.bezrobotnego,.który.ukończył.
50.rok.życia.
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2..Dofinansowanie.wynagrodzenia.przysługuje.przez.okres:
1). .12.miesięcy.–.w.przypadku.zatrudnienia.bezrobotnego,.który.ukończył.50.lat,.a.nie.ukoń-

czył.60.lat.lub
2). 24.miesięcy.–.w.przypadku.zatrudnienia.bezrobotnego,.który.ukończył.60.lat.

3..Dofinansowanie.wynagrodzenia.przysługuje.w.kwocie.określonej.w.umowie,.nie.wyż-
szej.jednak.niż.połowa.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.miesięcznie.obowiązującego.
w.dniu.zawarcia.umowy,.za.każdego.zatrudnionego.bezrobotnego.

4..Pracodawca.lub.przedsiębiorca.są.obowiązani.do.dalszego.zatrudniania.skierowanego.
bezrobotnego.po.upływie.okresu.przysługiwania.dofinansowania.wynagrodzenia,.odpowied-
nio.przez.okres.6.miesięcy.w.przypadku,.o.którym.mowa.w.ust..2.pkt.1,.oraz.12.miesięcy.
w.przypadku,.o.którym.mowa.w.ust..2.pkt.2.

5..W.przypadku.niewywiązania.się.z.warunku,.o.którym.mowa.w.ust..4,.oraz.nieutrzy-
mania.zatrudnienia.w.okresie.przysługiwania.dofinansowania.wynagrodzenia.pracodawca.
lub.przedsiębiorca.są.obowiązani.do.zwrotu.wszystkich.otrzymanych.środków.wraz.z.od-
setkami.ustawowymi.naliczonymi.od.całości.kwoty.otrzymanych.środków.od.dnia.wypłaty.
pierwszego.dofinansowania.wynagrodzenia,.w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwa-
nia.starosty.

6..W.przypadku.utrzymania.zatrudnienia.skierowanego.bezrobotnego.przez.okres.przy-
sługiwania.dofinansowania.wynagrodzenia.oraz.przez.co.najmniej.połowę.okresu,.o.którym.
mowa.w.ust..4,.pracodawca.lub.przedsiębiorca.są.obowiązani.do.zwrotu.50%.łącznej.kwoty,.
o.której.mowa.w.ust..5,.w.terminie.30.dni.od.dnia.doręczenia.wezwania.starosty.

7..W.przypadku.rozwiązania.umowy.o.pracę.przez.skierowanego.bezrobotnego,.rozwią-
zania.z.nim.umowy.o.pracę.na.podstawie.art..52.ustawy.z.dnia.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.
pracy.lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy.skierowanego.bezrobotnego.w.trakcie.okresu.objętego.
dofinansowaniem. albo. przed. upływem. okresu. odpowiednio. 6. lub. 12. miesięcy,. o. którym.
mowa.w.ust..4,.starosta.kieruje.na.zwolnione.stanowisko.pracy.innego.bezrobotnego.

8..W.przypadku.braku.odpowiedniego.bezrobotnego.w.sytuacji.określonej.w.ust..7.pra-
codawca. lub. przedsiębiorca. nie. zwracają. uzyskanego. dofinansowania. wynagrodzenia. za.
okres.zatrudniania.skierowanego.bezrobotnego.

9..Dofinansowanie.wynagrodzenia.jest.udzielane.zgodnie.z.warunkami.dopuszczalności.
pomocy.de.minimis.

Art. 61..–.pominięty
Art. 61a. [Skierowanie bezrobotnego do przedsiębiorcy niezatrudniającego pra-

cownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców].
1..Bezrobotny.może.być.skierowany.do.odbywania.stażu,.przygotowania.zawodowego.

dorosłych.oraz.do.prac.interwencyjnych.do.przedsiębiorcy.niezatrudniającego.pracownika.
na.zasadach.przewidzianych.dla.pracodawców.

2..Do.odbycia.przygotowania.zawodowego.dorosłych.u.przedsiębiorcy.niezatrudniające-
go.pracownika.na.zasadach.przewidzianych.dla.pracodawców.może.być.skierowana.osoba,.
o.której.mowa.w.art..43.ust..1.pkt.3–7.

Art. 61b..–.pominięty
(…)
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Refundacja kosztów
 zatrudnienia z urzędów

 pracy i PFRON po zm
ianie przepisów

IRB Platforma
Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy

Pierwsza w Polsce Platforma, która w przejrzysty dla użytkownika 
sposób prezentuje informacje z zakresu: ewidencji, klasyfikacji, wydatków strukturalnych, 

sprawozdawczości, finansów publicznych, podatków, prawa pracy oraz ubezpieczeń 
społecznych i zamówień publicznych.

Do pełnych zasobów Platformy możesz przejść za pomocą 
nowoczesnego narzędzia INFORorganizer, które zainstalujesz na pulpicie komputera 

Zainstaluj bezpłatnie: www.infororganizer.pl
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