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„Świadczenia dla pracowników”

Od wielu lat wątpliwości pracodawców budzi prawidłowy sposób rozliczania VAT, 
podatku dochodowego i składek ZUS od nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych 
przez ich pracowników. Kwestia ta jest cały czas przedmiotem licznych interpre-
tacji wydawanych przez organy podatkowe oraz wyroków sądów administracyj-
nych. Ważną wskazówką interpretacyjną okazał się wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego wydany w tej sprawie w lipcu 2014 r.

Z kolejnego numeru Poradnika Gazety Prawnej dowiesz się na przykładach:
n z jakich źródeł można finansować świadczenia przekazywane pracownikom,
n  kiedy trzeba opodatkować VAT i podatkiem dochodowym świadczenia pozapłacowe,
n  kiedy ująć świadczenia pozapłacowe w podstawie wymiaru składek ZUS i zasiłku,
n  jak zaewidencjonować takie świadczenia w księgach rachunkowych.
Każde z zagadnień zostało wzbogacone o najnowsze interpretacje organów podatkowych i wyroki sądów admini-
stracyjnych.

Zamówienia: bok@infor.pl, tel. 22 212 07 30, 801 626 666
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Dotacje dla pracodawców
– jak uzyskać i rozliczyć

1. Pomoc publiczna
Pomoc publiczna jest jedną z ważnych form ingeren
cji władz publicznych w gospodarkę państwa. Udzie
lanie wsparcia niektórym podmiotom wiąże się 
z tworzeniem dla tych podmiotów lepszych warun
ków gospodarowania. Zakres pomocy publicznej za
leży od wielu czynników, między innymi od możli
wości kapitałowofinansowych władz publicznych 
czy sytuacji gospodarczej państwa. 

1.1.  Pomoc publiczna  
– informacje wstępne

Pojęcie „pomoc publiczna” nie jest nigdzie zdefiniowa
ne wprost. Definicji takiej nie zawiera także art. 107 ust. 
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, choć na 
jego podstawie uznaje się, że wsparcie stanowi pomoc pu
bliczną, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące prze
słanki:
n	 udzielane jest przez państwo lub ze źródeł państwo

wych,
n	 powoduje uzyskanie korzyści przez przedsiębiorcę,
n	 ma charakter selektywny,
n	 grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa 

na wymianę handlową między państwami członkowski
mi UE.

Żeby dany środek spełniał definicję pomocy publicznej, 
musi wypełniać wszystkie te przesłanki.

Podmiotem udzielającym pomocy jest organ admini
stracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony 
do udzielania pomocy publicznej, w tym przedsiębiorca 
publiczny. Przedsiębiorcą publicznym jest podmiot pro
wadzący działalność gospodarczą, na który organ wła
dzy publicznej ma decydujący, bezpośredni lub pośredni 
wpływ. 

Oprócz podmiotów udzielających pomocy, ubiegają
cych się o pomoc oraz beneficjentów, w proces udziela
nia pomocy publicznej zaangażowane są organy monito
rujące tę pomoc na terenie kraju: Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz minister właściwy do 
spraw rolnictwa, a także organ nadzorujący pomoc pub
liczną na terenie państw członkowskich – Komisja Euro
pejska, do której należy wydawanie decyzji w zakresie 
występowania pomocy publicznej w danym przypadku 
oraz zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem. Dopóki 
Komisja nie wyda zgody na udzielenie pomocy, nie może 
być ona przyznana, wyjątek stanowi jedynie pomoc de mi-
nimis, pomoc udzielana na zasadzie wyłączeń blokowych 
oraz na postawie programów pomocowych zatwierdzo
nych przez Komisję. 

Pomoc publiczna może być kierowana w odniesieniu do 
regionów państwa, sektorów gospodarki oraz kategorii 
przedsiębiorców. W zależności od przeznaczenia wyróżnia 
się jej podstawowe rodzaje: pomoc regionalną, sektorową 
i horyzontalną. 

Tabela 1. Rodzaje pomocy publicznej

Rodzaje pomocy Charakterystyka

1 2

Pomoc regionalna przeznaczona jest na wyrównywanie poziomu gospodarczego regionów państw członkow
skich. Udzielana jest na nowe inwestycje, tworzenie miejsc pracy związanych z tymi inwesty
cjami oraz nowo utworzonym małym przedsiębiorstwom. Wartość pomocy regionalnej ogra
niczona jest tzw. maksymalną intensywnością pomocy, czyli stosunkiem ekwiwalentu brutto 
do wysokości kosztów kwalifikujących się pomocą. Maksymalne  intensywności pomocy dla 
poszczególnych obszarów kraju wynikają z mapy pomocy regionalnej, określonej w rozporzą
dzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 878).  

Pomoc sektorowa udzielana jest sektorom gospodarki, które napotykają trudności gospodarcze. Pomoc ta ma 
charakter ochronny (restrukturyzacja lub utrzymanie sektora poprzez ograniczenie przyrostu 
produkcji) oraz charakter stymulujący wzrost produkcji (gdy sektor nie może poradzić sobie 
za pomocą własnych środków z rosnącym popytem na produkty).
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1 2

Pomoc horyzontalna  kierowana jest do przedsiębiorców bez względu na sektor gospodarki oraz region i udzielana 
jest w szczególności na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, ochronę środowiska, 
szkolenia, jako pomoc inwestycyjna, na  zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
na restrukturyzację, na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego i  inne prze
znaczenia.

W prawie wspólnotowym dopuszczalne są również inne 
rodzaje pomocy, m.in. pomoc stanowiąca rekompensatę 
z tytułu świadczenia usług publicznych w ogólnym intere
sie gospodarczym oraz pomoc de minimis. 

Najpopularniejsza i najchętniej stosowana, z uwagi na  
nieskomplikowaną procedurę udzielania oraz brak wymo
gu ponoszenia kosztów kwalifikujących się do objęcia po
mocą, jest pomoc de minimis. Przyjmuje się, iż ze wzglę
du na małą kwotę, pomoc de minimis nie narusza wymiany 
handlowej między państwami członkowskimi oraz nie za
kłóca ani też nie grozi zakłóceniem konkurencji, dlatego 
jest dopuszczalna.

1.2. Pomoc de minimis
Pomoc de minimis  to szczególny rodzaj pomocy publicz

nej, której łączna wartość nie może przekroczyć wysokości 
200 000 euro w ciągu 3 lat budżetowych (w sektorze trans
portu drogowego towarów wartość pomocy nie może prze
kroczyć 100 000 euro). Za lata budżetowe przyjmuje się 
lata podatkowe, czyli brana jest pod uwagę wartość pomo
cy udzielona przedsiębiorcy w danym roku podatkowym 
oraz w 2 poprzedzających go latach podatkowych. 

Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż po
moc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć 
konkurencji lub wywierać wpływu na handel między Pań
stwami Członkowskimi. W związku z tym, to Państwo Człon
kowskie UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej 
pomocy. Ogólne zasady udzielania tej pomocy określa roz
porządzenie Komisji (WE) 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de 
minimis (Dz.U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., s. 1).

Przedsiębiorca (wnioskodawca) występując o pomoc 
de minimis składa podmiotowi udzielającemu tej pomo
cy wniosek zawierający zakres informacji niezbędnych 
do udzielenia pomocy de minimis (wzór na str. 7). Zakres 
tych informacji zawiera rozporządzenie Rady Ministrów 
z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedsta
wianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz.U. nr 53, poz. 311).

Według wytycznych zawartych w tym rozporządzeniu 
wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu 
pomocy informacje dotyczące:
n	 swoich danych identyfikacyjnych, tzn. m.in. imię i na

zwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo ad
res siedziby, identyfikator gminy, w której wnioskodawca 
mieszka albo ma siedzibę, numer identyfikacji podatko
wej (NIP), formę prawną, wielkość, datę utworzenia,

n	 sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawoz
dania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 
sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

n	 prowadzonej działalności gospodarczej, w związku 
z którą ubiega się o pomoc de minimis,

n	 pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na któ
rych pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis 
(§ 2 ust. 1 w sprawie zakresu informacji przedstawia
nych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis).
Powyższe dane przekazuje się na formularzu składa

nym przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór 
okreś la załącznik do rozporządzenia, oraz przez przekaza
nie sprawozdań finansowych.

Państwo Członkowskie udzielające przedsiębiorcy po
mocy de minimis zobowiązane jest do poinformowania go 
o charakterze i wartości wsparcia. Na gruncie polskim przy
jętą formą jest zaświadczenie. Zaświadczenie to wydają 
podmioty udzielające pomocy. Formę, treść, termin i spo
sób wydawania tego zaświadczenia określa rozporządzenie 
Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń 
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz.U. nr 53, poz. 354). Warunkiem uzna
nia pomocy jako pomocy de minimis jest więc uzyskanie za
świadczenia wydanego przedsiębiorcy przez organ podatko
wy, podmiot uprawniony do pobierania opłat na podstawie 
odrębnych przepisów lub inny podmiot udzielający pomocy. 
Zaświadczenie to wydawane jest z urzędu (co oznacza, iż 
nie pobiera się za nie opłaty skarbowej) w dniu udzielenia 
pomocy (np. w dniu podpisania umowy, na podstawie której 
przedsiębiorca nabył prawo pomocy lub wraz z decyzją or
ganu udzielającego pomocy).

Zatem, ubiegając się o pomoc de minimis, przedsiębiorca 
wraz z wnioskiem przedstawia:
n	 uzyskane dotychczas zaświadczenia o pomocy de mini-

mis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok ka
lendarzowy oraz 2 poprzedzające go lata kalendarzowe 
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzy
manej w tym okresie, albo oświadczenie o nieskorzysta
niu z pomocy de minimis w tym okresie,

n	 informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką 
otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifi
kujących się oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym 
związana jest pomoc de minimis.
Informacje te konieczne są do tego, by ustalić, czy do

tychczas otrzymana pomoc, łącznie z pomocą, o którą 
wnioskuje przedsiębiorca, nie przekracza określonych pu
łapów kwotowych (tj. równowartości 200 000 euro lub 
100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów).
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Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 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, str. 1)

Strona 1 z 7

5) Forma prawna podmiotu
5)

1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika
3)

przedsiębiorstwo państwowe

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka 

samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są 

podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej 

lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis 

w związku z działalnością prowadzoną w tej 

spółce
2)

2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

A. Informacje dotyczące podmiotu, 

któremu ma być udzielona pomoc de 

minimis
1)

8) Data utworzenia podmiotu

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 

UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
5)

7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)
6)

inna (podać jaka)

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce 

zamieszkania albo siedzibę
4)

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 

podmiotu 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

inny przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

Pomoc de minimis – wzór wniosku
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tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:

tak nie

tak nie

tak nie

10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym 

przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy

a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców?

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 

podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem 

przedsiębiorcom
8)

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać: 

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z 

podmiotem przedsiębiorców

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego 

członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego 

przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?

e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego 

innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?

a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu?

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu 

zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie 

z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?

Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:

9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami
7)

– wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN)
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c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy?

b) przejął innego przedsiębiorcę?

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub 

przejętych przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 

podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym 

przedsiębiorcom
8)

– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać: 

Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem 

przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 

podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem 

w odniesieniu do działalności przejmowanej przez podmiot
8)

a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed 

podziałem

– łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 

podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem
8)

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:
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tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest 

zerowa?

i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w 

zakresie płynności finansowej?

Jeśli tak, należy wskazać jakie:
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e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro-, mały lub średni znajduje się w sytuacji 

gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B-
10)

?

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany 

potencjał do świadczenia usług?

d) podmiot ma nadwyżki produkcji
11)

?

3)  Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o 

udzielenie pomocy de minimis:

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?

b) obroty podmiotu maleją? 

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona 

pomoc de minimis
9)

1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

a) podmiot odnotowuje rosnące straty?

nie dotyczy

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów 

wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów?

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, 

któremu ma być udzielona pomoc de minimis
Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność:

5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4?

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 

załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

4) w sektorze drogowego transportu towarów?

nie dotyczy
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1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury
12)

?

6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest 

rozdzielność rachunkowa
13)

 uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach 

działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)?
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tak nie

tak nie

1

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, 

na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis

Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się 

zidentyfikować kosztów?

Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał 

pomoc inną niż pomoc de minimis?

P
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Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę
14)

 w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na 

te same koszty.
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Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić 

pkt 1-8 poniżej: 

1) opis przedsięwzięcia:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5) lokalizacja przedsięwzięcia:

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7) etapy realizacji przedsięwzięcia:

8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:
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12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 

rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. 

Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1).

13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym 

przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o 

której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 3�0, z późn� zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz 

metod przypisywania kosztów i przychodów.

14) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.

7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego.
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4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej 

http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.

3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.

1)  W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo  partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-

-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki 

cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca 

prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.

5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.

9) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy

referencyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na 

podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, 

z późn. zm.) oraz będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności 

gospodarczej.

6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę 

PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki 

komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego 

wspólnika albo komplementariusza).

11) Dotyczy wyłącznie producentów.

8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2  tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi.

10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istnieje jedynie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom 

odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności jest średni lub niski.

Z założenia pomoc de minimis przeznacza się na roz
wój przedsiębiorstw. Jej celem nie jest ratowanie firm, 
które są w kiepskiej kondycji finansowej. Dlatego też jed
nym  z czynników wykluczających możliwość skorzysta
nia ze wsparcia jest fakt, iż firma znajduje się w trudnej 
kondycji ekonomicznej, czyli jej działalność jest zagro
żona. W przepisach UE nie wskazano dokładnej defini
cji takiej działalności – można ją natomiast określić na 
podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Przedsię
biorstwo można zatem uznać za zagrożone, jeśli ani za 
pomocą środków własnych, ani środków, które mogłoby 
uzyskać od właścicieli, akcjonariuszy lub wierzycieli, nie 
jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrz
nej interwencji władz publicznych prawie na pewno do
prowadzą przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku.

!
 Uwaga

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Kon
kurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl 

znajdują się m.in. szczegółowe informacje dotyczące 

pomocy de minimis, polskie akty prawne związane 
z udzielaniem pomocy de minimis, unijne akty prawne.

Beneficjentem pomocy publicznej jest podmiot prowa
dzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowa
dzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, 
bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz spo
sób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną (art. 2 
pkt 16 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej). Za działalność gospodarczą uznaje 
się oferowanie dóbr i usług na danym rynku. Pracodaw
cy typowo budżetowi nie są zatem beneficjentami pomo
cy publicznej.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 § 2 ust. 1–3 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 

2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz.U. 
z 2 kwietnia 2010 r. nr 53, poz. 311; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1543.
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2.  Dotacje na zatrudnianie 
pracowników

Problemem wielu polskich firm są wysokie koszty 
pracy, na które składają się nie tylko podatki i skład
ki, ale również dodatkowe wydatki związane z funk
cjonowaniem pracownika w zakładzie pracy. Jako 
przykład można tu wymienić koszty badań i szkoleń. 
Znaczna część tych kosztów może być refundowana 
ze środków powiatowych urzędów pracy. Jest to 
również najtańszy i najszybszy sposób pozyskania 
pracownika – np. w ramach stażu, czy też prac inter
wencyjnych. 27 maja 2014 r. weszła w życie duża 
nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i insty
tucjach rynku pracy. Powstały nowe instytucje, któ
re pozwalają na znaczne oszczędności przy zatrud

nianiu nowych pracowników (bony, granty), doszło 
również do usprawnienia dotychczasowego syste
mu wspomagania pracowników i pracodawców.

2.1.  Dotacje na zatrudnianie 
pracowników  
– informacje wstępne

Od 27 maja 2014 r. obowiązują nowe rozwiązania dla 
pracodawców, którzy zatrudniają bezrobotnych. Przewi
dują one różne formy wsparcia dla pracodawców zatrud
niających takie osoby. Urzędy pracy oferują je w ramach 
pomocy de minimis. Dofinansowanie lub refundacja są wy
płacane co miesiąc. Pracodawcy, którzy chcą zaoszczędzić 
na kosztach pracy, mogą zatem skorzystać z pomocy urzę
dów pracy zatrudniając bezrobotnych.

Schemat 1. wsparcie dla pracodawców zatrudniających skierowanych bezrobotnych

 
Schemat 2. Działania pracodawcy ubiegającego się o wsparcie z PUP

 

F
O
R
M
Y

W
s
P
a
R
C
I
a

Dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Zwrot części kosztów wynagrodzeń i nagród

Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ i 60+

Jednorazowa premia

Świadczenia aktywizacyjne

Wsparcie bezrobotnych do 30. roku życia

Refundacja  
składek ZUs

Bon stażowy

Bon zatrudnieniowy

Bon szkoleniowy

Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników  
i pracodawców

Refundacja wydatków poniesionych z tytułu przygotowania  
zawodowego

Refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne

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 dokumen
tów wymaganych w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy

Krok 3. Zawarcie umowy ze starostą 
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Tabela 2. Obowiązujące od 27 maja 2014 r. nowe formy finansowego wsparcia dla przedsiębiorców

Rodzaj przyznanego świadczenia Okres przysługiwania świadczenia 
i jego wysokość

warunki przyznania świadczenia oraz 
bezrobotni, dla których przewidziano 

wsparcie

1 2 3
Świadczenie aktywizacyjne (art. 60b 
ustawy o promocji zatrudnienia)

n	 12 miesięcy – 1/2 minimalnego wy
nagrodzenia za pracę miesięcznie; 

n	 18 miesięcy – 1/3 minimalnego wy
nagrodzenia za pracę miesięcznie.

Świadczenie jest przyznawane praco
dawcy na podstawie odrębnej umowy 
zawartej ze starostą, za zatrudnienie 
na pełny etat skierowanych do pracy 
bezrobotnych:
n	 powracających na rynek pracy po 

przerwie związanej z wychowywa
niem dziecka,

n	 sprawujących opiekę nad osobą za
leżną, którzy w okresie ostatnich 
3 lat przed rejestracją w urzędzie 
pracy zrezygnowali z zatrudnienia 
lub z innej pracy zarobkowej z uwa
gi na konieczność wychowywania 
dziecka lub sprawowania opieki nad 
osobą zależną.

Warunkiem skorzystania z tej formy 
wsparcia jest zobowiązanie pracodaw
cy do dalszego zatrudnienia po ustaniu 
prawa do świadczenia przez okres co 
najmniej:
n	 6 miesięcy, gdy świadczenie przy

znano na 12 miesięcy,
n	 9 miesięcy, gdy świadczenie przy

znano na 18 miesięcy.
Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku przyznania praco
dawcy pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby objętej świadczeniem 
aktywizacyjnym.

Grant na zatrudnienie w formie tele
pracy (art. 60a ustawy o promocji za
trudnienia)

Świadczenie jednorazowe; jego wyso
kość wynika z umowy ze starostą, ale 
nie może przekroczyć 6krotności mi
nimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie jest skierowane do praco
dawcy decydującego się na zatrudnie
nie w formie telepracy:
n	 bezrobotnych rodziców powraca

jących na rynek pracy – wychowu
jących co najmniej jedno dziecko 
w wieku do 6 lat,

n	 bezrobotnych sprawujących opiekę 
nad osobą zależną, którzy w okre
sie 3 lat przed rejestracją w urzędzie 
pracy zrezygnowali z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej z po
wodu konieczności wychowywania 
dziecka lub sprawowania opieki nad 
osobą zależną.

Warunkiem otrzymania grantu jest 
zawarcie umowy ze starostą oraz zo
bowiązanie pracodawcy do utrzyma
nia zatrudnienia przez okres 12 mie
sięcy w pełnym wymiarze czasu pracy 
lub przez okres 18 miesięcy na 1/2 
etatu.

Refundacja składek ZUs przy zatrud
nieniu bezrobotnego do 30. roku życia, 
podejmującego pracę po raz pierwszy 
w życiu (art. 60c ustawy o promocji za
trudnienia)

Do 12 miesięcy (zgodnie z ustaleniami 
umowy); miesięczna wysokość świad
czenia może wynieść maksymalnie 1/2 
minimalnego wynagrodzenia.

Pracodawca jest zobowiązany do 
utrzymania zatrudnienia osoby, której 
dotyczy refundacja przez okres 6 mie
sięcy po jej zakończeniu.
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1 2 3
Bon zatrudnieniowy (art. 66m ustawy 
o promocji zatrudnienia)

12 miesięcy; miesięczna wysokość 
świadczenia przysługuje w kwocie 
zasiłku dla bezrobotnych należnego 
w okresie pierwszych 3 miesięcy posia
dania prawa do zasiłku.

Bon stanowi dla pracodawcy gwaran
cję refundacji części kosztów wyna
grodzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne w związku z zatrudnieniem 
bezrobotnego, któremu powiatowy 
urząd pracy przyznał ten bon.
Realizacja bonu następuje na podsta
wie umowy zawieranej przez praco
dawcę ze starostą.
Pracodawca jest zobowiązany do dal
szego zatrudniania skierowanego bez
robotnego przez okres 6 miesięcy po 
zakończeniu okresu refundacji.

Bon stażowy (art. 66l ustawy o promo
cji zatrudnienia)

W ramach bonu stażowego starosta fi
nansuje:
n	 koszty przejazdu do i z miejsca od

bywania stażu – w formie ryczałtu, 
do wysokości 605,40 zł, wypłacane
go bezrobotnemu w miesięcznych 
transzach w wysokości do 100,90 zł, 
łącznie ze stypendium,

n	 koszty niezbędnych badań lekarskich 
lub psychologicznych – w formie wpła
ty na konto wykonawcy badania.

Pracodawca ma prawo do jednorazo
wej premii w wysokości 1513,50 zł.

Bon stanowi gwarancję skierowania do 
odbycia stażu u pracodawcy wskazane
go przez bezrobotnego na okres 6 mie
sięcy. Otrzymanie premii z tytułu bonu 
stażowego wymaga od pracodawcy 
zobowiązania do zatrudnienia bezro
botnego w wieku do 30 lat na 6 mie
sięcy po 6 miesiącach odbywania stażu 
przez tę osobę.

Dofinansowanie wynagrodzenia za za
trudnienie pracowników 50+ (art. 60d 
ustawy o promocji zatrudnienia)

n	 12 miesięcy – w przypadku bezro
botnego, który ukończył 50 lat, a nie 
ukończył 60 lat,

n	 24 miesiące – w przypadku zatrud
nienia bezrobotnego, który ukończył 
60 lat;

wysokość świadczenia – zgodnie 
z umową, nie więcej niż 1/2 minimal
nego wynagrodzenia miesięcznie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania 
jest zawarcie umowy ze starostą, a tak
że zobowiązanie pracodawcy do utrzy
mania zatrudnienia przez okres objęty 
dofinansowaniem oraz przez:
n	 6 miesięcy – przy dofinansowaniu 

przez 12 miesięcy,
n	 12 miesięcy – przy dofinansowaniu 

przez 24 miesiące.

O możliwości uzyskania dofinansowania na zatrudnione 
osoby bezrobotne, a także skorzystania z innych, korzyst
nych form wsparcia pracodawca w pierwszej kolejności 
powinien uzyskać informacje we właściwym dla miejsca 
prowadzenia działalności (planowanego miejsca wykony
wania pracy przez bezrobotnych) powiatowym urzędzie 
pracy. Urząd wskaże nie tylko rodzaj i zakres wsparcia, 
ale również obecne możliwości finansowe powiatu w tym 
zakresie. Następnie pracodawca składa do PUP pisemny 
wniosek. Zakres zawartych w nim danych jest uzależnio
ny od wnioskowanej formy pomocy. Podstawą do uzyska
nia środków finansowych jest umowa zawarta ze starostą 
(lub działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego 
urzędu pracy).

Nowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniają
cych osoby bezrobotne przewidują różne okresy obliga
toryjnego zatrudnienia bezrobotnego i różną wysokość 
dofinansowania z tego tytułu. Dla porównania ich opła
calności pracodawca może przeliczyć wysokość wspar
cia przypadającą na jeden miesiąc takiego zatrudnienia. 
Przykładowo, łączne dofinansowanie za zatrudnienie 
bezrobotnego 60+ może maksymalnie wynieść 21 000 zł 
(przy 36miesięcznej umowie o pracę). W przypadku 

świadczenia aktywizacyjnego (wsparcie za zatrudnienie 
bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy) jest 
to 10 500 zł (przy 18miesięcznej umowie o pracę). Bonus 
za zatrudnienie bezrobotnego 60+ jest dwa razy większy 
niż za zatrudnienie bezrobotnego rodzica, z czym wiąże 
się otrzymywanie świadczenia aktywizacyjnego. Tym
czasem oba te świadczenia mają tę samą wartość, jeżeli 
uwzględnić okresy obligatoryjnego zatrudnienia – bez
robotnego 60+ trzeba zatrudnić przez okres dwa razy 
dłuższy niż bezrobotnego rodzica. Według tego kryterium 
zarówno za zatrudnienie bezrobotnego 60+, jak i bezro
botnego rodzica wartość pomocy wynosi 583,33 zł mie
sięcznie. Trudność w ustaleniu tej kwoty polega na tym, 
że dofinansowanie jest wypłacane tylko przez część okre
su obowiązywania umowy o pracę. Z wyjątkiem gran
tu na telepracę i premii za bon stażowy, dofinansowanie 
albo refundacja są określane i wypłacane w miesięcznej 
kwocie, a nie za cały okres zatrudnienia.

!
 Uwaga

Refundacja lub dofinansowanie są wypłacane, 
co do zasady, za dany miesiąc, a nie z góry za 

cały wymagany okres zatrudnienia bezrobotnego.
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Najniższe dofinansowanie przysługuje pracodawcy z ty
tułu bonu stażowego. Premia za 6 miesięcy zatrudnienia 
bezrobotnego po odbyciu przez niego 6miesięcznego sta
żu wynosi 1513,50 zł. Dla porównania, grant na telepra
cę może wynieść 10 500 zł (przy 12miesięcznym okresie 
obowiązkowego zatrudnienia), a wartość świadczenia ak
tywizacyjnego to również 10 500 zł, lecz płatna w ratach 
przez 12 miesięcy (przy 18miesięcznym obowiązkowym 
okresie zatrudnienia). Dokonując zestawienia instrumen
tów rynku pracy, okazuje się, że najkorzystniejszą for
mą pomocy jest grant na telepracę, a najmniej korzystną 
– bon stażowy.

2.2.  Dotacje na zatrudnianie 
pracowników – formy wsparcia

Pomoc udzielana pracodawcom na podstawie przepi
sów ustawy o promocji zatrudnienia w wielu przypad
kach udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczal
ności pomocy de minimis. Dotyczy to wsparcia w ramach 
prac interwencyjnych, robót publicznych lub skierowania 
na zasadach robót publicznych oraz w ramach jednora
zowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na 
ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to również np. wspar
cia w formie grantu na utworzenie stanowiska pracy w ra
mach telepracy czy refundacji kosztów składek na ubezpie
czenia społeczne.

2.2.1.  Refundacja kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stano
wiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy 
urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem 
stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skiero
wanego bezrobotnego.

O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy może ubiegać się:
n	 podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 
n	 niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, 
n	 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyj

na nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub 
mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem go
spodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny pro
dukcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu 
miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pra
cownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracodawca ubiegający się o taką pomoc jako podmiot, 

przedszkole lub szkoła, może ją otrzymać, gdy spełni łącznie 
następujące warunki:
n	 prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu prze

pisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez 
okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio po
przedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego 
okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wli
cza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej), 
lub prowadzi działalność (w przypadku przedszkola  

i szkoły) na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o sys
temie oświaty przez okres sześciu miesięcy bezpośred
nio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

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

n	 nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem 
wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należ
nych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych 
i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulo
wanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 

n	 nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi go
spodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia 
wniosku, 

n	 złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.
Jeżeli pracodawca ubiega się o taką pomoc jako produ

cent rolny, może ją otrzymać, gdy spełni łącznie następu
jące warunki:
n	 nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie 

rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze do
konanego przez pracodawcę wypowiedzenia bądź na 
mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących 
pracowników w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio 
poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od dnia 
złożenia wniosku do otrzymania refundacji, 

n	 nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem 
wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należ
nych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych 
i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulo
wanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 

n	 nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi go
spodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia 
wniosku, 

n	 posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego 
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do
chodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 
sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 

n	 zatrudniał w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co naj
mniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy 
w pełnym wymiarze czasu pracy, 

n	 złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.
Refundacja kosztów zostanie przyznana, jeżeli praco

dawca zobowiąże się do zatrudnienia na wyposażonym lub 
doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy 
skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz 
do utrzymania w tym czasie stanowiska pracy utworzone
go w związku z przyznaną refundacją.
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aby otrzymać refundację kosztów wyposażenia stano
wiska pracy należy złożyć odpowiedni wniosek w powia
towym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę 
pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pra
cy przez skierowanego bezrobotnego.

!
 Uwaga

wniosek o refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy należy zło

żyć zanim osoba bezrobotna zostanie zatrudniona. Do
piero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez 
urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określają
cej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich za
kupów, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Powiatowy urząd pracy zwróci pracodawcy koszty wy
posażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości 
określonej w umowie, nieprzekraczającej 6krotnej wyso
kości przeciętnego wynagrodzenia (wysokość tego wyna
grodzenia określamy z dnia zawarcia umowy). 

Podpisując umowę o refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy, pracodawca zobowią
zuje się do:
n	 zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym sta

nowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowane
go bezrobotnego przez okres 24 miesięcy; 

n	 utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy 
utworzonego w związku z przyznaną refundacją; 

n	 zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wy
sokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na 
utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezro
botnych, w przypadku niespełnienia warunków zatrud
nienia i utrzymania stanowisk; 

n	 zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, w przy
padku naruszenia pozostałych warunków umowy;

n	 zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego 
podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towa
rów i usług w ramach przyznanej refundacji, w ter
minie:
–  określonym w umowie o refundację, nie dłuższym 

jednak niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podat
kowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w któ
rej wykazano kwotę podatku naliczonego z tego ty
tułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres 
rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca 
wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do prze
niesienia na następny okres rozliczeniowy,

–  30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy 
zwrotu podatku – w przypadku gdy z deklaracji po
datkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, 
w której wykazano kwotę podatku naliczonego 
z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika 
kwota do zwrotu.

Refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowi
ska pracy pracodawca otrzyma po:
n	 przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów 

poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do 
dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, 

n	 zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezro
botnego oraz spełnieniu innych warunków określonych 
w zawartej z urzędem umowie.
Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności 

na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym 
środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stano
wiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz wymaganiami ergonomii.

!
 Uwaga

Starosta może odmówić skierowania osoby bez
robotnej do podmiotu, przedszkola, szkoły lub 

producenta rolnego, u którego bezrobotny ten był zatrud
niony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie 
sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

!
 Uwaga

Zanim zostanie złożony wniosek o refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowi

ska pracy, warto zapoznać się z regulaminem ubiegania 
się o tę formę wsparcia obowiązującym w wybranym 
urzędzie pracy. wewnętrzne regulaminy mogą zawierać 
dodatkowe warunki, które należy spełniać, ubiegając się 
o wybraną formę wsparcia, często określają one również 
maksymalną kwotę refundacji.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie

nia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149, 
n	 § 1, 2, 3, 4, 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz

nej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu 
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stano
wiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawa
nia bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodar
czej – Dz.U. z 2012 r., poz. 457; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 846.

2.2.2. Grant na telepracę
Grant na telepracę jest instrumentem aktywizującym, wy

płacanym z Funduszy Pracy, który ma na celu umożliwienie 
godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Grant ten 
może być udzielony pracodawcom w przypadku zatrudnie
nia w formie telepracy bezrobotnego:
n	 rodzica powracającego na rynek pracy – wychowującego 

co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat,
n	 opiekuna sprawującego opiekę nad osobą zależną wyma

gającą stałej opieki ze względu na stan zdrowia lub wiek, 
połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem 
z osobą bezrobotną lub pozostającą z nią we wspólnym 
gospodarstwie domowym (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy 
o promocji zatrudnienia),

który zrezygnował z zatrudnienia w okresie 3 lat przed reje
stracją w urzędzie pracy.

Osoba bezrobotna jest kierowana do pracodawcy na utwo
rzone stanowisko telepracy na podstawie ustalonego dla niej 
profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.

Grant ma charakter celowy. Pracodawca otrzymuje go na 
utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Tego rodza
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ju praca może być wykonywana regularnie poza zakładem 
pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicz
nej (art. 675 Kodeksu pracy). Taka forma wykonywania pra
cy pozwala na uzyskanie i świadczenie pracy przez osoby, dla 
których tradycyjna forma zarobkowania ściśle związana z ko
niecznością dojazdu do zakładu 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 wychowu
jące dzieci czy przez mieszkańców małych miejscowości.

Zatrudnienie w formie telepracy musi zostać poprzedzo
ne zawarciem porozumienia ze związkiem zawodowym. Je
żeli u pracodawcy nie działa organizacja związkowa lub nie 
dojdzie do zawarcia porozumienia z działającymi organiza
cjami związkowymi, zasady i warunki stosowania telepracy 
należy określić w regulaminie dotyczącym telepracy, które
go treść należy skonsultować z przedstawicielami pracowni
ków wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Regulamin telepracy powinien określać w szczególności:
n	 stanowiska pracy, na których jest świadczona telepraca,
n	 zasady powierzania pracownikom pracy w charakterze 

telepracownika,
n	 rodzaj sprzętu, jaki pracodawca będzie zobowiązany do

starczyć pracownikowi,
n	 zasady ponoszenia kosztów telepracy, w szczególności 

ubezpieczenia, konserwacji, napraw, rachunków za energię 
elektryczną, łącze internetowe, połączeń telefonicznych,

n	 zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracowni
kiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracow
nika na stanowisku pracy,

n	 sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez tele
pracownika,

n	 zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez te
lepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy 
w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika,

n	 sposób obliczania lub wysokość ekwiwalentu pieniężne
go uwzględniającego normy zużycia sprzętu, jego udo
kumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego 
materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe, 
w przypadku gdy telepracownik korzysta z własnego 
sprzętu przy wykonywaniu telepracy.
Regulamin telepracy jest dokumentem odrębnym od re

gulaminu pracy. Musi zostać podany do wiadomości pra
cowników, ponieważ jest źródłem prawa pracy.

!
 Uwaga

grant nie może zostać przyznany na utworzenie 
stanowiska pracy dla bezrobotnych osób bli

skich przedsiębiorcy lub pracodawcy.

Ubiegając się o grant na utworzenie stanowiska telepra
cy, należy złożyć odpowiedni wniosek. Nie zostało sprecy
zowane, co powinien zawierać wniosek o przyznanie gran
tu, wobec powyższego – jak podkreśla Ministerstwo Pracy 
i Polityki społecznej w swoich wyjaśnieniach – powinien on 
zawierać: dane pracodawcy, określenie stanowiska w formie 
telepracy, jakie zamierza stworzyć pracodawca/przedsię
biorca, w szczególności z podaniem wymaganych i pożąda

nych kwalifikacji, jakie musi posiadać skierowany bezrobot
ny, 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 sprzę
tu, 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 wy
datki nie mogą być przeznaczone środki z grantu. Grant wy
płacany jest jako dotacja z „góry” na utworzenie stanowiska 
pracy w formie telepracy stosownie do kosztorysu zaakcep
towanego przez powiatowy urząd pracy. Przeznaczony jest 
na utworzenie stanowiska pracy, a zatem kosztorys przed
stawiany przez pracodawcę we wniosku odnosić się musi 
przede wszystkim do takich wydatków, jak:
n	 zakup sprzętu komputerowego wraz z jego ubezpiecze

niem i niezbędnego oprogramowania,
n	 instalację łącza internetowego,
n	 zakup niezbędnego wyposażenia spełniającego wymaga

nia bhp dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory 
ekranowe.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje pod

pisanie umowy. Na podstawie umowy zawartej ze staro
stą pracodawca otrzyma z Funduszu Pracy grant w wy
sokości do 6krotności minimalnego wynagrodzenia za 
pracę (w 2015 r. do 10 500 zł.) obowiązującego w dniu 
zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotne
go. Z takiego brzmienia przepisów wynika, że jest możli
we jednoczesne stworzenie przez jednego pracodawcę kil
ku stanowisk telepracy i pozyskanie na ten cel odrębnych 
grantów. Ostateczną wysokość grantu na telepracę okreś
li umowa starosty z pracodawcą. W obecnie stosowanych 
przez powiatowe urzędy pracy wnioskach o przyznanie 
grantu należy podać szczegółową specyfikację wydatków 
dotyczących tworzonego stanowiska telepracy (odrębnie 
dla każdego stanowiska). Jeżeli pracodawca przedłoży li
stę wydatków o wartości np. 4000 zł, to tyle wyniesie war
tość grantu. Gdyby udało się wskazać wydatki o maksy
malnej dla grantu wartości 10 500 zł, to na jeden miesiąc 
obligatoryjnego zatrudnienia przypada 875 zł refundacji 
(przy 12miesięcznej umowie o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy). Jest to najwyższa wysokość dofinansowania 
spośród nowych instrumentów wspierających zatrudnienie 
osób bezro botnych. 

Warunkiem otrzymania grantu jest zobowiązanie się pra
codawcy w umowie zawieranej ze starostą do:
n	 utrzymania zatrudnienia telepracownika przez 12 miesię

cy w pełnym wymiarze czasu pracy lub
n	 utrzymania zatrudnienia telepracownika przez 18 miesię

cy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.
Nie jest możliwe wykorzystanie grantu na zatrudnienie osób 

bliskich pracodawcy lub przedsiębiorcy: żony, męża, rodzi
ców, rodzeństwa lub dzieci własnych lub przysposobionych.

!
 Uwaga

grant na utworzenie stanowiska telepracy sta
nowi pomoc de minimis.
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Niewywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku utrzy
mania zatrudnienia lub wykorzystanie grantu niezgodnie 
z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek 
zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi 
od dnia jego otrzymania, w terminie 30 dni od dnia doręcze
nia wezwania starosty. 

W takiej sytuacji pracodawca zobowiązuje się zwrócić grant:
n	 w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie wywią

zał się z obowiązku utrzymania zatrudnienia bezrobotnego,
n	 w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od 

dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania 
grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.
W razie rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego 

bezrobotnego, jak i rozwiązania przez pracodawcę ze skiero
wanym bezrobotnym umowy o pracę w trybie dyscyplinar
nym przed upływem okresu, do którego pracodawca był zobo
wiązany utrzymać zatrudnienie, starosta kieruje na zwolnione 
stanowisko pracy innego bezrobotnego. Pracodawca jest zobo
wiązany zwrócić proporcjonalnie grant do okresu niewykorzy
stanego, gdy odmówi przyjęcia skierowanego bezrobotnego 
na zwolnione stanowisko pracy. W przypadku braku możli

wości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd 
pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca 
grantu.

PrZykład 1

Załóżmy, że pracodawca utworzył dla młodej matki 
po zakończonym urlopie wychowawczym u innego 
pracodawcy i ponadrocznym dodatkowym pobycie 
w domu (opieka nad dzieckiem) miejsce telepracy 
na 1/2 etatu. Pracodawca otrzymał grant na pod
stawie umowy zawartej ze starostą i zobowiązał się 
zatrudnić nowego telepracownika na 18 miesięcy. 
Po upływie roku, z uwagi na reorganizację struk
tury firmy, stanowisko telepracownika zostało zli
kwidowane. Pracodawca jest zobowiązany w ta
kim przypadku zwrócić 1/3 przydzielonego grantu 
(proporcjonalnie do okresu, w którym pracodawca 
nie wywiązał się z obowiązku zatrud nienia).

wzór. Regulamin 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 wykorzystaniem środ

ków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w szczegól
ności poprzez pocztę elektroniczną, telefon komórkowy), 

2.  Telepracowniku – należy przez to rozumieć pracownika, który wykonuje pracę na warunkach telepracy 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 pracownika, bezpośredni prze

łożony, 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 sie

dzibie Pracodawcy. 
4.  Jeśli do zastosowania telepracy dochodzi w trakcie zatrudnienia pracownika, zmiana warunków wykonywa

nia pracy przez pracownika na telepracę może nastąpić wyłącznie na mocy porozumienia stron, z inicjatywy 
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 pracownika lub Pracodawcy. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika 
dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy. 

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 usta
lają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni 
od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek Telepracownika zostanie złożony po upływie terminu 3 miesięcy, pra
codawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek. Po upływie tego terminu przywrócenie przez 
pracodawcę poprzednich warunków wykonywania pracy może nastąpić w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

ROZDZIaŁ III
§ 5 [Obowiązki Pracodawcy]

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

nia 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 prze

łożonego danego pracownika w porozumieniu z ...............................................................….
4.  Pracodawca powierza Telepracownikowi mienie niezbędne do wykonywania telepracy z koniecznością sprawowa

nia pieczy nad nim przez Telepracownika. W przypadku utraty lub uszkodzenia urządzeń Pracodawcy Telepracow
nik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania swego przełożonego o tym fakcie, a w przypadku kra
dzieży – dokonania oficjalnego zgłoszenia na Policji. 

5.  Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zużycie urządzeń należących do pra cownika.
6.  Pracodawca zapewnia Telepracownikowi serwis sprzętu, narzędzi i urządzeń należących do Pracodawcy (w tym także kom

puterów i telefonów służbowych), za pomocą których Telepracownik 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 ustaleń zawartych w odrębnej umowie zawieranej przez Telepracownika i Pracodawcę. 

§ 7 [Prawa Telepracownika]
1.  Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, wa

runków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia 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 za
kładowego 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 formie 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 obowią
zujących 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 
5dniowego tygodnia pracy.
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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 przeło

żonego, zgodnych z przepisami prawa i treścią umowy o pracę. W szczególności Telepracownik jest zobowiązany do:
–  sporządzania miesięcznych i tygodniowych raportów ze stanu wykonania zadań i poleceń;
–  niezwłocznego informowania przełożonego o wszelkich sytuacjach uniemożliwiających realizację powierzonych 

zadań;
–  wykorzystywania powierzonego sprzętu i oprogramowania oraz środków łączności, jak również materiałów biu

rowych i eksploatacyjnych wyłącznie do celów służbowych;
–  ochrony powierzonego sprzętu, oprogramowania, środków łączności przed uszkodzeniem, kradzieżą, zniszcze

niem, a także przed nieuprawnionym użyciem,
–  niezwłocznego zgłaszania swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub pracownikowi działu BHP informacji 

o urazach i chorobach związanych z pracą. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie, a następnie potwierdzić je pi
semnie. Dalsze postępowanie wynika z właściwych przepisów dotyczących wypadków przy pracy, w tym wypad
ków w drodze do pracy i wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy oraz chorób zawodowych. 

Telepracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, o których dowiedział 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 informatycz
nych 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 przenośnego. Obowiązkiem Telepracow
nika jest takie sprawowanie pieczy nad danymi poufnymi lub prawnie zastrzeżonymi, aby nie zostały one przejęte przez 
osoby niepowołane ani bezpowrotnie utracone. 

Dla własnego bezpieczeństwa oraz dla bezpieczeństwa zasobów Pracodawcy Telepracownik ma obowiązek utrzymy
wania 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 instalacji,
–  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 w miejscu zamieszkania Telepracownika. Wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie naruszało prywatności Te
lepracownika 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 rozpoczęcie 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 treścią Regulaminu, 

co potwierdza pisemnym oświadczeniem i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 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 obowiązujący u pracodawcy, 

przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. 

 ..............................................................................
 (podpis pracodawcy lub osoby  
 upoważnionej do jego reprezentowania)

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 60a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149.
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2.2.3. Prace interwencyjne

Pracą interwencyjną jest zatrudnienie przez pracodawcę na 
umowę o pracę bezrobotnego, które nastąpiło w wyniku umo
wy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych 
(art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o promocji zatrudnienia). O or
ganizację prac interwencyjnych może ubiegać się każdy pra
codawca, który w ocenie urzędu pracy jest w stanie te prace 
prawidłowo przeprowadzić (np. niebędący w stanie likwida
cji oraz niezalegający z podatkami). Prace interwencyjne nie 
mogą być organizowane przez pracodawcę znajdującego się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj.:
n	 w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

– jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została 
utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedza
jącym 12 miesięcy, lub

n	 w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy człon
kowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi 
spółki – jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawoz
dania finansowego została utracona, w tym ponad jedna 
czwarta w okresie poprzedzającym 12 miesięcy, lub

n	 bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodaw
stwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu 
w sprawie niewypłacalności.
Ubiegając się o organizowanie prac interwencyjnych, pra

codawca składa wniosek do wybranego powiatowego urzędu 
pracy. Wniosek ten powinien zawierać:
n	 nazwę pracodawcy ubiegającego się o organizowanie prac 

interwencyjnych, adres siedziby i miejsce prowadzenia 
działalności,

n	 numer identyfikacyjny nadany w krajowym rejestrze urzę
dowym podmiotów gospodarki narodowej REGON,

n	 numer NIP, jeżeli został nadany,
n	 oznaczenie formy organizacyjnoprawnej prowadzonej 

działalności,
n	 liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ra

mach prac interwencyjnych,
n	 miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez 

skierowanych bezrobotnych, oraz niezbędne lub pożądane 
kwalifikacje,

n	 wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowa
nych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość refundo
wanych kosztów poniesionych na wynagrodzenia z tytułu 
zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.
starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku in

formuje pracodawcę o podjętej decyzji.  W przypadku pozy
tywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodaw
cą organizującym prace interwencyjne umowę, określającą 
w szczególności:
n	 liczbę bezrobotnych i okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
n	 rodzaj i miejsce wykonywanych prac interwencyjnych oraz 

niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
n	 terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez 

starostę kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

n	 obowiązek informowania starosty o każdym przypadku 
wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowa

nym bezrobotnym oraz o zmianach w zawartej z bezrobot
nym umowie o pracę,

n	 obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezro
botnego przez wymagany okres, 

n	 obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w przypadku nie
utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego 
przez wymagany okres.
Do wniosku o organizowanie prac interwencyjnych praco

dawca dołącza oświadczenie o niezaleganiu w dniu ich złoże
nia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun
dusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni
czych oraz innych danin publicznych.

Od 27 maja 2014 r. o dofinansowanie na zatrudnienie 
w ramach prac interwencyjnych pracodawca może wystąpić 
na wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, bez ogranicze
nia do bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy.

Pracodawca, który w ramach prac interwencyjnych za
trudnił skierowanych bezrobotnych na okres nieprzekracza
jący 6 miesięcy, ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych 
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpiecze
nia społeczne w wysokości ustalonej 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 wyso
kości przysługującej w okresie pierwszych 3 miesięcy pobie
rania zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia 
każdego rozliczanego miesiąca (aktualnie 831,10 zł) i skła
dek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wyna
grodzenia. Jeżeli zatrudnienie w ramach prac interwencyj
nych trwało przez okres do 12 miesięcy, pracodawca ma 
prawo do refundacji w wysokości uzgodnionej w umowie 
ze starostą, nieprzekraczającej jednak minimalnego wyna
grodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne 
od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotne
go, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi 
miesiąc ich zatrudnienia.

Maksymalna refundacja za zatrudnienie bezrobotnych 
w ramach prac interwencyjnych nie może więc przekro
czyć 1750 zł i składek ZUS od tej kwoty, jeżeli refunda
cja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich 
zatrud nienia.

Zatrudnienie przez pracodawcę skierowanych bezrobot
nych 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 wyna
grodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
skierowanych bezrobotnych w kwocie uprzednio uzgodnionej 
w umowie ze starostą. W tym przypadku refundacja nie może 
przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę 
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wy
nagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.

!
 Uwaga

Od lipca 2014 r. pomoc dla pracodawcy na zor
ganizowanie prac interwencyjnych stanowi po

moc de minimis.
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Tabela 3. Prace interwencyjne

Okres zatrudnienia Korzyść dla pracodawcy

Pracodawca zatrudni w ramach prac interwencyjnych na 
okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych.

starosta zwróci pracodawcy część poniesionych kosztów 
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne skierowanych bezrobotnych.

Pracodawca zatrudni w ramach prac interwencyjnych 
co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 
6 miesięcy skierowanych bezrobotnych.

starosta zwróci część poniesionych kosztów na wynagro
dzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
skierowanych bezrobotnych.

Pracodawca zatrudni na okres do 12 miesięcy skierowa
nych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.

starosta może dokonywać zwrotu części poniesionych 
kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubez
pieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych.

Tabela 4. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy 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 wynagrodzenia  
(1750 zł + 315 zł)**

2065,00 zł

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

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

Pracodawca po zakończeniu okresu refundacji jest zo
bowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego 
bezrobotnego przez okres wskazany w umowie. W przy
padku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy 
– jest to okres 3 miesięcy, natomiast w przypadku prac in
terwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej – jest to 
okres 6 miesięcy. Niewywiązanie się z tego warunku po
woduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z od
setkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej 
pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w ter
minie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku gdy bezrobotny:
n	 rozwiąże umowę o pracę,
n	 zostanie zwolniony dyscyplinarnie lub
n	 wygaśnie z nim stosunek pracy,
urząd pracy skieruje na jego miejsce inną osobę. 

!
 Uwaga

w odniesieniu do prac interwencyjnych istnieje 
obowiązek dalszego zatrudnienia po zakończe

niu refundacji. Niewypełnienie tego zobowiązania będzie 
skutkowało koniecznością zwrotu całego otrzymanego 
wsparcia wraz z ustawowymi odsetkami. Okres obowiąz
kowego zatrudnienia po zakończeniu okresu refundowa
nych prac interwencyjnych uzależniony jest od rodzaju 
tych prac (art. 51, 56 i 59 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy) i wynosi 3 lub 6 miesięcy.

Odmowa zatrudnienia tej osoby również będzie powo
dowała zobowiązanie pracodawcy do zwrotu całej otrzy
manej kwoty wsparcia.

Ustawa nie przewiduje możliwości zastąpienia bezro
botnego inną osobę bezrobotną ani w okresie trwania re
fundacji, ani przed upływem 3 miesięcy po zakończeniu 
refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia spo
łeczne. Zastąpienie inną osobą jest możliwe tylko w wy
mienionych wcześniej sytuacjach. Wypowiedzenie umo
wy o pracę bezrobotnemu, niezależnie od przesłanek, 
jakimi kierował się pracodawca, decydując się na ten tryb 
rozwiązania umowy, będzie połączone z koniecznością 
zwrotu otrzymanej kwoty refundacji.

Pracodawcy, który bezpośrednio po zakończeniu prac 
interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy za
trudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dal
szych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go za
trudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może 
przyznać jednorazową refundację wynagrodzenia w wy
sokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 
150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego 
w dniu spełnienia tego warunku.

!
 Uwaga

wzory wniosków umieszczane są na stro
nach internetowych powiatowych urzędów 

pracy.
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wzór. wniosek pracodawcy o zorganizowanie prac interwencyjnych opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy 
w giżycku

 
  

Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 42 z 17 listopada 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 zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

 q art. 51 q art. 56 q 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 ewi

dencji działalności gospodarczej lub KRs:

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

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

  4. Forma organizacyjnoprawna:  ............................................................................................................................
  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 30 kwiet
nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 
z późn. zm.).

Uwaga:
Beneficjent pomocy publicznej – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyj
noprawną oraz sposób finansowania, który ubiega się o pomoc publiczną (ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej – j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
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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 – j.t. 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/bezrobotnej* w ramach prac in

terwencyjnych:

Nazwa 
stanowiska

Liczba 
miejsc 
pracy

wymagane
kwalifikacje

Przewidywany  
okres zatrudnienia 

(od – do)

Poziom wykształcenia:

Kierunek wykształcenia:

Dodatkowe wymogi:

2.  Oferuję wynagrodzenie miesięczne brutto wg określonych powyżej stanowisk w wysokości:  ....................................
  Zmianowość:  …………………………………….. (ilość zmian, godziny pracy)  
3.  Wnioskowana miesięczna wysokość refundowanych kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody z tytułu za

trudnienia 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 kwietnia 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 działalności 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 złożenia wniosku do dnia 
podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany 
w dniu złożenia wniosku.

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 reprezentowania Wnioskodawcy w odnośnym dokumencie reje
stracyjnym.

2.  Oświadczenie Wnioskodawcy  ubiegającego się o organizację prac interwencyjnych będącego przedsiębiorcą – Za
łącznik nr 1 do wniosku.
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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 przedsię
biorców.

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

5.  Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 czerw
ca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo
łówstwie (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:
n   ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 

z późn. zm.),
n    ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 59, 

poz. 404 z późn. zm.),
n   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwen

cyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 864 z późn. zm.).

w przypadku gdy wnioskodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie ma:
n   rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funk

cjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.) lub
n   rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funk

cjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.), lub
n   rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funk

cjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 
z 28 czerwca 2014 r.).

Decyzja Powiatowego Urzędu Pracy

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

 …………….....................……………………..
 (data i 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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PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, 56, 59, 59a–59c  ustawy 

z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu
cjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149,

n	 § 3–9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac 
interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej re
fundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpie
czenia społeczne – Dz.U. z 2014 r., poz. 864.

2.2.4. Roboty publiczne
Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okre

sie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac 
finansowanych lub dofinansowanych ze środków samo
rządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celo
wych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich 
związków. Roboty publiczne mogą być organizowane 
przez:
n	 powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzę

dach pracy,
n	 gminy,
n	 organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pro

blematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kul
tury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia 
oraz pomocy społecznej, a także

n	 spółki wodne i ich związki. 
Tak jak w przypadku prac interwencyjnych, również prze

pisy dotyczące robót publicznych 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 może wskazać praco
dawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne 
(wówczas wskazany pracodawca będzie beneficjentem 
pomocy). Wniosek o organizowanie robót publicznych 
organizator składa do powiatowego urzędu pracy właści
wego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Zarówno organizator robót publicznych, jak i pracodaw
ca, na rzecz którego taka praca będzie wykonywana, nie 
może znajdować się trudnej sytuacji ekonomicznej. W tym 
celu składa do wniosku o zorganizowanie robót publicznych 
stosowne oświadczenie (oświadczenie o niezaleganiu z wy
płacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpiecze
nie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych).

Organizator robót publicznych albo wskazany pracodaw
ca, u którego będą wykonywane roboty publiczne, zawie
rają z bezrobotnymi umowy o pracę. Otrzymają w związku 
z tym zwrot części kosztów poniesionych na ich:
n	 wynagrodzenia,
n	 nagrody,
n	 składki na ubezpieczenia społeczne.

!
 Uwaga

Od lipca 2014 r. pomoc dla pracodawcy na zor
ganizowanie robót publicznych stanowi pomoc 

de minimis.

Tabela 5. Okres dofinansowania na bezrobotnego zatrudnionego w ramach robót publicznych

Okres dofinansowania wysokość refundacji

6 miesięcy – za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych. Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty usta
lonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% 
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostat
nim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca 
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowane
go wynagrodzenia – art. 57 ust. 1 ustawy o promocji za
trudnienia (…).

12 miesięcy – za zatrudnienie skierowanych bezrobot
nych.

Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty prze
ciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każ
dego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje kosz
ty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia 
– art. 57 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

6 miesięcy – za zatrudnienie bezrobotnych będących dłuż
nikami alimentacyjnymi w wymiarze nieprzekraczającym 
połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności 
publicznej oraz organizacjach zajmujących się problema
tyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowot
nej lub pomocy społecznej.

Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty usta
lonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych 
i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (obo
wiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego 
rozliczanego miesiąca) łącznie ze składką na ubezpie
czenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia 
– art. 57 ust. 4 w zw. z ust. 6 ustawy o promocji zatrud
nienia (…).
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Nie ma już obecnie obowiązku utrzymania stanowiska pra
cy po zakończeniu robót publicznych. Obowiązek utrzyma
nia miejsca pracy dotyczy tylko okresu trwania robót i w tym 

okresie, np. w przypadku rezygnacji osoby skierowanej, pra
codawca ma obowiązek zatrudnić na to miejsce inną osobę 
skierowaną przez powiatowy urząd pracy.

Tabela 6. Maksymalne miesięczne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy 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).

Kwoty wykazane w tabeli 6 uzależnione są od aktualnej 
wysokości zasiłku dla bezrobotnych, minimalnego wyna
grodzenia za pracę lub przeciętnego miesięcznego wyna
grodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia 
każdego rozliczanego miesiąca.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 2 ust. 1 pkt 32, art. 57 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 149,

n	 § 3–9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac inter
wencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refun
dacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpiecze
nia społeczne – Dz.U. z 2014 r., poz. 864.

2.2.5. Staże
staż jest formą świadczenia pracy przez bezrobotnego, 

bez zawierania przez niego umowy z podmiotem, na rzecz 
którego wykonuje tę pracę. Na staż mogą zostać skierowa
ni wszyscy bezrobotni zarejestrowani w powiatowym urzę
dzie pracy. Może on trwać od 3 do 6 miesięcy, a w przypad
ku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia – od 
3 do 12 miesięcy. 

staż pozwala zaistnieć osobom bezrobotnym na rynku 
pracy, często będąc przy tym pierwszą okazją do naby
cia przez nich umiejętności wykonywania pracy. Z drugiej 
strony dla pracodawcy jest okazją do gruntownego spraw
dzenia przydatności danej osoby do dalszego zatrudnienia, 
bez zaciągania silniejszego od umowy o pracę zobowiąza
nia. Ważna jest przy tym kwestia znacznego zmniejszenia 
kosztów pracy wykonywanej przez stażystę, a nie przez 
osobę opłacaną, co do zasady, wyłącznie ze środków pra
codawcy.

Organizatorem stażu może być:
n	 pracodawca,
n	 rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
n	 pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca w kraju osobiś

cie i na własny rachunek produkcję roślinną lub zwierzę
cą w gospodarstwie rolnym o powierzchni przekracza
jącej 2 ha przeliczeniowe oraz osoba prowadząca dział 
specjalny produkcji rolnej, 

n	 organizacja pozarządowa,
n	 przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez sta
rostę z pracodawcą, według programu określonego w umo
wie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione 
predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wy
kształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe 
bezrobotnego. Program powinien określać:
n	 nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
n	 zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
n	 rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności za

wodowych,
n	 sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejęt

ności zawodowych,
n	 opiekuna osoby objętej programem stażu.

Zainteresowany pracodawca składa więc wniosek o za
warcie umowy o zorganizowanie stażu.

Do wniosku należy dołączyć:
1.  Program stażu sporządzany odrębnie dla każdego sta

nowiska. 
2.  aktualny dokument potwierdzający formę prawną pod

miotu: 
n	 w przypadku osób fizycznych – potwierdzone za 

zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, 
REGON lub potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewi
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [wy
druk CEIDG pobrany ze strony internetowej CEIDG 
(http://prod.ceidg.gov.pl, http://firma.gov.pl) wydru
kowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem złoże
nia wniosku], 

n	 w przypadku spółki cywilnej – potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kserokopia umowy spółki 
cywilnej oraz zaświadczeń o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wszystkich wspólników, 
NIP, REGON lub potwierdzenie wpisu do Central
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar
czej [wydruk CEIDG pobrany ze strony internetowej 
CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl, http://firma.gov.pl) 
wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem 
złożenia wniosku wszystkich wspólników], 

n	 w przypadku spółek z o.o., spółek akcyjnych, stowa
rzyszeń i innych podmiotów potwierdzone za zgod
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ność z oryginałem kserokopia odpisu z Krajowego 
Rejestru sądowego, NIP, REGON, 

n	 w przypadku szkół i przedszkoli, urzędów publicz
nych itp. – potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kserokopia aktu założycielskiego lub pierwszych 
stron statutu, NIP, REGON. 

3.  Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do Us i ZUs. 
4.  Uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzają

cego prowadzenie działalności we wskazanym miejscu 
odbywania stażu (dotyczy przypadku, kiedy miejsce od
bywania stażu nie jest w siedzibie firmy, a adres ten nie 
widnieje w żadnym z załączników). 

5.  Uwierzytelniona kserokopia pełnomocnictwa do repre
zentowania organizatora. Pełnomocnictwo nie jest wy
magane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest 
upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania 
organizatora w odnośnym dokumencie rejestracyjnym. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpi
sanie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobot
nych, w której zostaną określone warunki jego odbywania.

Nadzór nad odbywaniem przez bezrobotnego stażu spra
wuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji pro
gramu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach 
realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach prak
tycznych pozyskanych w trakcie stażu. Na tej podstawie sta
rosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu. 
staż jest odpłatny i za czas jego odbywania bezrobotnemu 
przysługuje od starosty stypendium w wysokości 120% za
siłku podstawowego (od 1 czerwca 2014 r. – 997,40 zł).

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodaw
ca jest zobowiązany do udzielenia mu dni wolnych w wy
miarze 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.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego 
samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na 
którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe 

w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 
Regulacja ta nie wyklucza możliwości ponownego odby
wania stażu u tego samego pracodawcy, a jedynie ograni
cza w zakresie tożsamego stanowiska pracy.

Organizator stażu ma także pewne obowiązki wobec 
bezrobotnego stażysty:
n	 zapoznaje go z programem stażu, z jego obowiązkami 

oraz uprawnieniami,
n	 zapewnia mu bezpieczne i higieniczne warunki odbywa

nia stażu oraz profilaktyczną ochronę zdrowia na zasa
dach przewidzianych dla pracowników,

n	 szkoli go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obo
wiązującym regulaminem pracy,

n	 przydziela mu, na zasadach przewidzianych dla pracow
ników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywi
dualnej oraz niezbędne środki higieny oso bistej,

n	 zapewnia mu, na zasadach przewidzianych dla pracow
ników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,

n	 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, 
informuje starostę o przypadkach przerwania odbywa
nia stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobec
ności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych 
dla realizacji programu,

n	 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, 
po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bez
robotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach 
realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach 
praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,

n	 dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu 
każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną 
przez bezrobotnego.
Przepisy nie narzucają konieczności zatrudnienia bezro

botnego po odbyciu stażu.
Dzięki organizacji stażu pracodawca pozyskuje osobę 

do pracy bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia. Może 
sprawdzić kompetencje posiadane przez bezrobotnego, 
a także może go praktycznie wyszkolić na stanowisku pra
cy, zgodnie z potrzebami firmy.

wzór. wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu opracowany przez Urząd Pracy m.st. warszawy

  
Warszawa,  ..................................

 (data)

………....…………...
           (pieczęć firmowa)

PREZYDENT M.sT. WaRsZaWY
za pośrednictwem URZĘDU PRaCY M.sT. WaRsZaWY

W N I O s E K
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 149)  oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegó
łowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160) występuję o zorganizowa
nie stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.
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I. Organizator (pełna nazwa i adres siedziby organizatora oraz adres do korespondencji):
 ................................................................................................................................................................................
telefon……….…….…..……, faks ……………..…………., email ..........……….….……. 
REGON 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	

NIP	 	 	 		 	 		 	 	 	

Osoba upoważniona do reprezentowania organizatora: imię i nazwisko …………………....., stanowisko służbowe 
……………, email ……………, telefon kontaktowy …………...….
Osoba wyznaczona do kontaktu z Urzędem Pracy: imię i nazwisko …………………......, stanowisko służbowe 
……………, email ……………, telefon kontaktowy ………….…...
Forma prawna organizatora:  
Rodzaj działalności: 
Data rozpoczęcia prowadzenia działalności: 
Forma opodatkowania: 
Liczba osób obecnie zatrudnionych w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy:  
Liczba osób odbywających staż u organizatora w dniu składania wniosku:  

II. Dane dotyczące stanowisk pracy, na które osoby bezrobotne będą kierowane do odbycia stażu:

Lp.
Nazwa zawodu lub specjalności  

zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności 
na potrzeby rynku pracy

Liczba miejsc Pożądane kwalifikacje, poziom wykształcenia, 
predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne

1.
2.

1. Miejsce odbywania stażu (adres)............………………………...
2.  Opiekun osoby/osób objętej/ych programem stażu: imię i nazwisko ………….…………..…………,  zajmowane sta

nowisko ……..…….., telefon służbowy ………..…....... 
3.  Wnioskuję o skierowanie (liczba osób) …......... bezrobotnego/ych do odbycia stażu. Proponowany okres stażu .......

................................... (nie krótszy niż 3 miesiące).
Po zakończeniu stażu zatrudnię ......... bezrobotnego/ych, na czas nieokreślony/określony w pełnym wymiarze cza
su pracy.

4. Czy staż odbywać się będzie:
–  w niedziele i święta TaK*/NIE (jeżeli TaK należy uzasadnić)
 .............................................................................................................................................................................. ,
–  w systemie pracy zmianowej TaK*/NIE (jeżeli TaK należy uzasadnić)
 .............................................................................................................................................................................. ,
– w porze nocnej TaK*/NIE  (jeżeli TaK należy uzasadnić)
 .............................................................................................................................................................................. ,

 (*niepotrzebne skreślić)

5. Godziny pracy stażysty  ...........................................................................................................................................

6 Kandydat do odbycia stażu: 
imię i nazwisko ........................................................................................................................................................
data urodzenia  ........................................................................................................................................................
adres zameldowania  ................................................................................................................................................

III. Dotychczasowa współpraca z Urzędem Pracy m.st. warszawy w zakresie organizowania subsydiowanego za
trudnienia, staży i przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla osób bezrobotnych w okresie ostatnich 3 lat

Forma aktywizacji zawodo
wej (prace interwencyjne, 

roboty publiczne, staż, przy
gotowanie zawodowe) 

NUMER UMOwY

Liczba osób przyjętych przez 
organizatora w ramach  
ww. formy aktywizacji  

zawodowej

Liczba osób zatrudnionych 
po zakończeniu subsydiowa
nego zatrudnienia, stażu lub 
przygotowania zawodowego

Liczba osób, które są zatrud
nione do dnia dzisiejszego 
po zakończonym okresie 

subsydiowanego zatrudnie
nia, stażu lub przygotowania 

zawodowego
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IV. Dodatkowe informacje
1.  Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Organizatora poinformuje go pisemnie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku.
2.  Wniosek rozpatrzony pozytywnie ulega przedawnieniu, jeżeli w ciągu 60 dni od daty rozpatrzenia nie zostanie 

zawarta umowa między Organizatorem a Miastem stołecznym Warszawa – Urzędem Pracy m.st. Warszawy.
3.  Wnioski przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców 

mogą zostać pozytywnie rozpatrzone pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia bezrobotnego po zakończo
nym stażu.

4.  Zgodnie z art. 53 ust. 1, 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) na staż można skierować osoby bezrobotne od 3 do 6 miesięcy, a dla osób 
bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia od 3 do 12 miesięcy zgodnie z programem stażu.

5.  Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na 
którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe do
rosłych.

6.  U Organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekra
czającej liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy.

7.  U Organizatora, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
8.  Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami 

bezrobotnymi odbywającymi staż.
9.  Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, 

a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną posiadającą znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospraw
ności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

10.  Urząd Pracy m.st. Warszawy może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub 
w systemie pracy zmianowej, jeśli charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

11.  Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalen
darzowe odbywania stażu.

12.  Rozpoczęcie odbywania stażu może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu umowy o zorganizowanie stażu dla 
osób bezrobotnych pomiędzy Organizatorem a Miastem stołecznym Warszawa – Urzędem Pracy m.st. Warszawy.

V. Oświadczenie Organizatora
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń (art. 233 § 1 i 2 k.k.) oświad
czam, że:
a)  w okresie ostatnich 6 miesięcy nie dokonałam/em zwolnień pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników,
b)  nie toczy się w stosunku do jednostki, którą reprezentuję, postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony 

wniosek o jej likwidację.

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej przez Urząd Pracy danych dotyczących pracodawcy za
wartych we wniosku na potrzeby niezbędne do jego rozpatrzenia i realizacji wymogów art. 59b ustawy z 20 kwiet
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) i zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 ……………………………………………...
 (podpis i pieczęć imienna organizatora) 

wzór. Program stażu

PROGRaM sTaŻU

sporządzony w dniu ......................... przez 
organizatora . ...............................................................................................................................................................
reprezentowanego przez ..............................................................................................................................................
Opiekun osób/osoby objętej/ych programem stażu: imię i nazwisko  ........................................................................... ,
zajmowane stanowisko ………., telefon służbowy ……………….



Dotacje dla pracodawców

32 www.pgp.infor.plPORaDNiK GaZeTy PRawNeJ nr  3  (865)

Organizator proponuje niżej podany harmonogram praktycznego wykonywania przez osobę bezrobotną/osoby bezro
botne czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie …………………………………………..

Etapy realizacji zadań Zakres wykonywanych zadań
I ETaP

II ETaP

III ETaP

Organizator oświadcza, że realizacja ww. programu stażu umożliwi bezrobotnym samodzielne wykonywanie pracy na 
danym stanowisku lub w zawodzie, po zakończeniu stażu.
Kwalifikacje i umiejętności zawodowe możliwe do uzyskania podczas odbywania stażu  ..............................................
 ....................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................
sposobem potwierdzenia nabytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych będzie karta stażu – sprawozdanie oraz 
opinia organizatora.
Zmiana programu stażu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

 ...................................................
 (podpis i pieczęć imienna organizatora)

akceptuję:

 ..............................................................
 (podpis i pieczęć kierownika 
  Działu Rynku Pracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy)

wzór. Oświadczenie organizatora stażu

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

Oświadczenie

Oświadczam, że informacje podane we wniosku i dane zawarte w przedstawionych dokumentach nie uległy zmianie 
i są zgodne ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku. 
Ponadto oświadczam, że nie zalegam z płatnościami do urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń społecznych.
 
Świadoma/y jestem, że za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zatajenie w nim prawdy grozi kara pozba-
wienia wolności do lat trzech, na podstawie art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 
z późn.zm).

 ...................................................
 (podpis i pieczęć imienna organizatora)

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 53 ustawy z  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie

nia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149,
n	 § 1–7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu przez bezrobotnych – Dz.U. z 2009 r. 
nr 142, poz. 1160.

2.2.6.  Dodatkowe formy wsparcia przy 
zatrudnianiu osób do 30. roku życia

Pracodawca, który przyjmuje na staż lub zatrudni osobę 
bezrobotną do 30. roku życia, która otrzymała od starosty 
bon stażowy lub zatrudnieniowy, może liczyć na dodatko
we wsparcie z urzędu pracy.
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Bon zatrudnieniowy
Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pra

codawcy, który zatrudni bezrobotnego, części kosztów wyna
grodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Każdy urząd pracy może zaprojektować własny bon za
trudnieniowy. Powinien on jednak zawierać:
n	 informacje o urzędzie pracy i dane bezrobotnego,
n	 informacje nt. rodzaju wsparcia dla pracodawcy,
n	 miejsce na dane pracodawcy oraz
n	 potwierdzenie przez pracodawcę gotowości zatrudnie

nia okaziciela bonu przez okres 18 miesięcy i chęci na
wiązania kontaktu z urzędem pracy.
Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowią

zany do zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia, przez 
okres 18 miesięcy. W zamian starosta refunduje pracodawcy 
część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia spo
łeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bez
robotnych. Przyznanie bonu zatrudnie niowego następuje na 
podstawie indywidualnego planu działania.

Po podpisaniu umowy skierowany przez urząd pracy 
bezrobotny podejmuje zatrudnienie u pracodawcy w usta
lonym terminie. W przypadku niewywiązania się z obo
wiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 mie

sięcy, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu refundacji 
(wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzy
mania pierwszej refundacji) w wysokości:
n	 całej kwoty otrzymanej refundacji wraz z odsetkami usta

wowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refun
dacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 
12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego,

n	 kwoty ustalonej proporcjonalnie do okresu nieutrzyma
nia zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi nali
czonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli 
niespełnienie obowiązku nastąpiło po zakończeniu okre
su refundacji.
Pracodawca nie zwraca refundacji, jeżeli ustanie za

trudnienia nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, 
tj. w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skie
rowanego bezrobotnego lub rozwiązania umowy o pracę 
z winy skierowanego bezrobotnego.

!
 Uwaga

Refundacja części kosztów wynagrodzenia 
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

za zatrudnionego bezrobotnego w ramach bonu za
trudnieniowego stanowi pomoc de minimis.

wzór. Bon zatrudnieniowy

 …….............……..…..  ..................................
 (pieczęć urzędu pracy)  (miejscowość, data)

BON ZaTRUDNIENIOwY NR ……..
ważny od …………do…………..

Imię i nazwisko………………………………
…………..…………/………….................…………

         PEsEL1                  Nr dowodu osobistego2 
Niniejszy bon zatrudnieniowy wydany został na podstawie art. 66m ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji za
trudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149).
Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego w ramach niniejszego bonu, gwarancję refunda
cji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu 
powiatowy urząd pracy przyznał ten bon, przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach 
niniejszego bonu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą.

 ………………………......………..........…....
 (podpis dyrektora PUP lub innej osoby upoważnionej) 
 1 O ile został nadany.
2 W przypadku braku dowodu osobistego numer paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

WYPEŁNIa PRaCODaWCa
Dane pracodawcy
Nazwa pracodawcy:  .....................................................................................................................................................
adres pracodawcy:  ......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:  ....................................................................................................................................................
NIP pracodawcy:  .........................................................................................................................................................
Potwierdzam gotowość zatrudnienia okaziciela niniejszego bonu zatrudnieniowego przez okres 18 miesięcy. W związ
ku z tym oczekuję na kontakt z PUP w celu zawarcia stosownej umowy.

……….......….…..…
(pieczątka, data i podpis)
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PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 66m ustawy z  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud

nienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 149.

Bon stażowy
Osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 30 roku ży

cia może otrzymać bon stażowy, który gwarantuje jej 
skierowanie do odbycia półrocznego stażu u wybrane
go pracodawcy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobot
nego przez okres 6 miesięcy po odbyciu stażu, starosta 
wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł. Pracodawca, 
który w ramach realizacji bonu stażowego przyjął na 
staż osobę, która po ukończeniu stażu nie została u nie
go zatrudniona, nie jest zobligowany do zatrudnienia na 
okres 6 miesięcy kolejnej osoby bezrobotnej skierowa
nej przez urząd pracy. Premia przysługuje tylko takiemu 
pracodawcy, który zatrudniał przez 6 miesięcy tę samą 
osobę, która realizowała u niego w ramach bonu staż 
bezpośrednio przed zatrudnieniem.

Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu 
stażowego przysługuje w okresie odbywania stażu stypen

dium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych mie
sięcznie oraz koszty przejazdu do i z miejsca odbywania 
stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł.

Bezrobotny ma zapewnione pokrycie kosztów niezbęd
nych badań lekarskich w wysokości rzeczywistych wy
datków z tego tytułu (pieniądze otrzyma bezpośrednio 
podmiot przeprowadzający badania). Niezależnie od 
świadczeń wynikających z bonu stażysta otrzyma także 
stypendium stażowe. Jedynym świadczeniem dla praco
dawcy jest premia za utrzymanie zatrudnienia, która nie 
może zostać zmniejszona w umowie ze starostą. Na jeden 
miesiąc obligatoryjnego zatrudnienia przypada 252,25 zł 
premii. Bon stażowy jest najmniej opłacalną formą wspar
cia dla pracodawcy.

!
 Uwaga

Bon stażowy jest najmniej opłacalną formą 
wsparcia pracodawcy.

!
 Uwaga

Premia za zatrudnienie bezrobotnego w ramach 
bonu stażowego stanowi pomoc de minimis.

Tabela 7. Bony stażowe i zatrudnieniowe

Nazwa Przeznaczenie Korzyści Podstawa prawna

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania 
do odbycia stażu u pracodawcy 
wskazanego przez bezrobot
nego na okres 6 miesięcy, jeśli 
pracodawca zobowiąże się do 
zatrudnienia bezrobotnego po 
zakończeniu przez niego stażu 
przez okres kolejnych 6 mie
sięcy.
sam staż odbywa się według 
ogólnych regulacji, dotyczących 
staży finansowanych z Fundu
szu Pracy.

Pracodawcy, który zatrudni 
bezrobotnego przez deklaro
wany okres 6 miesięcy, starosta 
wypłaca premię w wysokości 
1513,50 zł.
W ramach bonu stażowego sta
rosta finansuje stażyście: 
1)  koszty przejazdu do i z miej

sca odbywania stażu – w 
formie ryczałtu, do wysoko
ści 605,40 zł, wypłacanego 
bezrobotnemu w miesięcz
nych transzach w wysokości 
do 100,90 zł, łącznie ze sty
pendium,

2)  koszty niezbędnych badań le
karskich lub psychologicznych 
– w formie wpłaty na konto 
wykonawcy badania.

n	 art. 66l o promocji zatrudnie
nia i instytucjach rynku pracy,

n	 obwieszczenie Ministra Pracy 
i Polityki społecznej z 30 maja 
2014 r. w sprawie wysokości 
kwot premii i kosztów prze
jazdu.

Bon 
zatrudnieniowy

Pracodawca w ramach bonu za
trudnieniowego jest obowiązany 
do zatrudnienia bezrobotnego 
przez okres 18 miesięcy oraz do 
dalszego zatrudniania skiero
wanego bezrobotnego przez 6 
miesięcy po zakończeniu okresu 
refundacji.

Dla pracodawcy stanowić ma gwa
rancję refundacji części kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubez
pieczenia społeczne (przez okres 
12 miesięcy w wysokości zasiłku 
dla bezrobotnych) w związku 
z zatrudnieniem bezrobotnego, 
któremu powiatowy urząd pracy 
przyznał ten bon.

n	 art. 66m ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy,

n	 obwieszczenie Ministra Pracy 
i Polityki społecznej z 16 maja 
2014 r. w sprawie wysokości 
zasiłku dla bezrobotnych.
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wzór. Bon stażowy

 …….............……..…..  ..................................
 (pieczęć urzędu pracy)  (miejscowość, data)

BON STaŻOwY 
Nr ewidencyjny bonu.………………………

ważny od …………do…………..
Imię i nazwisko………………………………

…………..…………/………….................…………
         PEsEL1                  Nr dowodu osobistego2 

Niniejszy bon stażowy wydany został na podstawie art. 66l ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud
nienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 149) i stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu  na 
okres 6 miesięcy do pracodawcy wskazanego przez osobę, której przyznano bon, o ile pracodawca zobowiąże się do 
zatrudnienia tej osoby przez okres 6 miesięcy po zakończeniu stażu. staż realizowany w ramach bonu odbywa się na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą.

 ………………………......………..........…....
 (podpis dyrektora PUP lub innej osoby upoważnionej) 
 1 O ile został nadany.
2 W przypadku braku dowodu osobistego numer paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

wYPEŁNIa PRaCODawCa
Potwierdzenie gotowości do zorganizowania sześciomiesięcznego  stażu
Nazwa stanowiska zgodnie z klasyfikacją zawodów:  ....................................................................................................
Planowany termin rozpoczęcia:  ...................................................................................................................................
Nazwa pracodawcy:  .....................................................................................................................................................
NIP pracodawcy:  .........................................................................................................................................................
Numer konta:  ..............................................................................................................................................................

Zobowiązuję się do zatrudnienia  bezrobotnego3 odbywającego u mnie staż przez okres co najmniej 6 miesięcy od 
dnia zakończenia odbywania stażu.

 ....................................................
  pieczątka, data i podpis pracodawcy  

3 Umowa o pracę.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 66l ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie

nia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149,
n	 § 1–7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu przez bezrobotnych – Dz.U. z 2009 r. 
nr 142, poz. 1160.

2.2.7.  Jednorazowa refundacja 
składek ZUS

Celem refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 
jest wsparcie osób mających trudności z wejściem lub po
wrotem na rynek pracy. Pracodawca w związku z zatrud
nieniem bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy 
ma możliwość uzyskania zwrotu poniesionych kosztów 
z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społecz

ne finansowanych przez pracodawcę. O taką refundację 
może się starać również pracodawca, który uzyskał re
fundację kosztów utworzenia stanowiska pracy. Refun
dacja odbywa się na podstawie umowy zawartej ze staro
stą i nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego 
wynagrodzenia, czyli w 2015 r. 5250 zł (art. 47 ustawy 
o promocji zatrudnienia).

starosta może przyznać prawo do refundacji składek, 
pod warunkiem że:
n	 pracodawca zawarł ze starostą umowę o refundacji do

tyczącą imiennie wskazanej osoby jeszcze przed jej za
trudnieniem,

n	 skierowany bezrobotny był zatrudniony u pracodawcy 
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres minimum 
12 miesięcy,

n	 po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezro
botny jest nadal zatrudniony (nie ma znaczenia ani wy
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miar czasu pracy, ani okres, na jaki została zawarta umo
wa o pracę).
aby uzyskać jednorazową refundację składek na ubez

pieczenia społeczne pracodawca musi złożyć wniosek 
o zawarcie umowy na jednorazowe refundowanie ponie
sionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpie
czenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego 
bezrobotnego. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie 
o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom 
oraz z opłacaniem należnych składek.

!
 Uwaga

Od lipca 2014 r. jednorazowa refundacja skła
dek na ubezpieczenia społeczne stanowi po

moc de minimis.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 47 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie

nia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149,
n	 § 2–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac inter
wencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refun
dacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpiecze
nia społeczne – Dz.U. z 2014 r., poz. 864.

2.2.8.  Refundacja składek ZUS  
– bezrobotni do 30. roku życia

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.

Zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podsta
wie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy 
o pracę nakładczą (art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy o promocji 
zatrudnienia). Chodzi o osoby, które do tej pory nie po
zostawały w zatrudnieniu. Przepis ten nie wyłącza z tej 
grupy skierowanego bezrobotnego, który wcześniej pro
wadził np. działalność gospodarczą czy był zatrudniony 
na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, umowy 
o dzieło).

Wyłącza jednak bezrobotnego, który był wcześniej za
trudniony na podstawie umowy o pracę niezależnie od 
długoś ci jej trwania czy rodzaju. Pozostawaniem w zatrud
nieniu jest także m.in. świadczenie pracy w ramach umo
wy w celu przygotowania zawodowego. Zatem wcześniej
sze zatrudnienie danej osoby jako młodocianego również 
wykluczy ją z grona osób, na które pracodawca może ubie
gać się o refundację kosztów składek na ubezpieczenia spo
łeczne.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubez
pieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 mie
sięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jed
nak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, 
za każdego zatrudnionego bezrobotnego (w 2015 r. 
– 875 zł). Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca 

jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowane
go bezrobotnego przez okres 6 miesięcy. W przypadku 
rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trak
cie 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 refunda
cji pracodawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich 
otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi. 
Odsetki te naliczane są od całości kwoty otrzymanych 
środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji. Zwrot 
ten powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia dorę
czenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego 
bezrobotnego przez okres uzyskiwania 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 kwo
ty wsparcia.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skiero
wanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pra
cę na podstawie art. 52 Kodeksu  pracy (tj.  ciężkiego na
ruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków 
pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie 
trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożli
wia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, 
jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzo
ne prawomocnym wyrokiem; zawinionej przez pracowni
ka utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy 
na zajmowanym stanowisku) lub wygaśnięcia stosunku 
pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu obję
tego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, 
starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego 
bezrobotnego. W przypadku odmowy przyjęcia skierowa
nego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pra
codawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzyma
nych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi 
od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty 
pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na 
ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia dorę
czenia wezwania starosty. W przypadku gdy powiatowy 
urząd pracy nie ma możliwości skierowania odpowied
niego bezrobotnego – pracodawca nie zwraca otrzyma
nych środków za okres zatrudniania skierowanego bezro
botnego.

!
 Uwaga

Refundacja składek ZUS dla młodych bezrobot
nych stanowi pomoc de minimis.

Przyznanie refundacji kosztów poniesionych na skład
ki ZUs odbywa się na podstawie umowy między starostą 
a pracodawcą.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 60c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud

nienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 149.
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2.2.9.  Dofinansowanie wynagrodzeń 
bezrobotnych 50+

Celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za 
zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia 
jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobot
nych w tej grupie wiekowej. Dofinansowanie może otrzy
mać pracodawca albo przedsiębiorca. Dofinansowanie 
przyznaje starosta na podstawie zawartej umowy. 

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez 
okres:
n	 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, 

który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
n	 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, 

który ukończył 60 lat.

Wysokość dofinansowania przysługuje w kwocie 
okreś lonej w umowie, nie wyższej jednak niż poło
wa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, 
obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego 
zatrudnionego bezrobotnego (w 2015 r. – 875 zł). Po
zostałą część wynagrodzenia pracodawca finansuje 
z własnych środków. 

Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany do dal
szego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upły
wie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodze
nia, odpowiednio przez okres:
n	 6 miesięcy, jeżeli dofinansowanie przysługiwało przez 

okres 12 miesięcy (dotyczy osób w wieku 50 – 60 lat),
n	 12 miesięcy, jeżeli dofinansowanie przysługiwało przez 

okres 24 miesięcy (dla osób w wieku powyżej 60 lat).

Tabela 8. Dofinansowanie i zatrudnienie po zakończeniu refundacji bezrobotnego 50+

wiek bezrobotnego Okres dofinansowania Okres zatrudnienia  
po zakończeniu refundacji

50 – 60 lat 12 miesięcy 6 miesięcy

Powyżej 60 lat 24 miesiące 12 miesięcy

W przypadku niewywiązania się z warunku dotyczą
cego dalszego zatrudnienia po okresie refundacji oraz 
nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwa
nia dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub 
przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich 
otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi. 
Odsetki będą naliczane od całości kwoty otrzymanych 
środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania 
wynagrodzenia. Jeżeli utrzymanie zatrudnienia było 
możliwe przez okres przysługiwania dofinansowania 
wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu 
po zakończeniu refundacji, tj. przez okres odpowiednio 
3 lub 6 miesięcy, pracodawca lub przedsiębiorca jest zo
bowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanego 
wsparcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwa
nia starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skiero
wanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pra
cę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia 
stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie 
okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem 
okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy utrzymania za
trudnienia po zakończonej refundacji, starosta kieruje na 
zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. W sy
tuacji braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca 
lub przedsiębiorca nie zwraca uzyskanego dofinansowa
nia wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego 
bezrobotnego.

Nowelizacja utrzymała szczególną możliwość zatrudnie
nia w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych powyżej 
50. roku życia ze znacznym wydłużeniem okresu (w sto
sunku do okresów wskazanych w art. 51 i 56 ustawy o pro
mocji zatrudnienia), przez jaki może być dokonywana re

fundacja. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o promocji jest to 
okres do 24 miesięcy.

!
 Uwaga

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie 
bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia sta

nowi pomoc de minimis.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 60d ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie

nia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149.

2.2.10.  Zwolnienie z opłacania składek  
na FP i FGŚP

Płatnik składek ma obowiązek opłacania składek na Fun
dusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych (FGŚP) za ubezpieczonego, który podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. składki na FP 
i FGŚP należy opłacać m.in. za pracowników i zlecenio
biorców w okresie trwania obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych, przy czym obowiązek opłacania składek na 
FP powstaje wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne wynosi:
n	 co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 

w 2015 r. – 1750 zł) lub
n	 80% minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracow

ników w pierwszym roku pracy (w 2015 r. – 1400 zł),
w przeliczeniu na okres miesiąca.

W sytuacji gdy pracownik lub zleceniobiorca osiąga wy
nagrodzenie w niższej kwocie, nie ma obowiązku opłaca
nia za niego składek na FP, z tym, że jeżeli ubezpieczony 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
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i rentowym z więcej niż jednego tytułu, to obowiązek opła
cania 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. Ubez
pieczony musi złożyć każdemu z płatników oświadczenie 
w powyższym zakresie.

Niezależnie od wysokości osiąganego dochodu i nieza
leżnie od tytułu ubezpieczenia, a więc w przypadku zarów
no umowy o pracę, jak i umowy zlecenia, zwolnione z opła
cania 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 kalendarzowego, zwolnienie z obowiąz
ku opłacania tych składek następuje dopiero od następne
go miesiąca.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP 
przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowni
ków. Nie przysługuje ono np. w stosunku do osób wykonu
jących pracę na podstawie umowy zlecenia albo umowy 
o dzieło. W przypadku pracowników, w stosunku do któ
rych pracodawca będzie korzystał ze zwolnienia z obo
wiązku opłacania składek na FP, którzy zawarli dodatko
wo z pracodawcą np. umowę zlecenia lub jeżeli w ramach 
takiej umowy będą wykonywali pracę na rzecz swojego 
pracodawcy, zwolnienie to nie obejmuje przychodów uzy
skiwanych z tytułu świadczenia pracy na podstawie tej 
umowy.

PrZykład 2

Maria P. jest zatrudniona na podstawie umowy o pra
cę i w połowie stycznia 2015 r. skończyła 55 lat. Po
cząwszy od lutego, pracodawca nie będzie za nią 
opłacał składek na FP i FGŚP.
Jedynie w przypadku osób, których 55. lub 60. uro
dziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, 
zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przy
sługuje już od tego miesiąca, ponieważ w dniu swo
ich 55. czy 60. urodzin dana osoba jest osobą, która 
osiągnęła odpowiednio wiek: 55 lub 60 lat.

PrZykład 3

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

Zwolnienie z opłacania składki na FP oraz składki na FGŚP 
za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opła
cają składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od 

pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby 
zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w ciągu 30 dni 
przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobot
nych powiatowego urzędu pracy.

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

Zwolnienie przysługuje, jeżeli w dniu nawiązania sto
sunku pracy pracownik miał ukończone 50 lat, a więc gdy 
50. urodziny przypadają najpóźniej w dniu zawarcia umo
wy o pracę.

PrZykład 4

Marcin W. został zatrudniony 16 grudnia 2014 r. 
na podstawie umowy o pracę w firmie budowlanej. 
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 zawarcia umowy 
o pracę.

Zwolnienie z opłacania składki na FP oraz składki na FGŚP 
za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia

Od 27 maja 2014 r. pracodawca nie opłaca również skła
dek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy, począwszy od pierw
szego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowa
nych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 
30. roku życia.

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 Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesię-
cy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umo-
wy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, 
którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Zgodnie z powołanym przepisem okres 12 miesięcy, za któ-
ry płatnik zwolniony będzie z obowiązku opłacania skła-
dek na FP i FGŚP za danego pracownika, powinien być 
liczony począwszy od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym zawarta została umowa 
o pracę.

Radosław Milczarski
Biuro Prasowe ZUS
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Zwolnienie z opłacania składki na FP oraz FGŚP 
za zatrudnionych pracowników  
powracających z urlopów  
z tytułu opieki nad małym dzieckiem

składek na FP i FGŚP nie opłaca się m.in. za pracowni
ków powracających z:
n	 urlopu macierzyńskiego,
n	 urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
n	 dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
n	 dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyń

skiego,
n	 urlopu rodzicielskiego,
n	 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 przysługu
je pracodawcy tylko w odniesieniu do tych pracowników, 
którzy powrócili po urlopie, jaki został im udzielony przez 
tego pracodawcę.

PrZykład 5

anna B. przebywała na urlopie rodzicielskim do 
7 czerwca 2014 r. Pracodawca nie opłaca składek 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 okresie po powrocie z:
n	 urlopu macierzyńskiego,
n	 dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią
cu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu, do miesiąca, 
w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawcze
go lub jego części, a także – po powrocie z każdej części 
wykorzystanego urlopu wychowawczego, od pierwsze
go dnia miesiąca następującego po powrocie do miesią
ca rozpoczęcia kolejnej części urlopu wychowawczego, aż 
do wyczerpania (w wyniku sumowania) 36miesięcznego 
okresu zwolnienia z opłacania tych składek.

PrZykład 6

Joanna P. wróciła do pracy z urlopu macierzyń
skiego 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 pracodawca 
jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za 
tę pracownicę w następujących okresach:
n  od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. (1 miesiąc),
n  od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. 

(3 miesiące),

n  od 1 lipca 2015 r. do 28 lutego 2018 r. (32 mie
siące).

Do okresu 36 miesięcy wlicza się wszystkie okresy 
zwolnienia z opłacania składek, które będą miały miejs
ce 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 upraw
nienie do zwolnienia z opłacania składek na FP po powro
cie tej osoby z urlopu macierzyńskiego na okres kolejnych 
36 miesięcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik, 
w stosunku do którego pracodawca korzysta już ze zwol
nienia z opłacenia składek na FP po jego powrocie z urlo
pu, przyjmuje dziecko na wychowanie i nabywa prawo do 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

W sytuacji gdy pracodawca wykorzysta w całości 
36miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na 
FP i FGŚP, a następnie udzieli pracownikowi urlopu wy
chowawczego (na to samo dziecko), wówczas nie bę
dzie temu pracodawcy przysługiwało kolejne 36mie
sięczne zwolnienie z opłacania składek.

PrZykład 7

Katarzyna W. przebywa na urlopie rodzicielskim do 
26 maja 2015 r. Od 27 maja do 31 grudnia 2015 r. 
będzie korzystała z urlopu wychowawczego. Praco
dawca będzie zwolniony z opłacania 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, to pracodawca może korzy
stać ze zwolnienia w okresie pomiędzy urlopem macie
rzyńskim i wychowawczym, a pozostałą część wykorzy
sta po powrocie pracownicy z urlopu wychowawczego.

Gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu pracownik 
korzysta np. z urlopu wypoczynkowego, dni wolnych od 
pracy z tytułu opieki nad członkiem rodziny lub zwol
nienia lekarskiego, wówczas przyjmuje się, że jego po
wrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu, a nie od 
daty faktycznego podjęcia pracy po zakończonym urlo
pie wypoczynkowym czy okresie niezdolności do pracy 
z powodu choroby. W tej sytuacji 36miesięczny okres 
zwolnienia z opłacania składek zacznie biec od pierw
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ
rym nastąpiło zakończenie urlopu (macierzyńskiego, 
wychowawczego), 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.
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PrZykład 8

Izabela W. przebywała na urlopie wychowawczym 
do 30 sierpnia 2014 r. W okresie od 31 sierpnia do 
13 września 2014 r. przebywała na zwolnieniu le
karskim. Następnie pracodawca udzielił jej urlopu 
wychowawczego na dalszy okres, tj. od 14 wrześ
nia do 31 grudnia 2014 r. W tym przypadku praco
dawca będzie zwolniony z opłacania składek na FP 
i FGŚP za pracownicę w okresie od 1 do 30 wrześ
nia 2014 r. (1 miesiąc) oraz od 1 stycznia 2015 r. do  
 

 
30 listopada 2017 r. (35 miesięcy), co daje w sumie 
36 miesięcy.

Zdaniem ZUs, powrót z urlopu ojcowskiego ojca wy
chowującego dziecko nie zwalnia pracodawcy z obowiąz
ku opłacania składek na FP i FGŚP. Urlop ojcowski w świe
tle ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: 
k.p.) jest urlopem regulowanym odrębnymi przepisami, 
nie jest więc tożsamy z urlopem macierzyńskim, jakkol
wiek pracownikowi – ojcu dziecka – przysługuje w tym 
okresie zasiłek macierzyński.

Tabela 9. 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 przysposobione, ro
dziców, macochę i ojczyma oraz za osoby przysposa
biające, 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 uaktywnia
jącej, o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wie
ku 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

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 104a, 104b, 104c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pro

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 149,

n	 art. 9a, 9b, 9c ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie rosz
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodaw
cy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 272; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 923.

2.2.11.  Przygotowanie zawodowe 
dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych polega na prak
tycznej nauce zawodu lub przyuczeniu do pracy doros
łych realizowanych bez nawiązania stosunku pracy z pra
codawcą, według programu obejmującego nabywanie 
umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej zakoń
czonego egzaminem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych może odbywać się 
w formie:
n	 praktycznej nauki zawodu dorosłych, która trwa od 6 

do 12 miesięcy i umożliwia przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzami
nu czeladniczego,

n	 przyuczenia do pracy dorosłych, które trwa od 3 do 
6 miesięcy i ma na celu zdobycie wybranych kwalifi
kacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do 
wykonywania określonych zadań zawodowych, właś
ciwych dla zawodu występującego w klasyfikacji za
wodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
Zgodnie z nowymi definicjami ustawowymi obowią

zującymi od 27 maja 2014 r., praktyczna nauka zawodu 
dorosłych oznacza formę przygotowania zawodowego 
dorosłych umożliwiającą uzyskanie:
n	 świadectwa czeladniczego,
n	 świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawo

dzie,
n	 dyplomu poświadczającego kwalifikacje zawodowe 

po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie 
kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez 
osoby posiadające:
–  wykształcenie zasadnicze zawodowe albo
–  zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo

– wykształcenie średnie.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane 

według programu nastawionego na nabywanie umiejęt
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ności praktycznych i wiedzy teoretycznej, niezbędnych do 
wykonywania zadań zawodowych. Program przygotowu
je pracodawca lub wspólnie z instytucją szkoleniową.

Nabywanie umiejętności praktycznych przez uczest
nika trwa minimum 80% czasu całego przygotowania 
zawodowego dorosłych i odbywa się u pracodawcy. Je
żeli pracodawca nie może w pełni zapewnić warunków 
do realizacji częś ci praktycznej, możliwa jest realizacja 
częś ci tego programu przez Centrum Kształcenia Prak
tycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, wska
zanego przez starostę, w wymiarze nieprzekraczającym 
20% czasu trwania programu.

Pracodawca zapewnia również warunki umożliwia
jące nabywanie wiedzy teoretycznej, prowadząc kształ
cenie bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do 
instytucji szkoleniowej, wskazanej przez starostę. Jeżeli 
kształcenie będzie odbywało się w instytucji szkolenio
wej, pracodawca zobowiązany jest udzielić uczestnikowi 
czasu wolnego na udział w zajęciach w trakcie realizacji 
programu.

stypendium dla uczestnika przygotowania zawodo
wego dorosłych jest ustalane jak dla stażysty i wynosi 
120% zasiłku dla bezrobotnych w wysokości przysłu
gującej w okresie pierwszych 3 miesięcy pobierania za
siłku.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych wy
konuje prace powierzone przez pracodawcę tak jak sta
żysta. Różnicą jest to, że uczestnik jest zobowiązany 
część czasu na przygotowanie zawodowe – do 20% – po
święcić na opanowanie teorii pod kierunkiem pracodaw
cy lub w instytucji szkoleniowej. Nabywanie umiejętnoś
ci praktycznych powinno obejmować co najmniej 80% 
czasu przeznaczonego na przygotowanie zawodowe, 
które jest realizowane u pracodawcy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane 
na podstawie umowy zawartej między:
n	 pracodawcą i starostą lub 
n	 pracodawcą, starostą i instytucją szkoleniową (wpisa

ną do rejestru instytucji szkoleniowych, powadzonego 
przez wojewódzki urząd pracy).
Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc pra

cy w ramach przygotowania zawodowego dorosłych 
składa wniosek do powiatowego urzędu pracy. Do wnio
sku trzeba dołączyć kopie dokumentów potwierdzają
cych poniesienie wydatków, poświadczone za zgodność 
z oryginałem. W terminie miesiąca od złożenia wniosku 
starosta przekazuje informację o zatwierdzeniu lub od
rzuceniu wniosku.

Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, nastę
puje podpisanie umowy (w razie potrzeby również z in
stytucją szkoleniową), w której zawarte będą informacje 
dotyczące programu, według którego będzie realizowa
ne przygotowanie zawodowe.

Do umowy dołącza się w formie załączników:
n	 wykaz uczestników, 
n	 program przygotowania zawodowego dorosłych, 
n	 wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawo

dowego.

Pracodawca przyjmujący osoby bezrobotne na przy
gotowanie zawodowe może otrzymać refundację wy
datków poniesionych na każdego uczestnika w wyso
kości określonej w umowie, maksymalnie do wysokości 
2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc 
programu. są to wydatki poniesione głównie na mate
riały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież 
roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne 
do realizacji programu.

Na podstawie umowy starosta przyznaje jednorazową 
premię (400 zł) za każdy pełny miesiąc przygotowania 
zawodowego dorosłych każdego uczestnika, jeżeli ukoń
czy on program pomyślnie zdanym egzaminem.

Wniosek o jednorazową premię można złożyć w ciągu 
trzech miesięcy od pomyślnego zdania egzaminu przez 
uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, do
łączając kopię dyplomu lub innego dokumentu potwier
dzającego zdanie egzaminu.

Wraz z wnioskiem o refundację wydatków i wypłatę 
premii (dwa oddzielne wnioski!) należy złożyć takie do
kumenty, jak:
n	 wykaz uczestników przygotowania zawodowego do

rosłych z podaniem imion, nazwisk, miejsca i daty 
urodzenia, 

n	 wykaz okresów uczestnictwa oraz form realizowane
go przygotowania zawodowego dorosłych, 

n	 wykaz kwot poniesionych wydatków na uczestników 
przygotowania zawodowego dorosłych oraz kwot na
leżnej refundacji, 

n	 numer rachunku bankowego pracodawcy, na który 
powinny być przekazane środki finansowe.
starosta przekaże środki na rachunek bankowy wskaza

ny przez pracodawcę w terminach określonych w umowie.
Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe do

rosłych ma obowiązek:
n	 na czas realizacji programu wyznaczyć opiekuna oso

by bezrobotnej, 
n	 osobie bezrobotnej odbywającej przygotowanie zawo

dowe udzielić dwóch dni wolnych za każde 30 dni ka
lendarzowe programu (za ostatni miesiąc pracodawca 
jest zobowiązany udzielić przysługujących dni wol
nych przed terminem ukończenia programu), 

n	 w terminie pięciu dni po zakończeniu miesiąca do
starczyć staroście listę obecności uczestników, 

n	 umożliwić staroście nadzór nad realizacją programu, 
n	 w okresie do siedmiu dni od ukończenia programu 

wydać uczestnikowi zaświadczenie o jego ukończeniu 
(wzór w rozporządzeniu), a jego kopię przedstawić 
staroście, 

n	 jako pracodawca, który skorzystał z refundacji, prze
chowywać dokumentację pozwalającą na sprawdze
nie zgodności przyznanej pomocy z przepisami roz
porządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania 
pomocy.

!
 Uwaga

Refundacja i premia stanowią pomoc de mi-
nimis.
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wzór. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych

Poz. 497

WZÓR
....................................................

Pan(i) ..................................................................................... ....................................................................................
1))

2)

...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

w zawodzie .................................................................................................................................................................................
3))

1) ...........................................................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................................................
4) ...........................................................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................................................
6) ...........................................................................................................................................................................................
7) ...........................................................................................................................................................................................
8) ...........................................................................................................................................................................................
9) ...........................................................................................................................................................................................
10) ...........................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
2)

.....................................................................................................................................................................................................
4)

Numer rejestru ...........................................

............................................., dnia .............................. r.

...............................................................................

1)

2)

3)

4)

nienia i instytucjach rynku pracy.
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 wzór. Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności 

Poz. 497

WZÓR
.......................................................

Pan(i) ....................................................................................        ...............................................................................................
1))

..........................................................................................................................................................................

w zawodzie .................................................................................................................................................................................
2))

1) ...........................................................................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................................................................

3) ...........................................................................................................................................................................................

4) ...........................................................................................................................................................................................

5) ...........................................................................................................................................................................................

6) ...........................................................................................................................................................................................

7) ...........................................................................................................................................................................................

8) ...........................................................................................................................................................................................

9) ...........................................................................................................................................................................................

10) ...........................................................................................................................................................................................

Numer rejestru ............................................

............................................., dnia .............................. r.

................................................................................................

1)

2)
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PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 53a–53m ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji za

trudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 149,

n	 § 2–6, 8–11, 15, 16, 20, 21 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przy
gotowania zawodowego dorosłych – Dz.U. z 2014 r., 
poz. 497.

2.2.12.  Przygotowanie zawodowe młodzieży 
w wieku szkolnym

Obie formy kształcenia, tj. nauka zawodu i przyuczenie 
do określonej pracy, określane są mianem przygotowania 
zawodowego, a młody człowiek kształcący się w tym try
bie podpisuje z pracodawcą umowę o pracę w celu przy
gotowania zawodowego. Jest to rozwiązanie mające cechy 
kształcenia dualnego.

Ok. 70% pracowników młodocianych kształci się w syste
mie rzemieślniczym. Największą popularnością od lat cieszy 
się przygotowanie zawodowe w zawodzie fryzjer oraz me
chanik pojazdów samochodowych. Tradycyjnie do najczęś
ciej wybieranych zawodów zaliczają się też cukiernik, sto
larz, murarz, piekarz, elektryk i blacharz samochodowy.

Fundusz Pracy wspiera kształcenie zawodowe młodzieży 
w wieku szkolnym w dwojaki sposób – poprzez: 
1)  refundację pracodawcom kosztów wynagrodzenia 

i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych 
pracowników,

2)  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników, wypłacane po zakończe
niu nauki zakończonej wynikiem pozytywnym. 

Lista zawodów, w których może być dokonywana refun
dacja wynagrodzeń młodocianych pracowników realizują
cych przygotowanie zawodowe jest ustalana corocznie dla 
każdego województwa i ogłaszana w wojewódzkim dzien
niku urzędowym, w terminie do 30 kwietnia (po uzyska
niu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy). Lista obejmuje 
wybrane zawody z klasyfikacji zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy, określanej przepisami wykonawczy
mi do ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie
nia i instytucjach rynku pracy oraz klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego określanej przepisami wykonaw
czymi do ww. ustawy o systemie oświaty. Lista zawodów 
jest weryfikowana corocznie, po analizie zapotrzebowania 
na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy.

Celem refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników jest 
wsparcie pracodawców w zatrudnianiu młodocianych 
i ułatwieniu im wejścia na rynek pracy.

Młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 
gimnazjum i 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młodzież do 
18 roku życia jest objęta obowiązkiem nauki i obowiązek 
ten może spełniać zarówno poprzez naukę w szkole, jak 
i tzw. praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Młodocia
ny może być zatrudniony wyłącznie w celu przygotowania 
zawodowego, przy czym są możliwe dwie  formy tego za
trudnienia:

1) zatrudnienie połączone z nauką zawodu lub
2)  zatrudnienie powiązane z przyuczeniem do wykony

wania określonej pracy.
Pracodawca ma obowiązek zawarcia z młodocianym 

na piśmie umowy o pracę w celu przygotowania zawodo
wego. Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowe
go powinny być zawierane na czas nieokreślony, bowiem 
istotne jest, aby po ukończeniu przygotowania zawodo
wego pracownik był nadal zatrudniony na podstawie 
wcześniej zawartej umowy o pracę na czas nieokreślony 
– jednak już w zawodzie wyuczonym jako pracownik wy
kwalifikowany. Nauka zawodu powinna trwać nie dłużej 
niż 36 miesięcy. Przyuczenie zaś do wykonywania okreś
lonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. W odniesie
niu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców 
Pracy okres przyuczenia może być przedłużony do cza
su ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 
22 miesiące.

Młodociani pracownicy część praktyczną kształcenia zawo
dowego realizują poprzez zatrudnienie u pracodawcy, nato
miast część teoretyczną mogą realizować w szkole zawodo
wej lub w formach pozaszkolnych. Przygotowanie zawodowe 
młodocianych u pracodawcy może prowadzić osoba posia
dająca kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu 
i może to być: pracodawca, osoba prowadząca zakład w imie
niu pracodawcy bądź osoba zatrudniona u pracodawcy.

W okresie uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar 
czasu pracy młodocianego nie może przekroczyć 12 godzin 
tygodniowo. Podziału godzin przeznaczonych na kształce
nie teoretyczne i kształcenie praktyczne w danym zawo
dzie – w przypadku młodocianych pracowników – dokonu
je dyrektor szkoły w porozumieniu z pracodawcą, mając na 
względzie przepisy Kodeksu pracy i ramowe plany naucza
nia dla szkół zawodowych. 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wy
nagrodzenie za pracę. 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników 
młodocianych określają przepisy rozporządzenia Rady Mi
nistrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawo
dowego młodocianych i ich wynagradzania.

Minimalne wynagrodzenie ustalane jest w stosunku pro
centowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w danym kwartale. 

stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:
n	 w pierwszym roku nauki nie mniej niż 4%, 
n	 w drugim roku nauki nie mniej niż 5%, 
n	 w trzecim roku nauki nie mniej niż 6%. 

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykony
wania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% prze
ciętnego wynagrodzenia.

Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawo
dowego podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich 
samych zasadach jak wszyscy pracownicy. Obowiązkowo 
podlegają więc ubezpieczeniom: emerytalnemu, rento
wym, chorobowemu i wypadkowemu. 

Pracodawca może otrzymać refundację kosztów wyna
grodzenia pracownika młodocianego do wysokości mi
nimalnego wynagrodzenia za pracę takiego pracownika, 
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a także refundację składek na ubezpieczenia społeczne 
opłaconych od kwoty tego minimalnego wynagrodzenia.

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na 
ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może ubie
gać się pracodawca, który:
n	 zatrudni młodocianych w zawodach określonych przez 

samorząd województwa w wykazie zawodów poszuki
wanych na rynku pracy (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy),

n	 spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego 
imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) 
do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakre
sie wymagań zawodowych i pedagogicznych, określone 
w przepisach regulujących odbywanie przygotowania 
zawodowego.
Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać 

się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszyst
kich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 
6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego. 
Rozwiązanie z młodocianym umowy o pracę w celu przy
gotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą 
może nastąpić w przypadkach: 
n	 ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
n	 reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynu

owanie przygotowania zawodowego,
n	 orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskaza

nia do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez 
młodocianego, 

n	 zmiany miejsca zamieszkania lub innej losowej przyczyny.
W celu uzyskania refundacji wynagrodzeń wypłacanych 

młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne od refundowanych wynagrodzeń pracodawca 
musi złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten może zło
żyć pracodawca lub działająca w jego imieniu organizacja 
zrzeszająca pracodawców. Wniosek powinien być złożony 
w centrum edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Huf
ców Pracy właściwym ze względu na miejsce odbywania 
przez młodocianego przygotowania zawodowego.

Terminy składania wniosków zależą od formy oferowa
nego przygotowania zawodowego. Jeśli jest to nauka za
wodu i młodociani dokształcają się w formach szkolnych, 
wniosek o zawarcie umowy o refundację powinien być 
złożony w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każde
go roku. W przypadku gdy młodociani nie dokształcają się 
w formach szkolnych – wniosek o zawarcie umowy składa 
się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca. 

Również od 1. do 20. dnia każdego miesiąca przyjmowa
ne są wnioski o zawarcie umowy o refundację w sytuacji, 
gdy w trakcie trwania roku szkolnego młodociany zmienia 
miejsce przygotowania zawodowego. 

Pracodawca bezpośrednio lub za pośrednictwem organi
zacji zrzeszającej pracodawców musi złożyć wniosek o za
warcie umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych 
na formularzu, którego wzór określony jest w rozporzą
dzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z 25 czerwca 
2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pra
cy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom 

(formularze wniosków są dostępne na stronach interneto
wych OHP). 

Wniosek o zawarcie umowy o refundację zawiera m.in.:
n	 dane pracodawcy: nazwę, adres, NIP, oznaczenie dzia

łalności wg PKD, formę prawną działalności, numer kon
ta bankowego, na który przelewane będą refundacje;

n	 nazwę/y dokumentów poświadczających uprawnienia 
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocia
nych;

n	 wykaz imienny młodocianych, których wniosek doty
czy, w tym imię, nazwisko, PEsEL, datę zawarcia umo
wy o pracę w celu przygotowania zawodowego i czas 
przygotowania zawodowego, nazwę zawodu lub zakres 
przyuczenia, formę przygotowania zawodowego;

n	 deklarację zatrudnienia młodocianego po zakończeniu 
przygotowania zawodowego przez co najmniej 6 mie
sięcy;

n	 oświadczenia o:
–  liczbie zatrudnionych pracowników, w tym młodocia

nych i roku nauki,
–  liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich 3 lat 

ukończyli przygotowanie zawodowe,
–  liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich 3 lat 

ukończyli przygotowanie zawodowe i byli dalej za
trudnieni u pracodawcy przez okres min. 6 miesięcy 
lub są nadal zatrudnieni,

–  niekorzystaniu z refundacji z innej komendy OHP.
Do wniosku o zawarcie umowy o refundację należy do

łączyć:
n	 kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowe

go na czas nieokreślony, zawartej z młodocianym,
n	 dokumenty (lub poświadczone za zgodność z orygina

łem kopie) potwierdzające spełnienie wymagań zawo
dowych i pedagogicznych osób prowadzących przygoto
wanie zawodowe,

n	 numer rachunku bankowego, na który ma być dokony
wana refundacja,

n	 zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis.

!
 Uwaga

Refundacja wynagrodzeń młodocianych od lip
ca 2014 r. stanowi pomoc de minimis. Limit tej 

pomocy stanowi równowartość 200 000 euro w okresie 
trzech kolejnych lat obrotowych. 

Zaopiniowane pozytywnie wnioski pracodawców stano
wią podstawę dla właściwej wojewódzkiej komendy OHP 
do zawarcia umowy prawa cywilnego przewidującej re
fundację poniesionych kosztów wynagrodzeń i składek na 
ubezpieczenia społeczne. 

Umowa o refundację zawarta z pracodawcą określa 
między innymi: liczbę młodocianych oraz okres przyzna
nej refundacji, zawody lub zakresy przyuczenia, w jakich 
młodociani odbywają przygotowanie zawodowe, ter
miny i wysokość refundowanych kosztów wynagrodzeń 
i składek na ubezpieczenia społeczne, zobowiązanie 
pracodawcy do dalszego zatrudnienia młodocianego 
przez okres co najmniej sześciu miesięcy po zakończeniu 



Dotacje dla pracodawców

46 www.pgp.infor.plPORaDNiK GaZeTy PRawNeJ nr  3  (865)

przygotowania zawodowego oraz sposób przekazywania 
środków na refundację poniesionych kosztów przez pra
codawcę. 

Wzór umowy o refundację (podobnie jak wniosek) także 
określony został w ww. rozporządzeniu. Umowy są zawie
rane na cały cykl kształcenia pracownika młodocianego.

Umowa podpisana przez obie strony jest dla pracodaw
cy podstawą do składania wniosków o wypłatę refundacji, 
tj. zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki 
na ubezpieczenia społeczne młodocianych. 

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pra
cowników młodocianych, pracodawca składa za pośrednic
twem centrum edukacji i pracy młodzieży następujące do
kumenty:
n	 wniosek o zwrot kosztów,
n	 rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz 

opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za mło
docianych pracowników, 

n	 kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagro
dzeń,

n	 kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia spo
łeczne (przelew ZUs „51”),

n	 kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpiecze
nia społeczne (druk DRa).
Kopie tych dokumentów muszą być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem.
Druki DRa, jeżeli są wydrukowane w trybie roboczym, 

wymagają dołączenia potwierdzenia wysyłki do ZUs.
Wojewódzka komenda OHP przekazuje środki Funduszu 

Pracy z tytułu refundacji na wskazany przez pracodawcę 
rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie.

!
 Uwaga

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pra
cowników i składek na ubezpieczenia społecz

ne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku 
powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodo
cianych, którzy mogą być objęci refundacją. Liczba możli
wych do uzyskania refundacji wynagrodzeń pracowników 
młodocianych jest uzależniona od liczby osób zatrud
nionych u pracodawcy. Jeśli pracodawca prowadzi firmę 
sam i zatrudnia wyłącznie pracowników młodocianych, 
może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy na refun
dację wynagrodzeń dla nie więcej niż trzech pracowników 
młodocianych. Pracodawca zatrudniający oprócz młodo
cianych także innych pracowników może starać się o re
fundację wynagrodzeń młodocianych w liczbie trzy razy 
większej niż liczba pracowników niebędących młodociany
mi, zatrudnionych na czas nieokreślony, w przeliczeniu na 
pełen etat. 

Oprócz dofinansowania wynagrodzeń i składek ZUs pra
cowników młodocianych pracodawca może ubiegać się tak
że o refundację kosztów kształcenia tychże pracowników. 
Celem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników jest wsparcie pracodawców w realizacji za
dań w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych 

i ułatwienie młodzieży zdobycia kwalifikacji zawodowych 
zgodnych z potrzebami rynku pracy. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pra
codawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownika
mi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, 
jeżeli:
n	 pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pra

codawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada 
kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowa
nia zawodowego młodocianych określone w przepisach 
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania,

n	 młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub 
przyuczenie do wykonywania określonej pracy i uzyskał 
dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzami
nu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wyko
nywania określonej pracy albo zaświadczenie potwier
dzające zdanie tego egzaminu.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia 

jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wyni
kającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodo
wego i wynosi:
1)  w przypadku nauki zawodu: do 8081 zł – przy okre

sie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy. Jeżeli okres 
kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinan
sowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do 
okresu kształcenia,

2)  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy: do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

!
 Uwaga

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodo
cianych pracowników stanowi pomoc de mi

nimis. Limit tej pomocy wynosi równowartość 
200 000 euro w okresie trzech kolejnych lat obro
towych. 

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania mło
docianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej. 

Informacje na temat trybu przyznania dofinansowania 
i wzory formularzy można znaleźć na stronie internetowej 
organu przyznającego dofinansowanie.

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników, powinien złożyć 
stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zda
nia przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu na
uki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej 
pracy. Do wniosku należy dołączyć:
n	 kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwali

fikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego mło
docianych pracowników przez pracodawcę lub osobę 
prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę 
zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwali
fikacje, o których mowa, są to kwalifikacje instruktora 
praktycznej nauki zawodu,

n	 kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem 
w celu przygotowania zawodowego,
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n	 dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia 
(w przypadku zmiany umowy),

n	 kopię dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu 
zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem 
pozytywnym [dyplom lub świadectwo potwierdzające zda
nie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie 
do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenie po
twierdzające zdanie tego egzaminu (oryginał)],

n	 pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku 
przez pełnomocnika,

n	 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pra
codawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o po
moc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomo
cy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie 
ubiegał się o pomoc de minimis),

n	 formularz informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 190–191, 195, 201–202, 205 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks Pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502,
n	 art. 70b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

– j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1877,

n	 art. 8 ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 5 pkt 5 oraz ust. 6 i 6a ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu
cjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149,

n	 § 1–3, 5–6, 8, 10–12, 15–16, 19 rozporządzenia Rady Minis
trów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawo
dowego młodocianych i ich wynagradzania – j.t. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 232,

n	 § 3–4, 7, 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 
– Dz.U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626,

n	 § 2–3, 7–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo
łecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze 
środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych mło
docianym pracownikom – Dz.U. z 2014 r., poz. 865.

2.2.13.  Pożyczka na utworzenie  
stanowiska pracy 

Od 27 maja 2014 r. funkcjonuje nowy instrument ryn
ku pracy polegający na udzielaniu pożyczki na utworzenie 
stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotne
go skierowanego przez powiatowy urząd pracy. Pożyczka 
ta finansowana jest ze środków Banku Gospodarstwa Kra
jowego przekazanych przez ministra właściwego ds. pracy 
pochodzących z przychodów ze sprzedaży należących do 
skarbu Państwa akcji i udziałów stanowiących rezerwę na 
cele uwłaszczenia. Minister właściwy ds. pracy przekazuje 
te środki z przeznaczeniem na wypłatę pożyczek dla osób 
fizycznych podejmujących działalność gospodarczą, przy 
czym środki pochodzące ze zwrotu pożyczek Bank Gospo
darstwa Krajowego zwraca na wyodrębniony rachunek mi
nistra właściwego do spraw pracy.

Wsparcie polegające na udzielaniu pożyczek przysługuje:
n	 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
n	 producentom rolnym, tj. zamieszkującym lub mającym 

siedzibę na terytorium RP posiadaczom gospodarstwa 
rolnego lub prowadzącym dział specjalny produkcji rol
nej – zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, 
w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika 
w pełnym wymiarze czasu pracy,

n	 żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowa
dzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
Udzielaniem pożyczek zajmują się pośrednicy finansowi 

wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośred
nikiem tym może zostać bank lub instytucja finansowa. 
szczegółowe informacje dotyczące wybranych pośredni
ków finansowych zamieszczone są na stronie internetowej 
BGK, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działań 
promocyjnoinformacyjnych w tym zakresie, jak również 
są one dostępne w powiatowych urzędach pracy.

Kwota pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bez
robotnego nie może przekraczać wysokości 6krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest oprocentowa
na na zasadach preferencyjnych. Oprocentowanie jest stałe 
i wynosi w skali roku 0,25% stopy redyskonta weksli przyj
mowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres jej spłaty 
wynosi do 3 lat. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat 
i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki. Pożyczka udzielana 
jest na podstawie umowy, na wniosek zainteresowanego 
podmiotu, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego two
rzonego stanowiska pracy.

Podmiot, który zatrudniał na utworzonym stanowisku 
pracy bezrobotnego przez okres krótszy niż 12 miesięcy 
albo naruszył inne warunki umowy, zobowiązany jest do 
zwrotu pożyczki.

!
 Uwaga

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy sta
nowi pomoc de minimis.

!
 Uwaga

Pożyczkobiorcy, którym została udzielona po
życzka na utworzenie stanowiska pracy dla 

bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd 
pracy, są zobowiązani poinformować PUP oraz pośred
nika finansowego o zatrudnieniu bezrobotnego.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 61e–61x ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud

nienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149.

2.2.14. Świadczenie aktywizacyjne
Świadczenie aktywizacyjne przyznawane z Funduszu 

Pracy ma służyć wsparciu osób powracających do aktyw
nego życia zawodowego po przerwie związanej najczęś
ciej z macierzyństwem. Świadczenie aktywizacyjne może 
otrzymać pracodawca lub przedsiębiorca za zatrudnienie 
skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych powracają
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cych na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywa
niem dziecka oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad 
osobą zależną, którzy w ciągu ostatnich 3 lat zrezygnowali 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na ko
nieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki 
nad osobą zależną.

Tabela 10. warianty świadczenia aktywizacyjnego

Okres świadczenia wysokość świadczenia

12 miesięcy 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, w sytuacji skierowania bezrobotnego do 
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy z jednoczesną gwarancją dalszego zatrudniania po 
ustaniu prawa do świadczenia przez co najmniej 6 miesięcy (w 2015 r. – 875 zł).

18 miesięcy 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, w sytuacji skierowania bezrobotnego do 
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy z jednoczesną gwarancją dalszego zatrudniania po 
ustaniu prawa do świadczenia przez co najmniej 9 miesięcy (w 2015 r. – 583,33 zł).

!
 Uwaga

Świadczenie aktywizacyjne wypłacane jest 
w okresach miesięcznych, z dołu. Nie przysłu

guje za okres urlopu bezpłatnego pracownika.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypad
ku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Fun
duszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla tej samej 
osoby. Niewykluczone jest jednak uzyskanie pożyczki na 
utworzenie miejsca pracy dla jednego bezrobotnego i uzy
skanie świadczenia aktywizacyjnego dla innego bezrobot
nego, który podejmie pracę u tego samego pracodawcy.

!
 Uwaga

Nie można łączyć pożyczki z Funduszu Pracy 
na utworzenie miejsca pracy ze świadczeniem 

aktywizacyjnym dla tej samej osoby.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy 
o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywiza
cyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania za
trudnienia osoby przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesię
cy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia 
pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzy
manych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami 
ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych 
świadczeń od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w ter
minie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Z kolei w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowa
nego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia 
aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu 
wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa 
do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 
50% łącznej otrzymanej kwoty, w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wezwania starosty.

Jeżeli umowę o pracę rozwiąże:
n	 skierowany bezrobotny lub
n	 pracodawca z takim skierowanym bezrobotnym w trybie 

dyscyplinarnym, 
n	 a także gdy umowa wygaśnie w trakcie przysługiwania 

świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okre
su obowiązkowego utrzymania zatrudnienia,

starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego 
bezrobotnego. Jeżeli pracodawca odmówi przyjęcia go na 
zwolnione stanowisko pracy, jest obowiązany do zwrotu 
wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz 
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty 
otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty 
pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia dorę
czenia wezwania starosty. W razie braku możliwości skiero
wania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na 
zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyska
nych środków za okres zatrudniania tego bezrobotnego.

PrZykład 9

Załóżmy, że pracodawca na podstawie umowy ze 
starostą będzie otrzymywać świadczenie aktywiza
cyjne przez 12 miesięcy, z czym będzie wiązać się 
obowiązek zatrudniania skierowanego bezrobot
nego łącznie przez 18 miesięcy. Jeżeli pracodawca 
zwolni tę osobę przed upływem 15 miesięcy, będzie 
musiał zwrócić wszystkie otrzymane świadczenia 
aktywizacyjne wraz z odsetkami ustawowymi na
liczonymi od całości otrzymanych świadczeń – od 
dnia wypłaty pierwszego z nich, w terminie 30 dni 
od dnia doręczenia wezwania starosty. Jeżeli jednak 
pracodawca utrzyma zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego przez co najmniej 15 miesięcy (czyli 
przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyj
nego oraz przez co najmniej połowę okresu wyma
ganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa 
do świadczenia), będzie musiał zwrócić tylko poło
wę tej kwoty.

!
 Uwaga

Świadczenie aktywizacyjne  stanowi pomoc 
de minimis.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 60b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie

nia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149.
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3.  Dofinansowanie 
na szkolenia

Urząd pracy wspiera pracodawców  dbających o roz
wój zawodowy swoich pracowników. W związku 
z tym mogą oni ubiegać się o pomoc finansową prze
znaczoną na rzecz kształcenia ustawicznego. działa
nie to ma na celu ułatwienie bądź umożliwienie pra
cownikom wykonywania pracy na zajmowanym sta
nowisku, może również zwiększać ich szanse na 
awans. Pracodawca zainteresowany uzyskaniem 
środków na finansowanie kosztów kształcenia usta
wicznego pracowników powinien złożyć w urzędzie 
pracy odpowiedni wniosek. 

3.1.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Krajowy Fundusz szkoleniowy, w skrócie KFs, został 

utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wspar
ciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracow
ników. Krajowy Fundusz szkoleniowy stanowi wydzie
loną część Funduszu Pracy (FP) – docelowo będzie to 
pula 2% przychodów Funduszu Pracy, co oznacza kwotę 
ok. 200 mln złotych rocznie.

Celem utworzenia KFs jest zapobieganie utracie zatrudnie
nia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwat

nych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie 
inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno 
pozycję firm, jak i samych pracowników na rynku pracy.

Pracodawca może otrzymać środki KFs na sfinansowanie: 
n	 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jed

nak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodze
nie w danym roku na jednego uczestnika,

n	 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli należy 
do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób) 
– nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego 
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki  KFs pracodawca może przeznaczyć na:

n	 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy 
pracodawcy lub za jego zgodą,

n	 egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwier
dzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub upraw
nień zawodowych,

n	 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do pod
jęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym 
kształceniu,

n	 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
w związku z podjętym kształceniem,

n	 określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia 
ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowa
nie tego kształcenia ze środków KFs.
O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić 

każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego 
pracownika.

Schemat 3. Procedura ubiegania się o wsparcie na kształcenie

w latach 2014 i 2015 środki KFS będą adresowane do 
osób od 45. roku życia.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrud
nieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego 

środkami KFs, a także, czy jest to praca na pełen czy część 
etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może 
skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez 
KFs na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Odmowa przyznania środków z KFs (praco
dawca musi otrzymać uzasadnienie odmowy).

Przyznanie środków i zawarcie ze starostą 
umowy w tym zakresie.

Krok 1. Złożenie wniosku w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy 
albo miejsce prowadzenia działalności. wniosek powinien zawierać:
n  dane pracodawcy: nazwę firmy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, NIP, REGON, oznaczenie 

przeważającego rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbę pracowników, dane osoby wskazanej 
przez pracodawcę do kontaktów z urzędem pracy,

n  wskazanie działań, które mają być finansowane z KFs, i termin ich podejmowania,
n  liczbę osób według grup wieku 15–24 lata, 25–34 lata, 35–44 lata, 45 lat i więcej, które będą się kształcić,
n  określenie całkowitej wysokości wydatków przeznaczonych na kształcenie, wnioskowaną wysokość środków 

z KFs oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę,
n  uzasadnienie potrzeby kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przysz łych potrzeb pracodawcy.

Krok 2. Rozpatrzenie wniosku przez urząd pracy (w terminie 30 dni od dnia jego złożenia). Jeśli wniosek pra
codawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza co najmniej 7dniowy termin na 
jego poprawienie lub uzupełnienie.



Dotacje dla pracodawców

50 www.pgp.infor.plPORaDNiK GaZeTy PRawNeJ nr  3  (865)

Ubiegając się o dofinansowanie z KFs pracodawca wy
pełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej 
(w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny 
podpis elektroniczny).

Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy 
właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Elementy wniosku o finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego:
n	 dane pracodawcy: nazwa, adres siedziby i miejsce 

prowadzenia działalności, NIP, REGON, oznaczenie 
przeważającego rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej według PKD, informacja o liczbie zatrud
nionych pracowników, dane kontaktowe – numer te
lefonu, adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwi
sko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów 
z urzędem pracy,

n	 wskazanie działań, które mają być finansowane przez KFs,
n	 liczba osób, których wydatek dotyczy, oraz termin reali

zacji,
n	 określenie całkowitej wysokości wydatków na kształce

nie ustawiczne, wnioskowana wysokość środków z KFs 

oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pra
codawcę,

n	 uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego.
Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy uwzględ

nia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawiczne
go. Nie należy uwzględniać innych kosztów ponoszonych 
przez pracodawcę w związku z udziałem pracowników 
w kształceniu ustawicznym (np. wynagrodzenia za go
dziny nieobecności w pracy w związku z udziałem w za
jęciach).

Do wniosku pracodawca dołącza zaświadczenia lub 
oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje nie
zbędne do udzielenia pomocy de minimis.

!
 Uwaga

Zamieszczony wzór wniosku stanowi wersję 
poglądową. Osoby zainteresowane ubiega

niem się o środki KFS powinny skontaktować się 
z powiatowym urzędem pracy właściwym ze wzglę
du na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy 
formularz.

wzór. wniosek o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego opracowany przez PUP w grodzisku Mazowieckim
 

 Powiatowy Urząd Pracy
 w Grodzisku Mazowieckim

wniosek
o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika

na zasadach określonych w art. 69b ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra
cy (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu 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).
1.  Nazwa pracodawcy: „WŁasNY DOM DLa KaŻDEGO” Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Marcin Nowak
 NIP: 4391200052
 REGON: 115614996
  Przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD: 6831.Z Pośrednictwo w obrocie nierucho

mościami
 Nr telefonu: 22 111 92 87
 Email: poczta@wlasnydomdlakazdego.pl
2. siedziba pracodawcy: ul. Radosna 134, 05825 Grodzisk Mazowiecki
3. Miejsce prowadzenia działalności: ul. Radosna 134, 05825 Grodzisk Mazowiecki
4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy: Marcin Nowak
5. Liczba zatrudnionych pracowników: 4
 Imię i nazwisko osoby do kontaktów z PUP: Marianna Walczak
 Nr telefonu: 22 111 92 87; 564 659 071
 Email: m.walczak@wlasnydomdlakazdego.pl
6. Informacje dotyczące kształcenia ustawicznego:
 Nazwa kursu: Reklama, promocja i marketing w Internecie
 Liczba uczestników: 1 w wieku ponad 45 lat
 Termin realizacji: wrzesień 2014 r.
7.  Całkowita wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym: 1590 zł
 w tym:
 – kwota wnioskowana z KFs: 1590 zł
 –  kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę: 0 zł
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8. Uzasadnienie:
  W trakcie realizacji jest modernizacja i rozbudowa firmowej strony internetowej www.wlasnydomdlakazdego.pl. 

Do podejmowania działań marketingowych i promocyjnych oraz reklamy w Internecie niezbędny jest pracownik 
posiadający wiedzę w tym zakresie.

 ............................................................………
 (pieczątka i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej
 do reprezentowania pracodawcy)

Załącznik nr 1 do wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OŚwIaDCZENIE wNIOSKODawCY

Oświadczam, że:
1.  Koszt dofinansowania z KFs planowanych form wsparcia nie przekroczy na jednego pracownika 300% przecięt

nego wynagrodzenia w danym roku.
2.  spełniam warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z 19 maja 2014r. w sprawie 

przyznawania środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r., poz 639).
3.  Otrzymałem(łam)/nie otrzymałem(łam)* decyzji(e) Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyska

nej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.
4.  Podlegam/nie podlegam* wyłączeniom wynikającym z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 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 grudnia 2013 r., str. 1).

5.  Zapoznałem(łam) się z treścią art. 69a i 69b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz.U. z  2013 r., poz. 674 z późń. zm.), art. 20 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz 598) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z 14 maja 2014 r. w spra
wie przyznawania środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 639 z późn. zm.).

6.  Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych/podmiotu 
przez Powiatowy/Grodzki* Urząd Pracy w ………., dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz reali
zacją umowy, o której mowa w rozporządzeniu MPIPs z 19 kwietnia 2014 r., w sprawie przyznawania środków 
z KFs (Dz.U. z 2014 r., poz 639), zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7.  Zobowiązuję się do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy publicz
nej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego otrzymam pomoc publiczną. 

oraz
1.  Przedkładam/nie przedkładam* do weryfikacji: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o po

moc de minimis  stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 r. w sprawie infor
macji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311) (załącznik nr 2 do 
wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu szkoleniowego).

2.  Przedkładam/nie przedkładam* do weryfikacji: oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (załącznik nr 3 
do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu szkoleniowego) lub zaświadcze
nia o udzielonej pomocy de minimis – kopia dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem – w przypad
ku gdy pracodawca otrzymał taką pomoc w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych*.

3.  Przedkładam/nie przedkładam* do weryfikacji: oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwa
mi (załącznik nr 4 do wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu szkoleniowego).

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

  ...........................................................................................
  miejscowość, data, podpis (i pieczątka) pracodawcy lub osoby uprawnionej

* Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2 do wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

OŚwIaDCZENIE O UZYSKaNEJ POMOCY DE MINIMIS1

Oświadczam, iż: 

*
  w okresie  w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie uzyska

łem/łam pomocy publicznej de minimis.

*
  w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych uzyskałem/łam pomoc 

publiczną de minimis w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelę**):

Lp.
Organ 

udzielający 
pomocy

Podstawa 
prawna jej 
otrzymania

Dzień/ 
/miesiąc/ 

/rok  
udzielenia 

pomocy

Nr programu 
pomocowego, 

decyzji lub 
umowy

Forma 
pomocy

wartość pomocy brutto

PLN EURO

RaZEM:

Informuję, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

 …................................................................... …...................................................................
 (miejscowość, data) (podpis i pieczątka wnioskodawcy lub osoby uprawnionej)

*  Należy zakreślić właściwą odpowiedź.
**  Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z zaświadczeniami o udzielonej pomocy  de minimis, które należy 

przedstawić we właściwym PUP/GUP.

!
 Uwaga

wniosek o dofinansowanie kosztów kształce
nia ustawicznego pracodawcy i pracowników 

należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właści
wym ze względu na miejsce prowadzenia działalności 
lub siedzibę pracodawcy.

Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie 
wnios ku i udzielenie odpowiedzi. Jeżeli wniosek jest nie
kompletny lub wypełniony nieprawidłowo, starosta wy

znacza termin na jego uzupełnienie. Termin ten wynosi co 
najmniej 7 dni. W razie negatywnego rozpatrzenia wnio
sku starosta powinien uzasadnić odmowę (§ 6 rozporzą
dzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Fun
duszu szkoleniowego).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pra
codawcą zostaje zawarta umowa. Do umowy dołącza się 
jako jej integralną część wniosek o dofinansowanie.

Elementy umowy o finansowanie działań obejmujących 
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy:

1  UWaGa! Do przedstawionej pomocy de minimis należy zaliczyć również pomoc de minimis uzyskaną zgodnie z definicją pojęcia jednego 
przedsiębiorstwa, tzw. jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym 
z następujących stosunków: 
a)  jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
b)   jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nad

zorczego innej jednostki gospodarczej;
c)  jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jed

nostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d)  jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie 

kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjona
riuszy, wspólników lub członków tej jednostki; 

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w pkt a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki go
spodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
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n	 strony umowy i data jej zawarcia oraz okres obowiązy
wania,

n	 wysokość środków z KFs, numer rachunku bankowego 
pracodawcy oraz termin ich przekazania,

n	 sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz 
rodzaje dokumentów potwierdzających wydatkowanie 
środków,

n	 warunki wypowiedzenia umowy,
n	 warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przy

padku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez 
uczestnika bądź niewykorzystania lub wykorzystania 
ich niezgodnie z przeznaczeniem,

n	 sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jej wyko
nywaniu,

n	 odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Euro
pejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy 
de minimis.

!
 Uwaga

Dofinansowanie z KFS stanowi pomoc de mi-
nimis.

Ponadto w umowie pracodawca zobowiązuje się do prze
kazania na żądanie starosty danych dotyczących liczby osób:
n	 objętych działaniami finansowanymi z udziałem środ

ków z KFs (w podziale według płci, grup wieku, poziomu 
wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczegól
nych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym 
charakterze),

n	 które rozpoczęły finansowany z udziałem środków z KFs 
kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu,

n	 które ukończyły z wynikiem pozytywnym finansowany 
z KFs kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin.
W kolejnym kroku pracodawca zawiera z pracownikiem, 

któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia usta
wicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. 
W umowie pracodawca określa m.in. zasady zwrotu przez 
pracownika poniesionych kosztów, jeżeli nie ukończy on 
kształcenia z powodu rozwiązania przez niego umowy 
o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypo
wiedzenia (na podstawie art. 52 k.p.).

Jeżeli pracownik nie ukończy kształcenia ustawicznego, 
środki KFs wydane na jego kształcenie pracodawca zwraca 
staroście.

PrZykład 10

arkadiusz N. ma 46 lat i jest pracownikiem spółki X. 
Pracodawca planuje skierować go na studia podyplo
mowe w ramach kształcenia ustawicznego. W tym celu:
Krok 1. Pracodawca składa do powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy wnio
sek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicz
nego pracownika. starosta pozytywnie rozpatruje 
wniosek i zawiadamia o tym pracodawcę.

Krok 2. Pracodawca zawiera ze starostą umowę 
o finansowanie ze środków KFs działań obejmują
cych kształcenie ustawiczne pracownika.
Krok 3. Pracodawca i pracownik zawierają umowę 
określającą ich prawa i obowiązki. W umowie pra
cownik zobowiązuje się, że w razie rozwiązania umo
wy o pracę przez niego albo przez pracodawcę w try
bie dyscyplinarnym zwróci pracodawcy poniesione 
koszty kształcenia.
Załóżmy, że w okresie kształcenia arkadiusz N. złożył 
pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. W ta
kim przypadku:
Krok 4. Pracownik zwraca pracodawcy poniesione 
przez niego koszty zgodnie z zawartą umową.
Krok 5. Pracodawca zwraca staroście środki wydane 
na kształcenie arkadiusza N.

starosta może przeprowadzać u pracodawcy kontrolę. 
Jej zakres dotyczy przestrzegania postanowień umowy 
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, wydatko
wania środków KFs zgodnie z przeznaczeniem, właści
wego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych 
i wydatkowanych środków. Ponadto dla celów kontroli 
starosta może żądać danych, dokumentów i udzielenia 
wyjaśnień.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 69a–69b, art. 109 ust. 2d–2n ustawy z 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
– j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149,

n	 § 4–7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz
nej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Dz.U. z 2014 r., 
poz. 639.

3.2. Trójstronne umowy szkoleniowe
Trójstronne umowy szkoleniowe (TUs) są zawierane 

przez starostę z pracodawcą i instytucją szkoleniową i do
tyczą sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób 
bezrobotnych na zamówienie pracodawcy. szkolenie to ma 
być „skrojone na miarę” potrzeb pracodawcy, który zobo
wiąże się do zatrudnienia po szkoleniu jego uczestników. 
O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubie
gać się wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić 
osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na pod
stawie tej umowy.

!
 Uwaga

Finansowanie kosztów szkolenia organizowa
nego w ramach TUS stanowi pomoc de minimis.

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia do
stosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzę
dzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę albo 
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miejsce prowadzenia działalności wniosek, który zawiera 
następujące elementy:
n	 nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadze

nia działalności,
n	 oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej dzia

łalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Dzia
łalności,

n	 pożądany przez pracodawcę poziom i rodzaj wykształce
nia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie,

n	 zakres umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyska
nia w wyniku szkolenia; liczbę uczestników szkolenia.
Dodatkowo, we wniosku pracodawca może także wska

zać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce 
realizacji.

!
 Uwaga

Urząd pracy może wziąć pod uwagę preferen
cje pracodawcy odnośnie organizatora szkole

nia tylko wtedy, jeśli pozwala na to tryb wyłonienia in
stytucji szkoleniowej realizującej szkolenie.

Do wniosku pracodawca dołącza:
1)  zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skiero

wanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy 
w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu 
egzaminu, jeśli został przeprowadzony,

2)  zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis.
Wzory formularzy niezbędnych do przekazania po

wyższych informacji dostępne są na stronie interne
towej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
www.uokik.gov.pl w zakładce pomoc publiczna/infor
macje dodatkowe/formularze informacji przedstawia
nych przy ubieganiu się o pomoc.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku po
wiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą i instytucją 
szkoleniową trójstronną umowę o sfinansowanie kosztów 
szkolenia.

Koszty związane z organizacją przez powiatowy urząd 
pracy szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania 
pracy nie mogą przekroczyć 40% zasiłku dla bezrobot
nych przysługującego w okresie pierwszych trzech mie
sięcy posiadania prawa do zasiłku (od 1 czerwca 2014 r. 
– 831,10 zł). Zatem ich wysokość nie może przekroczyć 
332,44 zł.

W umowie określany jest w szczególności zakres umie
jętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, bę
dący podstawą przygotowania przez instytucję szkolenio
wą programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy 
do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

Trójstronna umowa szkoleniowa zawiera również:
n	 oznaczenie stron umowy, datę jej zawarcia oraz czytelne 

podpisy stron umowy,
n	 formę i nazwę szkolenia,
n	 miejsce i termin realizacji szkolenia,
n	 liczbę uczestników szkolenia,
n	 należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadze

nie szkolenia, z uwzględnieniem kosztu osobogodziny 
szkolenia,

n	 zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia 
dokumentacji przebiegu szkolenia,

n	 zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków wskazanych 
uczestników szkolenia,

n	 zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobot
nych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 
6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po 
zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony,

n	 odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji 
(UE), które określa warunki dopuszczalności pomocy 
de minimis.
Do trójstronnej umowy szkoleniowej należy dołączyć: 

1. Program szkolenia.
2.  Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwier

dzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętnoś
ci lub kwalifikacji.

3.  Wzór anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia 
służącej do oceny szkolenia.

Program szkolenia zawiera:
n	 nazwę szkolenia,
n	 czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
n	 wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
n	 cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się, 

z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych,

n	 plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych 
oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, 
części teoretycznej i części praktycznej,

n	 opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie po
szczególnych zajęć edukacyjnych,

n	 wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materia
łów dydaktycznych,

n	 przewidziane sprawdziany i egzaminy.
Program szkolenia może przewidywać, że część zajęć ma 

charakter praktyczny i jest realizowana na stanowiskach 
pracy u pracodawcy. W takiej sytuacji należy określić wza
jemne zobowiązania instytucji szkoleniowej i pracodawcy, 
w tym np. kwestię opiekuna zajęć praktycznych, dokumen
tacji zajęć itp.

Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdza
jącego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub 
kwalifikacji powinien zawierać:
n	 numer z rejestru,
n	 imię i nazwisko oraz numer PEsEL uczestnika szkolenia, 

a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwier
dzającego tożsamość,

n	 nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szko
lenie,

n	 formę i nazwę szkolenia,
n	 okres trwania szkolenia,
n	 miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego doku

mentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyska
nie umiejętności lub kwalifikacji,

n	 tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, 
n	 podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkolenio

wą przeprowadzającą szkolenie.
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Tabela 11. Porównanie umowy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i trójstronnej umowy 
szkoleniowej

 Umowa o dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego ze środków KFS Trójstronna umowa szkoleniowa

Termin rozpatrzenia wniosku przez 
starostę

30 dni 7 dni

strony umowy starosta, pracodawca starosta, pracodawca, instytucja 
szkoleniowa

Osoby korzystające ze szkolenia Pracownik, pracodawca Bezrobotny

Okres zatrudnienia bezrobotnych – Co najmniej 6 miesięcy

Pomoc de minimis Tak Tak

wzór. wniosek o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej opracowany przez PUP we 
wrocławiu

 ......................................... Wrocław, .........................................
 (pieczątka pracodawcy) (data)

Nr sprawy w PUP.....................................

 Powiatowy Urząd Pracy
 50525 Wrocław

wNIOSEK
pracodawcy o organizację szkolenia w ramach

trójstronnej umowy szkoleniowej

na zasadach określonych w art. 40 ust. 2e–2g ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz § 73 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej 
z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 667).

a. DaNE PRaCODawCY
 1. Pełna nazwa pracodawcy:  .....................................................................................................................................
 2. adres siedziby pracodawcy:  ..................................................................................................................................
 3. Miejsce prowadzenia działalności:  ........................................................................................................................
 4.  Telefon: ........................................................... faks:  ............................................................................................  

email: ........................................................... strona www:   ...............................................................................
 5. Numer identyfikacyjny REGON:  ............................................................................................................................
 6. Numer identyfikacji podatkowej NIP:  ....................................................................................................................
 7. Forma prawna prowadzonej działalności:  ..............................................................................................................
 8.  Rodzaj przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działal

ności (PKD)  ...........................................................................................................................................................
 9.  Wielkość przedsiębiorstwa – zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 

z 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.):
 mikro     mały     średni     inny

10. Liczba wszystkich zatrudnionych pracowników: …..................................................
11.  Osoba/osoby uprawniona do reprezentacji i podpisania wnioskowanej umowy (zgodnie z dokumentem rejestro

wym lub załączonym pełnomocnictwem):
a) imię i nazwisko................................. stanowisko służbowe .................................
b) imię i nazwisko ................................ stanowisko służbowe .................................
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12. Osoba wyznaczona do kontaktu z urzędem:
imię i nazwisko ….................................. stanowisko …............................................
telefon /faks …..........................................., email …...............................................

B. INFORMaCJE DOTYCZĄCE POTRZEB SZKOLENIOwYCH PRaCODawCY
1. Pożądany poziom i rodzaj wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie:  ...............................................
2. Zakres umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia:  .....................................................
3. Liczba uczestników szkolenia:  ..................................................................................................................................
Dodatkowo pracodawca może wskazać:
4. Preferowany realizator szkolenia*:  ..........................................................................................................................
5. Termin realizacji szkolenia: ......................................................................................................................................
6. Miejsce realizacji szkolenia:  .....................................................................................................................................

C. UZaSaDNIENIE wNIOSKU
 ....................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art. 233 ustawy 
z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą, co po
twierdzam własnoręcznym podpisem.

 .............................................................
 (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
 do reprezentacji i składania oświadczeń,
 zgodnie z dokumentem rejestrowym)

*  Realizatorem szkolenia jest instytucja szkoleniowa, o której mowa w art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.

wzór. Oświadczenie pracodawcy

.........................................
        (pieczątka pracodawcy)

OŚwIaDCZENIE PRaCODawCY

Oświadczam, że zobowiązuję się do zatrudnienia wszystkich bezrobotnych skierowanych na szkolenie, w ramach trój
stronnej umowy szkoleniowej, na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu 
egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art. 233 
ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 .............................................................
 (data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej
 do reprezentacji i składania oświadczeń,
 zgodnie z dokumentem rejestrowym)

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 40 ust. 2e–2g ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r., 

poz. 149.



Dotacje dla pracodawców

marzec 2015 Poradnik Gazety Prawnej nr  3  (865) 57

4.  Bezzwrotna pomoc 
dla przedsiębiorców 
na ochronę miejsc pracy

Przedsiębiorcy prowadzący m.in. działalność handlo
wą, przetwórczą czy transportową dotknięci rosyj
skim embargiem od 1 lutego 2015 r. mogą skorzystać 
ze wsparcia polegającego na finansowaniu świad
czeń na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników za
grożonych zwolnieniami. Taka pomoc może mieć 
miejsce, gdy przejściowo pogorszyły się u nich wa
runki prowadzenia działalności gospodarczej. Pomoc 
ma charakter bezzwrotny, z wyjątkiem sytuacji naru
szenia warunków przyznania świadczeń.

4.1.  Szczególne rozwiązania 
związane z ochroną miejsc pracy 
finansowane ze środków  
FGŚP i FP 

W ramach bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 
przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń 
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
(FGŚP) oraz o dofinansowania z Funduszu Pracy (FP) 
kosztów szkolenia pracowników.

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń z Fundu
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), 
zasady dofinansowania z Funduszu Pracy (FP) kosztów 
szkolenia pracowników, a także zasady zwrotu wypłaco
nych środków w przypadku niewypełnienia przez przed
siębiorcę warunków zawartych umów określa ustawa 
z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z ochroną miejsc pracy, zwana dalej „ustawą 
antykryzysową”.

Z możliwości oferowanych przez ustawę antykryzysową 
może skorzystać firma (przedsiębiorca):
n	 w której wystąpił spadek obrotów gospodarczych,
n	 która nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatko

wych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpiecze
nie zdrowotne, FGŚP lub FP – wyjątek w tym zakresie 
został opisany poniżej,

n	 wobec której nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia 
upad łości (art. 3 ustawy antykryzysowej).
Warunki te muszą być spełnione łącznie.
Jako przedsiębiorcę należy traktować osoby fizyczne, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące oso

bami prawnymi, a także wspólników spółki cywilnej wy
konujących we własnym imieniu działalność gospodarczą 
(art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej).

Z kolei spadek obrotów gospodarczych jest obliczany 
z 6 kolejno przypadających po sobie miesięcy w okresie 
ostatnich 12 miesięcy do analogicznego 6miesięcznego 
okresu sprzed ostatnich 12 miesięcy. Taki spadek musi 
wynosić co najmniej 15% (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy an
tykryzysowej).

W przypadku gdy firma jednak zalega z zobowiązaniami 
wobec urzędu skarbowego lub ZUs, to również może wy
stąpić o przyznanie świadczeń, ale musi spełniać dodatko
we warunki:
n	 posiadać decyzję urzędu skarbowego lub zawarte z ZUs 

porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo 
opłacać raty lub korzystać z odroczenia terminu płatnoś
ci, albo

n	 jeżeli zaległości dotyczą składek do ZUs, to przedsię
biorca musi dołączyć do wniosku o przyznanie świad
czeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający po
prawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę 
zaległości wraz z kopią wniosku do ZUs o rozłożenie na 
raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie 
płatności tych składek.
Pomoc udzielana w ramach ustawy antykryzysowej jest 

rodzajem pomocy de minimis. Jeśli pracodawca już skorzy
stał z tego rodzaju pomocy i uzyskał pomoc na:
n	 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bez

robotnego ze środków FP, w okresie obowiązywania 
umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu
cjach rynku pracy, lub

n	 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla oso
by niepełnosprawnej ze środków Państwowego Fundu
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie 
obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na 
podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno
sprawnych,

to z pomocy w ramach ustawy antykryzysowej może sko
rzystać tylko dla pozostałych pracowników.

!
 Uwaga

Bezzwrotna pomoc na ochronę miejsc pracy 
stanowi pomoc de minimis.

Ustawa antykryzysowa reguluje pomoc w przypadku 
ogłoszenia tzw. przestoju ekonomicznego lub obniżenia 
wymiaru czasu pracy pracowników.

Tabela 12. Definicje

Przestój ekonomiczny Obniżony wymiar czasu pracy

Okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn 
ekonomicznych niedotyczących pracownika pozostającego 
w gotowości do pracy.

Wymiar czasu pracy obniżony z przyczyn  ekonomicznych 
niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do poło
wy wymiaru czasu pracy pracownika.
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Pracodawca w porozumieniu z pracownikami może 
wprowadzić w przedsiębiorstwie jedną lub obie nowe in
stytucje.

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy 
wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w dro
dze porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi. 
Gdy pracodawca nie doszedł do porozumienia ze wszyst
kimi zakładowymi związkami zawodowymi, może spróbo
wać uzgodnić treść porozumienia ze związkami reprezen
tatywnymi.

Jeżeli u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe 
organizacje związkowe, warunki i tryb wykonywania pra
cy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wy
miaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedsta

wicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym 
u tego przedsiębiorcy.

W układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu należy 
zaznaczyć:

– jakie grupy pracowników będą objęte przestojem eko
nomicznym,

– wymiar obniżonego czasu pracy,
– okres, na jaki wprowadza się przestój ekonomiczny.

4.1.1. Świadczenia na wynagrodzenia
Firma może wnioskować o pomoc finansową na pra

cowników, którzy zostali objęci przestojem ekonomicznym 
albo mają obniżony wymiar czasu pracy.

Tabela 13. Uprawnienia przysługujące pracownikom

w okresie przestoju ekonomicznego: w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy:

n	 świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia 
za pracę za czas przestoju ekonomicznego ze środków 
FGŚP, do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, 
zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia 
społeczne należnych od pracownika, w wysokości pro
porcjonalnej do przestoju ekonomicznego, z uwzględ
nieniem wymiaru czasu pracy pracownika

n	 świadczenie na częściowe zrekompensowanie wyna
grodzenia z tytułu  obniżenia wymiaru czasu pracy, do 
wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, zwiększo
nego o wysokość składek na ubezpieczenia  społeczne, 
należnych od pracownika, w wysokości proporcjonal
nej do obniżonego wymiaru czasu pracy pracownika, 
z uwzględnieniem  wymiaru czasu pracy pracownika 
przed jego obniżeniem

n	 częściowo wynagrodzenie finansowane ze środków 
przedsiębiorcy

n	 wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy

– w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wyna
grodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnie
niem wymiaru czasu pracy pracownika

– w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wyna
grodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnie
niem wymiaru czasu pracy  pracownika przed jego ob
niżeniem

Świadczenia te przysługują pracownikowi zatrudnione
mu u przedsiębiorcy spełniającego warunki uprawniające 
do korzystania z omawianych rozwiązań, przez łączny czas 
nie dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

Świadczenia nie przysługują jednak pracownikowi (nie 
dotyczy to przypadku obniżenia czasu pracy na podstawie 
art. 4 ustawy antykryzysowej), jeżeli w okresie obniżonego 
wymiaru czasu pracy pobiera wynagrodzenie za czas cho
roby lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego.

Dodatkowo firmie przysługują środki na opłacenie skła
dek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych 
od pracodawcy od wypłaconych świadczeń.

Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę 
z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobiera
nia przez pracownika świadczeń z FGŚP, a także w okresie 
przypadającym bezpośrednio po okresie pobierania świad
czeń, lecz nie dłużej niż 3 miesiące (art. 13 ustawy anty
kryzysowej).

Wnioskowanie o przyznanie świadczeń – procedura
Wnioskując o świadczenia na wynagrodzenia przedsię

biorca powinien wykonać kilka czynności.

Krok 1. Złożenie wniosku przez przedsiębiorcę
Pracodawca składa wniosek o przyznanie świadczeń do 

marszałka województwa właściwego ze względu na siedzi
bę przedsiębiorstwa.

Oprócz wniosku przedsiębiorca musi dołączyć następu
jące dokumenty:
n	 kopię umowy zawartej z ZUsem lub kopię decyzji urzę

du skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia,
n	 plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze 

złożonym wnioskiem o rozłożenie na raty należności 
z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności 
składek,

n	 kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia,
n	 zapotrzebowanie na środki na wypłatę świadczeń.

Każdy wniosek musi zawierać oświadczenia przedsię
biorcy o:
n	 posiadaniu przez niego statusu przedsiębiorcy (art. 4 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
n	 wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
n	 braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsię

biorcy (w rozumieniu art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 
ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
i naprawcze),
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n	 niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu zobowiązań 
podatkowych, składek wobec ZUs,

n	 nieprzeznaczeniu świadczeń jako pomocy de minimis 
dla konkretnych pracowników,

n	 liczbie zatrudnionych pracowników,
n	 numerze rachunku bankowego,
n	 rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis 

w okresie ostatnich 3 lat,
n	 obowiązującej stopie procentowej składki na ubezpie

czenie wypadkowe,
n	 nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem 

pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaca
nych z FGŚP w roku, w którym jest dokonywana wypła
ta świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wy
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
stanowiącej 30krotność prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 
na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę osiąg
nęli w tym roku, to oświadczenie, że naliczone skład
ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane 
w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń 
wypłacanych z FGŚP obliczone zostały tylko od tej częś
ci podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała 
przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wy
miaru składek.

Krok 2. Podpisanie umowy
Jeżeli wniosek jest kompletny, marszałek województwa 

występuje do ministra właściwego do spraw pracy o przy
znanie limitu wydatków na wypłatę świadczeń i w termi
nie 7 dni roboczych od uzyskania informacji o limicie pod
pisuje z przedsiębiorcą umowę.

Krok 3. Przekazanie świadczeń do FgŚP
Po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń, dysponent 

FGŚP (czyli minister właściwy do spraw pracy) przekazuje 
marszałkowi województwa środki z FGŚP na wypłatę pra
cownikom przedsiębiorcy świadczeń, opłacenie składek na 
ubezpieczenia społeczne pracowników, należne od świad
czeń.

Krok 4. Złożenie przez przedsiębiorcę wykazu pra
cowników

Niezwłocznie po podpisaniu umowy przedsiębiorca skła
da wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wy
płacanych z FGŚP. Obejmuje on osoby uprawnione, czy
li według stanu od dnia jej podpisania do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym została podpisana umowa o wypłatę 
świadczeń, a także co miesiąc do końca każdego miesiąca, 
za które świadczenie jest należne.

Krok 5. Przekazanie przez marszałka województwa 
świadczeń dla przedsiębiorcy

Na podstawie umowy o wypłatę świadczeń oraz wykazu 
pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych 
z FGŚP, niezwłocznie po podpisaniu umowy o wypłatę, 
marszałek województwa przekazuje na rachunek przed
siębiorcy miesięcznie z dołu środki na wypłatę wnioskowa
nych świadczeń:
n	 za okres od dnia jej podpisania do ostatniego dnia mie

siąca, w którym podpisana została umowa o wypłatę 
świadczeń, oraz

n	 co miesiąc do końca każdego miesiąca, za który świad
czenie jest należne (art. 11 ustawy antykryzysowej).

Krok 6. wypłacenie przez pracodawcę świadczeń pra
cownikom

Pracodawca z uzyskanych kwot świadczeń i wynagro
dzeń potrąca należne składki na ubezpieczenia społecz
ne, zdrowotne, FP oraz zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych. Środki te mogą podlegać egzekucji.

Przedsiębiorca w terminie 7 dni roboczych musi po
wiadomić marszałka województwa o każdej zmianie 
okoliczności mającej wpływ na wysokość świadczenia.

Jeżeli przedsiębiorca nie podda się kontroli lub nie spełni 
warunków zawartych w umowie z marszałkiem wojewódz
twa, będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej po
mocy wraz z odsetkami (art. 15 ustawy antykryzysowej). 
Natomiast jeśli wykorzystał środki niezgodnie z przezna
czeniem, jest zobowiązany tylko do zwrotu kwot wydatko
wanych nieprawidłowo wraz z odsetkami. Zwrot następuje 
na rachunek bankowy marszałka województwa.

wzór. wniosek o przyznanie świadczeń opracowany na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy 

 

  Kraków, 31 marca 2014 r.
 ……………………………..                 
 (miejscowość i data)
DEF1–23 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Porolska 38
31045 Kraków
 …..............…………..…………………………
  (nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznaczenie 
 miejsca wykonywania działalności gospodarczej)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1234567123
Numer identyfikacyjny REGON 65565464123
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności gospodarczej: 45.11.Z 
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wniosek o przyznanie świadczeń

Marszałek województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
31017 Kraków
………………………………….     
              (nazwa województwa)  

I. Na podstawie art. 8 ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochro
ną miejsc pracy (Dz.U. poz. 1291), zwanej dalej „ustawą”, wnoszę o przyznanie z Funduszu Gwaranto
wanych Świadczeń Pracowniczych środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z tytułu:
1)  przestoju ekonomicznego, w kwocie 100 000,00 zł
  (słownie: sto tysięcy dla 10 (podać liczbę) pracowników, przysługujących za 5 (podać liczbę) miesięcy, w okresie 

od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.;
2)  obniżenia wymiaru czasu pracy, w kwocie ................. zł (słownie: ………………………………………………….) dla 

................. (podać liczbę) pracowników, przysługujących za ……. (podać liczbę) miesięcy, w okresie od .................... 
do .........................;

3)  składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, w kwocie 
34 690,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt zł) dla 5 (podać liczbę) pracowników 
przez okres 5 (podać liczbę) miesięcy.

II. Oświadczam, że:
1)  jestem przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 

z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.);
2)  jestem przedsiębiorcą, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprze

daż towarów i usług, liczony w ujęciu ilościowym/wartościowym1), obliczony jako stosunek łącznych 
obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wnios 
ku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r.)2), do łącz
nych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku, łącznie o 25%;

3)  nie zachodzą wobec mnie przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 
ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012 r., poz. 1112, z późn. zm.);

4)  zalegam/nie zalegam1) w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpiecze
nie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy;

5)  wnioskowana pomoc w formie świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, nie zostanie przeznaczona dla pracowników zatrudnionych na podstawie 
umów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

6)  wartość obowiązującej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 0,67%;
7)  pracownicy objęci wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych:3)

 a)  nie osiągnęli w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wy
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30krotność prognozowanego przeciętne
go wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, 
z późn. zm.),

 b)  osiągnęli w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwotę ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącą 30krotność prognozowanego prze
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, o której mowa 
w art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz że naliczone składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń 
wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obliczone zostały tylko od tej części 
podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek;

8)  w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej posługuję się rachunkiem bankowym/rachunkiem prowadzo
nym w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej1) nr 1234556789978548548548858;
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9)  w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych otrzymałem pomoc de minimis w wysokości ………………….. na 
…………………………………………………………. ……………..…………………………….………………………
………………….………………………………………………..…………………....;

10)  na dzień wystąpienia o pomoc zatrudniam 25 pracowników.
Równocześnie oświadczam, że jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 usta
wy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia.

III.  Do wniosku dołączam:
1)  kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń społecznych lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spła

ty zadłużenia, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;
2)  plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym do Zakładu Ubezpieczeń społecznych wnioskiem 

o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek, oraz kopię tego wnio
sku, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy;

3)  kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, na podstawie którego ustalono 
warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;

4)  zapotrzebowanie na środki na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz 
na środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

Jan Nowak
Prezes Zarządu

.................................................................................
(czytelny podpis, z podaniem imienia i nazwiska przedsiębiorcy

lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do składania
oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy)

1)  Niepotrzebne skreślić.
2)  Podać okres obejmujący 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia o pomoc.
3)  Wskazać właściwe oświadczenie przez zakreślenie litery a albo b.

4.1.2. Dofinansowanie szkoleń

Ustawa antykryzysowa umożliwia dodatkowo przedsię
biorcy wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie szko
leń pracowników objętych programem na rzecz ochrony 
miejsc pracy. Uzyskanie dofinansowania do konkretnego 
szkolenia jest możliwe, pod warunkiem że szkolenie bę
dzie uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami 
pracodawcy. Wniosek należy złożyć do starosty lub prezy
denta miasta, właściwego ze względu na siedzibę przedsię
biorcy.

Zakres dofinansowania szkoleń:
n	 należności przysługujące instytucjom szkoleniowym 

z tytułu szkolenia,
n	 koszty przejazdów pracowników na szkolenie,
n	 koszty badań lekarskich lub psychologicznych niezbęd

nych do rozpoczęcia szkolenia,
n	 koszty ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pra

cownika od następstw nieszczęśliwych wypadków po
wstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze na 
jego miejsce realizacji.
Wysokość dofinansowania przypadająca na jednego pra

cownika wynosi 80% kosztów szkolenia, ale nie więcej niż 
300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwarta
le ogłoszonego przez Prezesa GUs.

szkolenia muszą zostać rozpoczęte w trakcie trwania 
przestoju ekonomicznego lub wykonywania pracy w obni
żonym wymiarze czasu pracy.

Wnioskowanie o przyznanie dofinansowania 
– procedura

Podobnie jak w przypadku świadczeń z tytułu wyna
grodzeń, również tutaj przedsiębiorca, ubiegając się 
o dofinansowanie szkoleń, musi przejść przez etap od 
składania wniosku do wypłaty środków. 
Krok 1. Złożenie wniosku przez przedsiębiorcę

Wniosek o dofinansowanie szkoleń powinien zawierać 
(art. 18 ustawy antykryzysowej):
n	 nazwę przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznaczenie 

miejsca wykonywania działalności,
n	 oznaczenie przeważającego rodzaju wykonywanej 

działalności według klasyfikacji PKD,
n	 wskazanie liczby zatrudnionych pracowników,
n	 określenie rodzaju i charakterystyki szkolenia (temat, 

miejsce i termin szkolenia),
n	 kalkulację kosztów szkolenia, wykaz imienny pracow

ników skierowanych na szkolenie ze wskazaniem kwo
ty dofinansowania,

n	 wnioskowaną wysokość środków.
Obowiązkowo do wniosku przedsiębiorca musi dołą

czyć następujące dokumenty (art. 18 ust. 3 ustawy anty
kryzysowej):
n	 kopię umowy o wypłatę świadczeń wraz z kopią wy

kazu,
n	 oświadczenie przedsiębiorcy, że wybrana oferta szko

lenia jest konkurencyjna w stosunku do ofert innych 
firm szkoleniowych,
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n	 oświadczenie przedsiębiorcy, że szkolenie jest uzasad
nione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsię
biorcy,

n	 oświadczenie przedsiębiorcy o rodzaju i wysokości po
mocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat 
kalendarzowych.

Krok 2. Zawarcie umowy szkoleniowej z pracownikiem
Z każdym pracownikiem wysłanym na szkolenie firma 

powinna zawrzeć umowę szkoleniową. Jeżeli pracownik 
nie ukończy szkolenia ze swojej winy lub zostanie z nim 
rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 
to jest on zobowiązany do zwrotu przedsiębiorcy poniesio
nych kosztów szkolenia.

Krok 3. Przyznanie środków przez ministra
starosta lub prezydent miasta występuje do ministra 

właściwego do spraw pracy o przyznanie limitu środ
ków.

Krok 4. Zawarcie z przedsiębiorcą umowy
W terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania odpo

wiedzi o wysokości limitu starosta/prezydent miasta za
wiera z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie kosztów 
szkolenia.

Krok 5. wypłata środków
Wypłata następuje jednorazowo w terminie 7 dni robo

czych od dnia zawarcia umowy. Brak przyznania limitów 
skutkuje odmową starosty/prezydenta miasta.

Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca nie zawarł umowy 
o wypłatę świadczeń, to starosta odmawia w formie pisem
nej zawarcia umowy i dofinansowania kosztów szkolenia.

Pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia na 
piś mie starosty o każdej zmianie okoliczności mających 
wpływ na realizację umowy o dofinansowanie kosztów 
szkolenia w terminie 7 dni roboczych (art. 21 ustawy anty
kryzysowej). Ma także obowiązek poddać się kontroli oko
liczności wskazanych we wniosku.

wzór. wniosek o dofinansowanie szkoleń – opracowany na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Pra
cy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pra
cowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

 
 Kraków, 15 marca 2014 r. ……………………………..   
 (miejscowość i data)
aBC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ropolska 34
31005 Kraków
 …..............…………..…………………………
  (nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznaczenie 
 miejsca wykonywania działalności gospodarczej)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1234567890
Numer identyfikacyjny REGON 65565464646
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności gospodarczej: 45.11.Z 

wniosek
o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników  
objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Prezydent Miasta Krakowa
pl. wszystkich Świętych 3–4
31004 Kraków
……………………………….    
  (nazwa powiatu i województwa)

I. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy (Dz.U. poz. 1291), wnoszę o dofinansowanie* z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników w kwocie 
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) dla 20 (podać liczbę) pracowników, w tym dla:
1) 10 (podać liczbę) pracowników pobierających świadczenia z tytułu przestoju ekonomicznego;
2) 10 (podać liczbę) pracowników pobierających świadczenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy.

II. Dofinansowanie szkolenia pracowników obejmuje koszty:
1)  należności przysługujących instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia w kwocie: 18 000 zł (słownie: osiemnaście 

tysięcy zł);
2) przejazdów związanych z udziałem w szkoleniach w kwocie: 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł);
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3)  badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia w kwocie: ……….zł (słownie: 
……………………………………………………………);

4)  obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków 
powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem w kwocie: ………………. zł  
(słownie: ………………… ……….........................................).

III. Liczba wszystkich zatrudnionych pracowników 50.
Określenie rodzaju i charakterystyki szkolenia, w tym tematyki, miejsca i terminu realizacji szkolenia, z podaniem licz
by osób skierowanych na dane szkolenie:
4dniowe szkolenie z zakresu sprzedaży i marketingu organizowane w gdańsku w dniach 15–18 kwietnia 2014 r. 
dla 20 pracowników.

IV. Do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników dołączam:
1)  kopię umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy wraz z kopią wykazu pracowników uprawnionych 

do świadczeń;
2)  oświadczenie, że wybrana do realizacji oferta instytucji szkoleniowej będzie konkurencyjna w stosunku do ofert 

innych instytucji szkoleniowych oferujących podobne szkolenia;
3)  oświadczenie, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy;
4)  oświadczenie o rodzaju i wysokości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych.

Równocześnie oświadczam, że jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 usta
wy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jan Kowalski
Prezes Zarządu

.................................................................................
(czytelny podpis, z podaniem imienia i nazwiska przedsiębiorcy

lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do składania
oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy)

*  Wysokość dofinansowania przypadającego na jednego pracownika wynosi 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% 
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego na podstawie 
art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, 
poz. 1227 z późn. zm.), obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 2–6, 8, 14, 18 i 20 ustawy z 11 października 2013 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy – Dz.U. z 2013 r., poz. 1291; ost.zm. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 150,

n	 art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go
spodarczej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 672; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1885,

n	 art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
– j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502,

n	 art. 11, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe i naprawcze – j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1112; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1924.

5.  Dotacje na pracowników 
niepełnosprawnych

Pracodawcy poszukujący sposobów na obniżenie 
kosztów pracy, poza zatrudnianiem bezrobotnych, 
powinni również rozważyć m.in. nawiązanie współ

pracy na podstawie umowy o pracę z osobami nie
pełnosprawnymi. Mogą oni bowiem ubiegać się o re
fundację kosztów:
n  zatrudnienia i szkolenia pracownika pomagające

go osobie niepełnosprawnej,
n  szkolenia pracowników niepełnosprawnych,
n  wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla 

osoby niepełnosprawnej,
n  przystosowania stanowiska pracy,
n  wynagrodzeń.
Warto też wspomnieć, że od 1 stycznia 2015 r. obo
wiązują znowelizowane przepisy ustawy o rehabili
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Zwiększył się krąg osób niepeł
nosprawnych, za które pracodawca może otrzymać 
zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zatrud
nieniem, łatwiej jest też uzyskać dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 
Zmniejszyła się jednak wysokość refundacji z PFrON 
kosztów szkoleń zatrudnionych osób niepełno
sprawnych.
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5.1.  Zwrot kosztów zatrudnienia 
i szkolenia pracownika 
pomagającego osobie 
niepełnosprawnej

Obecnie pracodawca zatrudniający pracownika niepeł
nosprawnego może otrzymać ze środków PFRON zwrot:
n	 miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników poma

gających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
n	 kosztów szkolenia tych pracowników (skutek noweli

zacji)
– w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się 
z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trud
nych do samodzielnego wykonania przez pracownika nie
pełnosprawnego na stanowisku pracy (art. 26d ust. 1 usta
wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej).

Do 31 grudnia 2014 r. pracodawca mógł uzyskać zwrot 
wyłącznie kosztów zatrudnienia pracowników pomagają
cych osobom niepełnosprawnym w pracy. Zwrot nie obej
mował kosztów szkolenia tych pracowników.

Pracodawca, chcąc otrzymać zwrot kosztów zatrudnie
nia pracownika pomagającego  osobie niepełnosprawnej, 
powinien złożyć wniosek (WnKZ) w jednostce organiza
cyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta 
na prawach powiatu. są to najczęściej: powiatowe centra 
pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właś
ciwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełno
sprawnej. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia 
lekarskiego wskazującego konieczność zatrudnienia oso
by pomagającej niepełnosprawnemu w miejscu pracy wy
danego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad tym pracownikiem.

Kwotę zwrotu (Q) oblicza się następująco: liczbę godzin 
w miesiącu przeznaczonych przez wyznaczonego pracow
nika wyłącznie na pomoc osobie niepełnosprawnej (X) 
dzieli się przez miesięczną liczbę godzin pracy osoby nie
pełnosprawnej (Y). Następnie otrzymany wynik mnoży się 
przez kwotę najniższego wynagrodzenia (Z):

Q = (X : Y) × Z

Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi 
niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby go
dzin pracy pracownika w miesiącu.

Jeżeli pracodawcy została przyznana inna kwota niż ta, 
o którą wnioskował, w ciągu 14 dni od otrzymania infor
macji może on ponownie złożyć wniosek. Prezes PFRON 
wyda decyzję o wysokości dofinansowania.

Warunkiem udzielania pomocy jest zawarcie umowy po
między pracodawcą i starostą.

!
 Uwaga

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione 
przed podpisaniem umowy.

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego 
pracownikowi  niepełnosprawnemu jest pomocą publiczną 

i może być udzielony łącznie z inną pomocą ze środków 
publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwali
fikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej 
pomocy nie przekroczy 100% kosztów kwalifikujących się, 
w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycz
nie zatrudnione.

Kosztem kwalifikowalnym jest tu kwota wynagrodzenia 
pracownika pomagającego pracownikowi niepełnospraw
nemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.

Od stycznia 2015 r. pracodawca dodatkowo może otrzy
mać zwrot kosztów szkolenia osoby pomagającej pracow
nikowi niepełnosprawnemu w ww. czynnościach. Zwrot 
kosztów szkolenia obejmuje 100% poniesionych wydat
ków, jednak nie może przekroczyć kwoty najniższego 
wynagrodzenia. W 2015 r. jest to kwota 1680 zł, bowiem 
przez pojęcie najniższego wynagrodzenia należy w tym 
przypadku rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę 
obowiązujące w grudniu roku poprzedniego (art. 2 pkt 1 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej).

!
 Uwaga

Zwrot kosztów stanowi pomoc publiczną 
udzielaną w ramach tzw. wyłączeń blokowych.

PrZykład 11

Pracodawca zatrudniający głuchoniemych pracow
ników skierował w styczniu 2015 r. pełnosprawne
go pracownika na kurs podstawowy polskiego języ
ka migowego, w celu ułatwienia komunikowania się 
pracowników niepełnosprawnych z otoczeniem w za
kładzie pracy. Koszt kursu wynosi 799 zł i nie prze
kracza kwoty minimalnego wynagrodzenia obowią
zującego w 2014 r. Oznacza to, że zwrot z PFRON 
obejmie 100% poniesionych przez pracodawcę wy
datków na kurs.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 26d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo

dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno
sprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r.  nr 127, poz. 721; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1873,

n	 § 1, 9–12, 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo
łecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatko
wych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników 
niepełnosprawnych – Dz.U. z 2014 r., poz. 1987.

5.2.   Refundacja kosztów szkolenia 
pracowników niepełnosprawnych

Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne 
przysługuje wsparcie polegające na zwrocie poniesionych 
kosztów na szkolenia takich osób. aby starać się o refun
dację należy złożyć wniosek. Wniosek ten składa się w jed
nostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub pre
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zydenta miasta na prawach powiatu. są to najczęściej: 
powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy ro
dzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze 
względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o refundację  powinien zawierać:
n	 nazwę i adres siedziby pracodawcy,
n	 status prawny i podstawę działania pracodawcy,
n	 numery NIP i REGON pracodawcy,
n	 numer rachunku bankowego pracodawcy,
n	 wnioskowaną kwotę refundacji,
n	 informację o planowanych do poniesienia kosztach szko

lenia,
n	 informację o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru,
n	 informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wez

mą udział w szkoleniu,
n	 informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób 

niepełnosprawnych,
n	 oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagany

mi zobowiązaniami wobec PFRON,
n	 jeżeli pracodawca jest dużym przedsiębiorcą, do wnio

sku załącza opis projektu szkoleniowego, zawierający 
informację o celu projektu oraz spodziewanych skut
kach jego realizacji,

n	 informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej 
i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu 
pomocy – w odniesieniu do tych samych kosztów kwali
fikujących się do objęcia refundacją,

n	  miejsce i termin realizacji szkolenia, 
n	 informację o wielkości przedsiębiorcy (mały, średni, duży).

starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie roz
patrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
kompletnego wniosku. W przypadku pozytywnego roz
patrzenia wniosku pracodawca negocjuje ze starostą wa
runki  umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 
14 dni od wezwania przez starostę do negocjacji. W termi
nie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera 
umowę z pracodawcą. Umowę zawiera się w formie pisem
nej. Zmiana umowy wymaga także formy pisemnej.

Wartość wsparcia wynosi do 70% poniesionych kosz
tów szkolenia. Maksymalna kwota to wysokość dwukrot
nego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę biorącą 
udział w szkoleniu.

Refundacja nie może jednak przekroczyć:
n	 55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do obję

cia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych 
i 70% kwalifikowanych kosztów szkolenia w przypad
ku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do małych przed
siębiorstw,

n	 45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do obję
cia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych 
i 70% kwalifikowanych kosztów szkolenia w przypad
ku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do średnich przed
siębiorstw,

n	 35% kosztów szkolenia kwalifikujących się do obję
cia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych 
i 60% kwalifikowanych kosztów szkolenia w przypad
ku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do dużych przed
siębiorstw.

Tabela 14. wysokość pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych do 31 grudnia 2014 r. i od 1 stycz
nia 2015 r.

wielkość  
przedsiębiorcy

wysokość maksymalnej pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

do 31 grudnia 2014 r. od 1 stycznia 2015 r.

Mały 55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do obję
cia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych 
i 80% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycz
nych i 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się 
do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

Średni 45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do 
objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjali
stycznych i 80% kosztów szkolenia kwalifikują
cych się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń 
ogólnych.

45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do 
objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjali
stycznych i 70% kosztów szkolenia kwalifikują
cych się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń 
ogólnych.

Duży 35% kosztów szkolenia kwalifikujących się do obję
cia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych 
i 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

35% kosztów szkolenia kwalifikujących się do ob
jęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycz
nych i 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się 
do objęcia pomocą w przypadku szkoleń ogólnych.

szkolenia specjalistyczne to szkolenia polegające na przeka
zywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obecnym 
lub przyszłym stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie 
oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzystanie 
w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest 
możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest 

możliwe. Natomiast przez szkolenia ogólne należy rozumieć 
szkolenia polegające na przekazywaniu wiedzy, która nie jest 
wyłącznie lub  głównie związana z obecnym lub przyszłym 
stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie, lecz prze
kazujące umiejętności, które można wyko rzystać w innym 
przedsiębiorstwie lub obszarze zatrud nienia.
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Pracodawca wysyłający pracownika niepełnosprawnego 
na szkolenie może ubiegać się o zwrot następujących wy
datków:
n	 wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie,
n	 wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora 

dla osoby niewidomej lub opiekuna zatrudnionej oso
by niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego 
stopnia niepełnosprawności,

n	 kosztów podróży osób prowadzących szkolenie i uczest
ników szkolenia,

n	 kosztów podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnio
nej osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego 
stopnia niepełnosprawności,

n	 kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzą
cych szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza ję
zyka migowego albo lektora dla osoby niewidomej,

n	 kosztów usług doradczych związanych z danym szkole
niem,

n	 kosztów obsługi administracyjnobiurowej, stanowią
cych wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia,

n	 kosztów wynajmu pomieszczeń, związanych bezpośred
nio z realizacją szkolenia,

n	 kosztów amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakre
sie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkole

nia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych 
w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie 
siedmiu lat przed realizacją szkolenia,

n	 kosztów materiałów szkoleniowych,
n	 kosztów zatrudnienia pracownika, jakie ponosi praco

dawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy 
w szkoleniu (koszty te dotyczą czasu faktycznie spędzo
nego na uczestnictwie w szkoleniu po odjęciu efektyw
nego czasu pracy).
Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkole

nia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które nie 
mogą zostać wyodrębnione w celu ustalenia wielkości po
mocy na szkolenia, przyjmuje się maksymalną wielkość 
pomocy w wysokości określonej dla szkoleń specjalistycz
nych.

!
 Uwaga

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez 
pracodawcę  przed datą podpisania umowy.

!
 Uwaga

Refundacja kosztów szkolenia pracowników 
niepełnosprawnych stanowi pomoc de minimis.

wzór. wniosek pracodawcy o refundacje kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Podstawa prawna: art. 41 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

a. Dane o wniosku

1. Numer akt 2. Data wpływu

B. Dane ewidencyjne pracodawcy

3. Imię (imiona) i nazwisko lub nazwa pracodawcy 4. NIP  5. PKD 6. REGON

7. Województwo 8. Miejscowość 9. Kod pocztowy

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

14. Telefon 15. Faks 16. Email

B1. adres do korespondencji

17. Województwo 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy

20. Poczta 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu

24. Telefon 25. Faks 26. Email

B2. Rachunek bankowy

27. Nazwa banku 28. Numer konta bankowego

B3. Dane dotyczące wnioskowanej pomocy

29. Wnioskowana kwota do refundacji

30. Planowane do poniesienia koszty
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31. Tematyka szkolenia z uzasadnieniem jego wyboru

32. Liczba osób biorących udział w szkoleniu

33. stan zatrudnienia osób ogółem:                     , w tym osób niepełnosprawnych 

34. Okres działalności: 

35. Doświadczenie w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

36. Roczny obrót (w mln. EUR)*

37. Bilans roczny (w mln EUR)*

38. Posiadam/Nie posiadam zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do wniosku należy dołączyć: 
n aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w bloku B,
n  duży przedsiębiorca do wniosku załącza opis projektu szkoleniowego, zawierający informację o celu projektu oraz 

spodziewanych skutkach jego realizacji,
n  informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy 

– w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomo
cy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. nr 93, poz. 585) – w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia refundacją.

.................................................
(data sporządzenia wniosku)

.................................................
(podpis pracodawcy)

*  Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego 
okresu obrachunkowego i obliczone w skali rocznej. Uwzględnia się je, począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. 
Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VaT i innych podatków pośrednich [Załącznik I rozporządzenia 
Komisji (WE) NR 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastoso
waniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawach wyłączeń) Dz.U.UE.08.214.3].

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 41  ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo

dowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno
sprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1873, 

n	 § 2–4, 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz
nej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szko
lenia pracowników niepełnosprawnych – Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1970.

 5.3.  Zwrot kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy stworzonego 
dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną zare
jestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobot
na lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu 
może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzone
go dla niej stanowiska pracy. 

Pracodawca może ubiegać się o refundację, jeżeli:
n	 zawrze umowę ze starostą, określającą warunki i wyso

kość zwrotu kosztów,
n	 poniesie koszty przystosowania stanowiska pracy,
n	 uzyska wydaną na wniosek starosty pozytywną opinię 

Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażo
nego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepeł
nosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub 
o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowisku pracy lub w pomieszczeniach zakładu pracy,

n	 przez okres co najmniej 36 miesięcy utrzyma zatrudnie
nie osoby niepełnosprawnej, dla której wyposażył stano
wisko.
Maksymalna wysokość wsparcia wynosi do 15krotnoś

ci przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego 
stanowiska pracy (bez podatku VaT i podatku akcyzo
wego). 

aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć do sta
rosty wniosek WnW. starosta pisemnie informuje pra
codawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 
30 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku pozy
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tywnego rozpatrzenia pracodawca negocjuje ze staro
stą warunki  umowy. Negocjacje powinny zakończyć się 
w ciągu 14 dni od wezwania przez starostę do negocja
cji.  Następnym krokiem jest podpisanie umowy.

!
 Uwaga

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione 
przed dniem zawarcia umowy ze starostą.

Refundacja obejmuje:
n	 udokumentowane koszty zakupu sprzętu celem wypo

sażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać 
pracę osoba niepełnosprawna;

n	 kwotę niepodlegającego odliczeniu:
– podatku od towarów i usług,
– podatku akcyzowego,

związaną z zakupionym sprzętem.
Zakup wyposażenia objętego refundacją należy udo

kumentować fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty. 
Ponadto wytworzenie wyposażenia objętego refundacją 
dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rze
czoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną.

Pracodawca nie otrzyma refundacji kosztów wyposa
żenia stanowiska dla pracownika niepełnosprawnego, 
jeżeli:
n	 zatrudni pracownika niepełnosprawnego na wyposa

żonym stanowisku na okres krótszy niż 36 miesięcy, 
a na jego miejsce w ciągu trzech miesięcy nie zatrudni 
innego pracownika niepełnosprawnego, który jest za
rejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako oso
ba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca 
w zatrudnieniu,

n	 nie otrzyma pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji 
Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy lub o speł
nieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej bę

dzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiąza
ny zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środ
ki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za 
każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, 
jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pra
codawca dokonuje ich zwrotu w terminie trzech miesię
cy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepeł
nosprawną.

Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni 
w terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania stosun
ku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełno
sprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy 
jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca 
w zatrudnieniu. Przerwa wynikająca z tego powodu nie 
jest wliczana do wymaganego 36miesięcznego okresu 
zatrudnienia.

!
 Uwaga

Refundacja kosztów wyposażenia stanowi
ska pracy stworzonego dla osoby niepełno

sprawnej stanowi pomoc de minimis.

Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiąza
ny do przechowywania dokumentacji pozwalającej na 
sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisa
mi rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania 
pomocy.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 § 2–3, 5–7, 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 
– j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 93,

n	 art. 26e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo
dowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno
sprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1873.

5.4.  Zwrot kosztów przystosowania 
stanowiska pracy

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną 
przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot 
z PFRONu na:
n	 adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zwłaszcza w związku z przystoso
waniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy 
dla tych osób,

n	 adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjono
wanie w zakładzie pracy,

n	 zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pra
cowników niepełnosprawnych oraz urządzeń techno
logii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb 
wynikających z ich niepełnosprawności,

n	 rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, 
o których mowa wyżej.
W przypadku gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 

36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu 
przyznanych środków finansowych w wysokości 1/36 
ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc, który brakuje do 
upływu wymaganego okresu zatrudnienia, jednak w wy
sokości nie mniejszej, niż 1/6 kwoty. Pracodawca może 
uniknąć zwrotu środków, jeśli w terminie 3 miesięcy od 
dnia rozwiązania stosunku pracy zatrudni inną osobę 
niepełnosprawną.

Refundacja kosztów przystosowania stanowiska pracy 
przysługuje na:
n	 osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiato

wym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukują
ce pracy pozostające bez zatrudnienia, skierowane do 
pracy przez powiatowy urząd pracy,

n	 osoby zatrudnione u pracodawcy, który ubiega się 
o pomoc, w przypadku gdy niepełnosprawność po
wstała podczas trwania zatrudnienia u tego praco
dawcy. W tym przypadku pomoc jest wykluczona, jeśli 
niepełnosprawność powstała na skutek zawinionego 
naruszenia przepisów przez pracodawcę lub pracowni
ka (zwłaszcza prawa pracy). 
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Zwrotu kosztów dokonuje starosta danego powiatu na 
podstawie umowy cywilnoprawnej z pracodawcą za po
średnictwem jednostki organizacyjnej. Wysokość dofinan
sowania na każde stanowisko pracy może maksymalnie 
wynosić 20krotność przeciętnego wynagrodzenia. Praco
dawca zainteresowany zwrotem kosztów w związku z za
trudnieniem osoby niepełnosprawnej powinien najpierw 
złożyć wniosek na formularzu WnKZ określonym w roz
porządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z 11 mar
ca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zwią
zanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Obecnie nie ma już konieczności uzyskiwania wstępnej 
opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu sta
nowiska pracy, natomiast należy liczyć się z tym, że PIP 
może zechcieć skontrolować miejsce pracy i czy stanowi
sko pracy zostało właściwie przystosowane do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej.

Warto pamiętać, że nie każda osoba niepełnosprawna 
wymaga przystosowania stanowiska pracy do jej potrzeb.

!
 Uwaga

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska 
pracy stanowi pomoc de minimis.

!
 Uwaga

Refundacja nie może dotyczyć kosztów ponie
sionych przez pracodawcę przed dniem zawar

cia umowy.

Pracodawca przechowuje dokumentację pozwalającą 
na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepi
sami przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

 PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 26 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo

dowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno
sprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1873,

n	 § 1, 3–4, 10–11, 15–16 rozporządzenia Ministra Pracy i Poli
tyki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu do
datkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracow
ników niepełnosprawnych – Dz.U. z 2014 r., poz. 1987.

5.5.  Dopłaty do wynagrodzeń 
z PFRON

Pracodawcy poszukujący sposobów na obniżenie kosz
tów pracy, poza zatrudnianiem bezrobotnych, powinni 
również rozważyć m.in. nawiązanie współpracy na pod
stawie umowy o pracę z osobami niepełnosprawnymi. 
Firmy mają bowiem prawo do ubiegania się z PFRON 
o miesięczne dopłaty do wynagrodzenia pracowników 
legitymujących się stopniem niepełnosprawności, znaj
dujących się w ewidencji osób zatrudnionych prowadzo
nej przez PFRON. Dopłaty do wynagrodzeń z PFRON są 
wśród pracodawców najbardziej popularną formą dofi
nansowań otrzymywaną na osoby niepełnosprawne.

5.5.1  Pracodawcy uprawnieni  
do otrzymania dofinansowania

aby Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych (PFRON) wypłacił dofinansowanie, pracodaw
cy muszą spełniać wymagane warunki oraz co miesiąc 
składać odpowiednie formularze.

O dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracow
nika niepełnosprawnego mogą ubiegać się 3 grupy praco
dawców:
n	 zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaź
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 
minimum 6%,

n	 zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy,

n	 prowadzący zakłady pracy chronionej (art. 26a ust. 1, 
1a, 1a1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Od 1 kwietnia 2014 r. pracodawcy prowadzący zakład 

pracy chronionej oraz pracodawcy z otwartego rynku pra
cy mają prawo do takiego samego dofinansowania do wy
nagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. 

Wyższe kwoty wsparcia z PFRON przysługują na pracow
ników ze schorzeniami specjalnymi, tj. na pracowników 
niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono 
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe 
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych 
(art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

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

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

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

Do liczby pracowników pracodawca nie wlicza również:
n	 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego,
n	 przebywających na urlopach rodzicielskich,
n	 przebywających na urlopach wychowawczych,
n	 nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby 

wojskowej albo służby zastępczej,
n	 będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
n	 nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świad

czenia rehabilitacyjnego,
n	 przebywających na urlopach bezpłatnych, których obo

wiązek udzielenia określają odrębne 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 za
trudnienia).
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Pracodawcy, którzy prowadzą zakłady pracy chronionej, 
do liczby zatrudnionych pracowników wliczają osoby nie
pełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wy
nagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:
n	 najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonaw

ców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło 
utrzymania,

n	 połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do po
zostałych wykonawców.
Wymiar czasu pracy pracowników wykonujących pracę 

nakładczą pracodawca ustala jako iloraz wysokości wyna
grodzenia nakładcy i najniższego wynagrodzenia.

Maksymalny wymiar czasu pracy wykonawcy nie może 
jednak przekraczać jednego etatu.

Tabela 15. Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego obowiązujące 
od 1 kwietnia 2014 r.

Stopień niepełnosprawności wysokość dofinansowania wysokość dofinansowania  
w przypadku schorzeń specjalnych

Znaczny 1800 zł 2400 zł

Uumiarkowany 1125 zł 1725 zł

Lekki 450 zł 1050 zł

Wartości wskazane w tabeli 15:
n	 w przypadku niepełnoetatowców podlegają proporcjo

nalnemu zmniejszeniu do wymiaru etatu,
n	 nie mogą przekroczyć kwoty 90% faktycznie ponie

sionych miesięcznych kosztów płacy osoby niepełno
sprawnej, a w przypadku pracodawcy wykonującego 
działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o po
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
75% tych kosztów.

!
 Uwaga

Dla pracodawców wykonujących działalność 
gospodarczą otrzymane dofinansowanie sta

nowi pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis. Dla 
pracodawców niewykonujących działalności gospodar
czej nie stanowi pomocy publicznej (w tym nie stanowi 
pomocy de minimis).

PrZykład 12

spółka z o.o. (podmiot z tzw. otwartego rynku pra
cy) zatrudnia w ramach stosunku pracy na 4/5 etatu 
40letniego Michała D., na którego z racji niepełno
sprawności przysługuje dofinansowanie do wynagro
dzenia z PFRON. Michał D. legitymuje się umiarko
wanym stopniem niepełnosprawności i nie posiada 
tzw. schorzeń specjalnych. Maksymalna kwota mie
sięcznego dofinansowania na niego w 2015 r. wynie
sie 900 zł (1125 zł × 4/5 etatu).
Michał D. otrzymuje co miesiąc wyłącznie stałą pensję 
zasadniczą wynoszącą 1400 zł brutto. Uwzględniając 
fakt, że właściwa dla jego pracodawcy stopa procento
wa składki wypadkowej to 1,20%, składki finansowa
ne ze środków spółki od wynagrodzenia wyniosą łącz
nie 280,14 zł, co wynika z poniższych wyliczeń:
n  na ubezpieczenie emerytalne: 1400 zł × 9,76% = 

= 136,64 zł,
n  na ubezpieczenia rentowe: 1400 zł × 6,50% = 91 zł,

n  na ubezpieczenie wypadkowe: 1400 zł × 1,20% = 
= 16,80 zł,

n  na FP: 1400 zł × 2,45% = 34,30 zł,
n  na FGŚP: 1400 zł × 0,10% = 1,40 zł.
Łączne koszty płacy Michała D. wynoszą: 1400 zł + 
+ 280,14 zł = 1680,14 zł.
75% kosztów płacy wynosi: 1680,14 zł × 75% = 
= 1260,11 zł.
W związku z tym, że kwota ta przekracza wysokość 
maksymalnej kwoty dofinansowania możliwego do 
uzyskania (1260,11 zł > 900 zł), pracodawca Micha
ła D. otrzyma kwotę dofinansowania do jego wyna
grodzenia tylko w wysokości 900 zł.

PrZykład 13

Piotr s. zatrudniony jest na umowę o pracę w peł
nym wymiarze czasu pracy. Jest on niepełnosprawny 
w stopniu znacznym i cierpi na epilepsję, w związku 
z czym zatrudniająca go firma otrzymuje do jego wy
nagrodzenia co miesiąc dofinansowanie z PFRON. 
Jego pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie za 
dany miesiąc 10. dnia miesiąca następnego. Uwzględ
niając przedstawione informacje, dofinansowanie do 
pensji Piotra s. z PFRON osiągnie poziom 2400 zł.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrud
niona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze cza
su pracy:
n	 nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru – mie

sięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę 
pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wy
sokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej 
osoby,

n	 przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, 
miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę 
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w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego 
dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnio
ną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofi
nansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 
czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje 
się pracodawcy, który wcześniej ją zatrudnił (art. 26b 
ust. 2 i 2a ustawy o rehabilitacji).
Ponadto, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON praco

dawca musi:
n	 wypłacać i przekazać wynagrodzenie niepełnospraw

nemu pracownikowi na jego rachunek bankowy lub ra
chunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredy
towej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za 
pośrednictwem osób prawnych prowadzących działal
ność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,

n	 terminowo uregulować miesięczne koszty płacy (na 
które składa się wynagrodzenie brutto oraz finanso
wane przez pracodawcę obligatoryjne składki na ubez
pieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także 
składki na Fundusz Pracy i FGŚP) – termin uznaje się 
za zachowany, jeżeli koszty te zostaną poniesione do 
14 dni od upływu terminów wynikających z odrębnych 
przepisów.
Jeżeli pracodawca przekroczy 14dniowy dopuszczal

ny termin opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia (termi
ny określone są w Kodeksie pracy, układzie zbiorowym 
pracy, regulaminie wynagradzania, umowie o pracę) lub 
w opłaceniu składek ZUs oraz zaliczki na podatek do
chodowy od tego wynagrodzenia (terminy wskazane są 
w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie uzyska 
on dofinansowania. Warunek „terminowości” jest rów
nież dochowany, gdy termin na opłacenie składek ZUs 
i zaliczki na podatek dochodowy przypada po wyma
ganym terminie złożenia wniosku do Funduszu. W tym 
przypadku przeprowadzenie weryfikacji przez Fundusz 
może nastąpić, począwszy od dnia upływu terminu wy
nikającego z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych.
n	 osiągnąć wzrost netto zatrudnienia pracowników ogó

łem – jeżeli chce uzyskać dofinansowanie na nowo 
zatrudnionego pracownika. Do 31 grudnia 2014 r. 
(grudzień jako okres sprawozdawczy) warunek ten 
dotyczył również wzrostu netto zatrudnienia pracow
ników niepełnosprawnych.

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

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:
n	 na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub 

lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają 
ustalone prawo do emerytury,

n	 jeżeli środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków 
publicznych, chyba że pracodawca sfinansował wyna
grodzenie pracownika ze środków publicznych z pro
wadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz
nych, lub z dochodów publicznych, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 pkt 3 tej ustawy,

n	 gdy pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekono
micznej według kryteriów określonych w przepisach 
prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej,

n	 jeśli na pracodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy, 
wynikający z wcześniejszych decyzji KE, uznających 
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym ryn
kiem,

n	 jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofi
nansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekro
czeniem 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnianie 
pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.
Jeżeli zakład pracy posiada zaległości w zobowią

zaniach wobec PFRON przekraczające ogółem 100 zł, 
Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję o wstrzyma
niu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowa
nia zaległości przez pracodawcę (art. 26a ust. 8 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych).

5.5.2. Orzekanie o niepełnosprawności
Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepeł

nosprawnego pracownika jest uzależniona m.in. od stop
nia jego niepełnosprawności oraz od rodzaju schorzenia 
szczególnego.

Obecnie jest 5 systemów orzeczniczych – 4 to systemy 
rentowe. Orzeczenia uznawane przez PFRON są wyda
wane przez:
n	 lekarzy orzeczników ZUs,
n	 lekarzy rzeczoznawców KRUs,
n	 komisje podległe Ministerstwu Obrony Narodowej 

(MON) oraz
n	 komisje podległe Ministerstwu spraw Wewnętrznych 

i administracji (MsWia).
Piątym systemem orzeczniczym jest system pozaren

towy. W tym przypadku orzeczenia są wydawane przez 
powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności. Dodatkowo część osób niepełno
sprawnych posługuje się orzeczeniami wydanymi przez 
nieistniejące już podmioty, np. komisje lekarskie ds. in
walidztwa i zatrudnienia (KIZ).

Tylko na podstawie orzeczeń wydanych przez te insty
tucje pracodawca może zakwalifikować zatrudnionego 
pracownika jako osobę niepełnosprawną i uzyskać dofinan
sowanie do wynagrodzenia tej osoby.

!
 Uwaga

Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje 
na niepełnosprawnego pracownika, którego 

niepełnosprawność została potwierdzona właściwym 
orzeczeniem dokumentującym jego niepełnosprawność.

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

Orzeczenie o niepełnosprawności jest wydawane niepeł
nosprawnym dzieciom, które nie ukończyły 16. roku życia.
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Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby do
rosłej określa 3 stopnie niepełnosprawności: znaczny, 
umiarkowany i lekki.

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem nie
pełnosprawności powinny pracować w zakładach pracy 
chronionej lub w zakładach aktywności zawodowej.

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności nie wyklucza jednak możliwości za
trudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego 
warunków pracy chronionej, jeżeli:
n	 pracodawca przystosuje stanowisko pracy do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej,
n	 zatrudni ją w formie telepracy.

Kontrolę spełniania tych warunków przeprowadza 
Państwowa Inspekcja Pracy.

5.5.3.  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 
badania orzeka o:
n	 całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej eg

zystencji – takie orzeczenie jest traktowane na rów
ni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw
ności,

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

n	 całkowitej niezdolności do pracy – takie orzeczenie 
jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowa
nym stopniu niepełnosprawności,

n	 częściowej niezdolności do pracy oraz celowości prze
kwalifikowania – takie orzeczenie jest traktowane na 
równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnospraw
ności.
Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane 

między 1 stycznia a 16 sierpnia 1998 r. jest traktowane 
na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno
sprawności.

Orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy wyda
ne w okresie między 1 stycznia a 16 sierpnia 1998 r. jest 
traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności.

Za osoby niepełnosprawne uznaje się również osoby, 
które przed 1 stycznia 1998 r. (czyli z dniem wejścia w ży
cie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za
trudnianiu osób niepełnosprawnych, dalej: ustawa o re
habilitacji) zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, 
np. przez komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnie
nia. Oczywiście inwalidztwo musi trwać nadal.

Orzeczenie o zaliczeniu do:
n	 I grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzecze

niem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
n	 II grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzecze

niem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
n	 III grupy inwalidów jest traktowane na równi z orze

czeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Jeżeli osoba została zaliczona do III grupy inwalidztwa 

przez komisję resortową (bez jednoczesnego orzeczenia do
tyczącego ogólnego stanu zdrowia), jest uznawana jako nie
zdolna 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 potraktowane jako oso
by niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilita
cji. 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 zaliczeniu do jednej z grup in
walidztwa, wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez komi
sje lekarskie podległe MON lub MsWia.

Za osoby niepełnosprawne uznaje się także osoby 
o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w go
spodarstwie rolnym (wtedy, gdy orzeczenie zostało wy
dane przez lekarza rzeczoznawcę KRUs przed 1 stycznia 
1998 r.), z tym że:
n	 osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, trak

tuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełno
sprawności,

n	 pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego 
stopnia niepełnosprawności.
Osoby, które posiadają to orzeczenie wydane po 1 stycz

nia 1998 r., nie mogą być potraktowane jak osoby niepeł
nosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji. W tym 
przypadku powinny udać się do powiatowego lub miej
skiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 
o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Tabela 16. Równoważne orzeczenia o niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności Odpowiednik stopnia niepełnosprawności

1 2

Znaczny stopień niepełnosprawności n	 całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
n	 niezdolność do samodzielnej egzystencji,
n	 I grupa inwalidzka (orzeczenie wydane przed 1 stycznia 1998 r.),
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1 2

n	 osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodar
stwie rolnym (orzeczenie wydane przed 1 stycznia 1998 r.), którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności n	 całkowita niezdolność do pracy, 
n	 II grupa inwalidzka (orzeczenie wydane przed 1 stycznia 1998 r.).

Lekki stopień niepełnosprawności n	 częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania,

n	 III grupa inwalidzka (orzeczenie wydane przed 1 stycznia 1998 r.),

n	 osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodar
stwie rolnym (orzeczenie wydane przed 1 stycznia 1998 r.).

5.5.4. Schorzenia szczególne

Większa kwota dofinansowania do wynagrodzenia przy
sługuje pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnych 
pracowników, w odniesieniu do których orzeczono choro
bę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zabu
rzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

schorzenia określa orzeczenie wydane przez powiatowy 
lub miejski zespół ds. orzekania o stopniu niepełnospraw
ności. Orzeczenie może zawierać m.in. następujące symbo
le – przyczyny niepełnosprawności:
n	 01U (upośledzenie umysłowe),
n	 02P (choroby psychiczne),
n	 06E (epilepsja),
n	 04O (choroby narządu wzroku),
n	 12C (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 spe
cjalnym, wystarczy do otrzymania przez pracodawcę wyż
szego dofinansowania do jego wynagrodzenia.

Zgodnie z wyjaśnieniami Biura Pełnomocnika Rządu do 
spraw Osób Niepełnosprawnych opublikowanymi na stro
nie www.niepelnosprawni.gov.pl z punktu widzenia orze
kania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawnoś
ci, za osoby niewidome można uznać osoby legitymujące 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04O, nato
miast osoby będące w posiadaniu orzeczenia ustalające
go 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 procesie rehabilitacji za
wodowej osoby z poważnymi dysfunkcjami narządu wzro
ku oraz cel, jaki przyświecał ustawodawcy, to jest zapew
nienie wyższego poziomu wsparcia na zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych mających istotne trudności w wejś
ciu i utrzymaniu się na rynku pracy – należy przyjąć, że 
określenie osób z dysfunkcją narządu wzroku wyrażone 
w przedmiotowym przepisie za pomocą potocznego sfor
mułowania „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 niepełnospraw
nych), począwszy od dnia przedstawienia mu orzeczenia 
potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego 
orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wyróż
niamy dwie sytuacje:

Przypadek 1
Pracodawca wlicza osobę niepełnosprawną do stanu za

trudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku przed
stawienia mu kolejnego orzeczenia potwierdzającego nie
pełnosprawność, począwszy od dnia złożenia wniosku 
o wydanie orzeczenia, jeżeli spełnione są 2 warunki:
n	 z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była nie

pełnosprawna,
n	 wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później 

niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął ter
min ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzające
go niepełnosprawność.

Przypadek 2
Pracodawca wlicza osobę niepełnosprawną do stanu za

trudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 
3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia mu ko
lejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność:
n	 bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolej

nego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność,
n	 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 tę wlicza 
się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, po
cząwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia 
potwierdzającego niepełnosprawność.

PrZykład 14

Pracownik adam Z. miał orzeczenie o umiarkowa
nym stopniu niepełnosprawności ważne do 31 sierp 
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nia 2014 r. 1 września 2014 r. złożył wniosek o wy
danie orzeczenia. 2 października 2014 r. przedstawił 
pracodawcy orzeczenie o znacznym stopniu niepeł
nosprawności. W nowym orzeczeniu wskazano scho
rzenie szczególne – epilepsję (symbol: 06E). Praco
dawca może wliczyć adama Z. do stanu zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepeł
nosprawności od 1 września 2014 r. Natomiast pod
wyższoną kwotę dofinansowania na tego pracow
nika pracodawca może otrzymać od 2 października 
2014 r. (bez możliwości wstecznego zaliczenia).

5.5.5.  Warunki otrzymania  
dofinansowania

Pracodawca może starać się o dofinansowanie do wy
nagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, który został 
ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 
Ewidencję tych osób prowadzi PFRON. Jest ona tworzona 
na podstawie informacji zawartych w formularzach skła
danych przez pracodawców co miesiąc do PFRON. Infor
macje tworzące ewidencję to numer PEsEL oraz informa
cje przekazywane drogą elektroniczną. Pracodawca może 
zgłosić nowych pracowników tuż po ich zatrudnieniu.

aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia niepeł
nosprawnego pracownika pracodawca musi pracownikowi 
wypłacić wynagrodzenie.

Typowymi przykładowymi składnikami wynagrodzenia 
są m.in.:
n	 wynagrodzenie za pracę,
n	 wynagrodzenie za czas korzystania z urlopu wypoczyn

kowego,
n	 wynagrodzenie za czas przebywania na zwolnieniu le

karskim,
n	 premie regulaminowe.

Dofinansowanie nie obejmuje natomiast pozawynagro
dzeniowych kwot, które otrzymuje niepełnosprawny pra
cownik, czyli m.in.:
n	 zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego – wypłaca

nych przez ZUs),
n	 ekwiwalentów (m.in. za urlop wypoczynkowy),
n	 dodatków o charakterze świadczeniowym (np. mieszka

niowych),
n	 odpraw,
n	 zapomóg.

Dofinansowanie przysługuje do osiąganego przez pra
cownika wynagrodzenia. Wynagrodzeniem osiąganym 
(czyli brutto) jest wynagrodzenie niepomniejszone o na
leżne od pracownika obowiązkowe składki na ubezpiecze
nia społeczne, zdrowotne oraz o zaliczkę na podatek do
chodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenie wypłacone (netto) jest to osiągane wy
nagrodzenie pomniejszone o należne od pracownika obo
wiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne 
oraz o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto, chcąc otrzymać dofinansowanie, pracodawca 
do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 
dotyczy okres sprawozdawczy, powinien składać w PFRON 
następujące formularze:
n	 miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnie

niu i stopniach niepełnosprawności pracowników nie
pełnosprawnych (formularz o symbolu INFDP),

n	 wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za 
dany miesiąc (formularz o symbolu WnD).
szczegółowa procedura oraz zasady wypełniania formu

larzy zostały opisane w dalszej części opracowania.
Mimo zatrudnienia odpowiedniej liczby i wskaźnika 

osób niepełnosprawnych pracodawca nie otrzyma dofinan
sowania, jeżeli:
n	 ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekra

czające ogółem kwotę 100 zł;
Jeżeli pracodawca ma zaległości przekraczające ogó

łem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję 
o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu 
uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja pod
lega wykonaniu z dniem wydania. Prezes Zarządu PFRON 
wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinan
sowania, jeżeli pracodawca nie ureguluje zaległości wobec 
PFRON do 31 stycznia następnego roku po roku, za który 
pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie. Od 
decyzji Prezesa PFRON przysługuje odwołanie do Ministra 
Pracy i Polityki społecznej.

!
 Uwaga

Od decyzji Prezesa PFRON o odmowie wypłaty 
miesięcznego dofinansowania przysługuje od

wołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

n	 znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według 
kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europej
skiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;
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 zacho
dzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a)  w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś

cią (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech 
lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finan
sowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty 
pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się 
do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w na
stępstwie przeprowadzenia procedury due diligence 
przez wybranego pośrednika finansowego) – gdy po
nad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowe
go została utracona w efekcie zakumulowanych strat. 
Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia 
od rezerw (i wszystkich innych elementów uznawa
nych za część środków własnych przedsiębiorstwa) 
zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowa
na kwota, która przekracza połowę subskrybowanego 
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kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepi
su „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi 
się w szczególności do rodzajów jednostek podanych 
w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE, a „kapitał 
zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, 
wszelkie premie emisyjne;

b)  w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy 
członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzial
ność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od 
mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności 
pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie sied
miu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, któ
re kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowa
nia ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury 
due diligence przez wybranego pośrednika finanso
wego) – gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego 
w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utra
cona w efekcie zakumulowanych strat. Do celów ni
niejszego przepisu „spółka, w której co najmniej 
niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpo
wiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczegól
ności do rodzajów jednostek wymienionych w załącz
niku II do dyrektywy 2013/34/UE;

c)  w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu 
postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub speł
nia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, 
by zostać objętym zbiorowym podstępowaniem w związ
ku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli;

d)  w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na 
ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie za
kończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na 
restrukturyzację i nadal podlega planowi restruktury
zacyjnemu;

e)  w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli 
w ciągu ostatnich dwóch lat:
1)  stosunek księgowej wartości kapitału obcego do ka

pitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 
7,5 oraz

2)  wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDa tego 
przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0;

n	 ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający 
z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznają
cych pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym 
rynkiem;

n	 udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinanso
wania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem 
kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pra
cowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

5.5.6.  Dofinansowanie do wynagrodzeń 
nowo zatrudnionych  
pracowników niepełnosprawnych 
(od 1 stycznia 2015 r.)

Pracodawca, który chce uzyskać dofinansowanie do 
wynagrodzeń nowo zatrudnionych osób niepełnospraw

nych (czyli zatrudnionych od 1 stycznia 2015 r.), musi 
spełnić warunek: zatrudnienie nowych pracowników po
winno spowodować wzrost netto zatrudnienia pracow
ników ogółem w stosunku do przeciętnego zatrudnienia 
ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

Do 31 grudnia 2014 r. (grudzień jako okres sprawoz
dawczy) warunek ten dotyczył również wzrostu netto 
zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w sto
sunku do przeciętnego zatrudnienia pracowników nie
pełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 mie
sięcy.

Szczegółowy sposób obliczania efektu zachęty (wzros
tu netto zatrudnienia pracowników) został omówiony 
w dalszej części opracowania (we wniosku wnD).

Jeżeli w wyniku zatrudnienia nowych pracowników 
pracodawca nie wykaże wzrostu netto zatrudnienia, na
dal będzie miał możliwość uzyskania dofinansowania, 
jeżeli zatrudnienie nowych pracowników nie nastąpiło 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz:
n	 z winy pracownika (ciężkiego naruszenia przez pra

cownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 
popełnienia przestępstwa, zawinionej utraty koniecz
nych w pracy uprawnień),

n	 za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
n	 na mocy porozumienia stron,
n	 wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu nie

zdolności do pracy,
n	 z upływem czasu, na który została zawarta umowa,
n	 z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była 

zawarta umowa.
Miesięczne dofinansowanie przysługuje również w przy

padku, gdy miejsce pracy nowo zatrudnionego pracownika 
powstało w wyniku:
n	 wygaśnięcia umowy o pracę z innym pracownikiem,
n	 zmniejszenia wymiaru czasu pracy innego pracownika 

– na jego wniosek.
Pracodawca, który przed 1 stycznia 2009 r., czyli przed 

dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów usta
wy o rehabilitacji, która wprowadziła warunek wzro
stu netto zatrudnienia, korzystał z refundacji składek na 
ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowni
ków lub z dofinansowania do ich wynagrodzeń, ma pra
wo do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych 
osób bez obowiązku wykazywania wzrostu netto zatrud
nienia.

5.5.7. Wysokość dofinansowania
Od kwietnia 2014 r. pracodawcy przysługuje miesięcz

ne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawne
go pracownika w kwocie:
n	 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zali

czonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
n	 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych za

liczonych do umiarkowanego stopnia niepełno spraw
ności,

n	 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zali
czonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
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Kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przy
padku osób niepełnosprawnych, w stosunku do któ
rych orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie 

umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilep 
sję oraz niewidomych (art. 26a ust. 1b ustawy o reha
bilitacji).

Tabela 17. 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 pra
cownika.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrud
niona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu 
pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru, mie
sięczne dofinansowanie jest przyznawane na tę osobę pra
codawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagro
dzenia pracownika w części finansowanej ze środków pub
licznych.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekro
czyć 75% terminowo poniesionych przez pracodawcę mie
sięcznych kosztów płacy, jeżeli wykonuje on działalność go
spodarczą, lub 90% tych kosztów, jeżeli nie prowadzi tego 
typu działalności (m.in. niektóre organizacje pozarządowe). 
Ustawa o rehabilitacji odwołuje się w tym zakresie do defi
nicji „działalności gospodarczej” w rozumieniu ustawy o po
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, do 
której mają zastosowanie tzw. reguły konkurencji opisane 
w przepisach ustanawiających Wspólnotę Europejską.

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

5.5.8.  Procedura ubiegania się 
o dofinansowanie

Pracodawca, który chce uzyskać dofinansowanie do wy
nagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, musi przede 
wszystkim pamiętać o terminowym składaniu formularzy 
w PFRON. Pracodawca może składać je w formie elektro
nicznej albo papierowej. Wybór jednej z form jest możliwy 
do zmiany w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Złożenie formularzy
Pracodawca, który chce uzyskać dofinansowanie do wy

nagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, musi złożyć 
do PFRON następujące formularze:

n	 miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnie
niu i stopniach niepełnosprawności pracowników nie
pełnosprawnych (formularz o symbolu INFDP),

n	 wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za 
dany miesiąc (formularz o symbolu WnD).
Pracodawca powinien złożyć wniosek WnD oraz infor

mację INFDP do 25. dnia miesiąca następującego po mie
siącu, którego dotyczy okres sprawozdawczy.

Jeżeli wniosek WnD oraz informacja INFDP nie zosta
ną złożone w terminie, pracodawca traci uprawnienie do 
uzyskania dofinansowania na pracownika, chyba że udo
wodni, że przekroczenie terminu nastąpiło bez jego winy. 
W tym celu powinien on złożyć zaległy formularz wraz 
z dodatkowym wnioskiem o przywrócenie terminu, w któ
rym uzasadni swoje opóźnienie.

Pracodawca, który składa wniosek WnD po raz pierwszy, 
rejestruje się w PFRON, zaznaczając to w odpowiednim polu 
formularza (rodzaj dokumentu: zgłoszeniowy). Do pierw
szego wniosku WnD dołącza informację InfDP oraz:
n	 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołów
stwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnic
twie lub rybołówstwie,

n	 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż po
moc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w przypad
ku pracodawcy prowadzącego działalność w sektorach 
rolnictwa lub rybołówstwa,

n	 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej – je
żeli pracodawca nie otrzymał dotychczas pomocy pub
licznej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia po
mocą.
Ponadto pracodawca, składający wniosek WnD po raz 

pierwszy, przesyła do Funduszu dane zawierające:
n	 pełną nazwę oraz jej skrót, jeśli posiada,
n	 numery: REGON i NIP, jeśli ich nadanie wynika z prze

pisów prawa,
n	 adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy 

wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialne
go kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejsco
wości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących za
sad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
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rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz 
związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

n	 adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednost
ki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, 
gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów 
dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępnia
nia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialne
go kraju oraz związanych z tym obowiązków organów ad
ministracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, 
jeżeli jest inny niż adres siedziby wnioskodawcy,

n	 imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres pocz
ty elektronicznej, jeżeli posiada, osoby odpowiedzialnej 
za kontakty z funduszem (kontakty dotyczące wyjaśnia
nia wszelkich rozbieżności i wątpliwości związanych 
z dofinansowaniami).
Dodatkowo należy przesłać do PFRON także kopie aktu

alnych dokumentów potwierdzających następujące dane:
n	 pełną nazwę pracodawcy oraz jej skrót (dokumentem 

potwierdzającym jest aktualny odpis z właściwego reje
stru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wy
magają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej),

n	 numer REGON (dokumentem potwierdzającym jest za
świadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmio
tów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym 
REGON),

n	 numer NIP (dokumentem potwierdzającym jest decy
zja Naczelnika Urzędu skarbowego o nadaniu numeru 
identyfikacji podatkowej NIP).
Pracodawca powinien także dołączyć upoważnienie dla 

osoby, która w jego imieniu będzie podpisywała formula
rze i przesyłała dane do PFRON.

Wybór formy składania formularzy
W pierwszym wniosku WnD, przez zaznaczenie odpo

wiedniej kratki (w sekcji Oświadczenia), pracodawca de
cyduje o wyborze formy składania formularzy:
n	 pisemnej (papierowej) lub
n	 elektronicznej.

Pracodawca w każdym kolejnym miesiącu, za który prze
syła 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 praco
dawca otrzymuje z PFRON identyfikator oraz hasło dostę
pu do programu informatycznego udostępnionego przez 
PFRON.

Pracodawca przekazujący formularze w formie elektro
nicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicz
nym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfi
katu albo certyfikatem dostarczonym przez PFRON (w tym 
ostatnim przypadku dopiero po otrzymaniu 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 obo
wiązek niezwłocznego poinformowania PFRON o:
n	 rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektro

nicznej,
n	 utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do 

składania podpisu elektronicznego.

Weryfikacja formularzy przez PFRON
Po otrzymaniu informacji INFDP i wniosku WnD, 

PFRON:
n	 sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Fun
dusz informuje pracodawcę o:
–  uznaniu wniosku za kompletny i prawidłowo wypeł

niony albo
–  stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących 

wniosku i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem 
o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypad
ku ich nieusunięcia;

n	 ustala, czy pracodawca ma zaległości wobec PFRON 
w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł,

n	 ustala kwotę przysługującego dofinansowania,
n	 przekazuje ustaloną kwotę przysługującego dofinanso

wania na rachunek bankowy pracodawcy.
W terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego 

i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcz
nego dofinansowania PFRON przekazuje na rachunek ban
kowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie oraz infor
muje pracodawcę o sposobie jego ustalenia, jeżeli kwota ta 
różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

Jeżeli ustalona przez PFRON kwota dofinansowania jest 
inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pra
codawcy, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję o wyso
kości dofinansowania na wniosek pracodawcy złożony 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu 
wysokości przysługującego dofinansowania do wynagro
dzenia. Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Pra
cy i Polityki społecznej.

W przypadku nieterminowego przekazania przez PFRON 
kwoty miesięcznego dofinansowania pracodawca może 
naliczyć odsetki od kwoty należnej w wysokości takiej jak 
dla zaległości podatkowych.
n	 informuje o numerze referencyjnym programu pomo

cowego, na podstawie którego ta pomoc jest udzielana 
(nadanego przez Komisję Europejską).
Numer programu pomocowego pojawia się w opisie 

przelewów PFRON, realizujących wypłatę przyznanego do
finansowania do wynagrodzeń.

5.5.9. Zwrot środków otrzymanych z PFRON
Jeżeli otrzymane z PFRON środki przedsiębiorca wyko

rzystał niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał w nadmiernej 
wysokości lub w kwocie ustalonej w wyniku kontroli w za
kresie stwierdzonych nieprawidłowości, PFRON wyda de
cyzję nakazującą ich zwrot wraz z odsetkami naliczonymi 
od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości okreś
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lonej jak dla zaległości podatkowych. Nienależnie pobra
ne kwoty pracodawca zwraca w ciągu 3 miesięcy od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia okolicz
ności powodujących obowiązek zwrotu.

Gdy PFRON wypłacił pracodawcy dofinansowanie 
w kwocie niższej od należnej, wówczas PFRON kwotę sta
nowiącą różnicę między kwotą należną a kwotą faktycznie 
wypłaconą wypłaca wraz z odsetkami w wysokości okreś
lonej tak jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 mie
sięcy od dnia przedłożenia przez pracodawcę żądania wy
płaty tej kwoty lub ujawnienia okoliczności powodujących 
obowiązek wypłaty.

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

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

5.5.10.  Postępowanie sprawdzające 
u pracodawcy

Celem postępowania sprawdzającego jest potwier
dzenie:
n	 zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych 

w dokumentach: miesięcznej informacji INFDP oraz 
wniosku WnD,

n	 sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego dzia
łalność gospodarczą, która zgodnie z przepisami wyklu
cza udzielenie pomocy publicznej.
Podjęcie postępowania sprawdzającego, dotyczącego 

złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowa
nia, wydłuża termin przekazania przez Fundusz, na rachu
nek bankowy pracodawcy, miesięcznego dofinansowania. 
Termin ten, który wynosi 25 dni od dnia otrzymania kom
pletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę 
miesięcznego dofinansowania, ulega przedłużeniu o okres 
niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie 
dłużej jednak niż o 14 dni.

Brak stwierdzonych nieprawidłowości umożliwia prze
kazanie przez Fundusz miesięcznego dofinansowania. 
W przypadku ich wykrycia Prezes Zarządu Funduszu może 
zarządzić przeprowadzenie kontroli pracodawcy.

Dzięki postępowaniu sprawdzającemu Fundusz będzie miał 
możliwość weryfikacji danych oraz informacji podawanych 
przez pracodawców bez konieczności wszczynania postępo
wania kontrolnego i wydawania decyzji (w sprawie), jeżeli 
w postępowaniu nie wykryto nieprawidłowości. Na tym etapie 
Fundusz może wezwać pracodawców do przesłania dodatko
wych dokumentów i na tej podstawie sprawdzić prawdziwość 
danych zawartych w drukach WnD oraz INFDP.

Postępowanie sprawdzające zbliżone jest do stosowa
nego w praktyce przez Fundusz postępowania wyjaśnia
jącego. Było ono przeprowadzane przez Fundusz w przy
padku wykrycia błędów, nieprawidłowości w drukach 
WnD oraz INFDP lub ujawnienia niezgodności pomię
dzy oświadczeniami wnioskodawcy składanymi w for
mularzach informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołów
stwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rol
nictwie lub rybołówstwie a danymi pozostającymi w po
siadaniu Funduszu, dotyczącymi sytuacji ekonomicznej 
wnioskodawcy.

5.5.11. Kontrola przez PFRON
PFRON kontroluje zgodność ze stanem faktycznym:

n	 danych zawartych w dokumentach (tj. wniosku WnD 
oraz informacji INFDP),

n	 wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot 
i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pra
cowników.
Kontrolerzy PFRON badają przede wszystkim dokumen

ty, które powinny potwierdzać informacje zawarte w for
mularzach przesłanych przez pracodawcę, na podstawie 
których Fundusz udzielił dofinansowania. Mogą to być 
m.in. umowy o pracę, wyciągi bankowe, orzeczenia o stop
niu niepełnosprawności oraz inne dokumenty poświadcza
jące faktyczne i terminowe poniesienie przez pracodawcę 
kosztów płacy.

Kontrola Funduszu obejmuje swoim zakresem tak
że weryfikację spełnienia przez pracodawców warunku 
dochowania terminów poniesienia miesięcznych kosz
tów płacy pracowników. Jeżeli miesięczne koszty pła
cy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem 
terminów, wynikających z odrębnych przepisów, prze
kraczającym 14 dni – miesięczne wynagrodzenie nie 
przysługuje. W tym przypadku Prezes PFRON wydaje 
decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowa
nia. Ponadto kontrolerzy mogą analizować dokumen
ty zgromadzone przez Fundusz lub dane zgromadzone 
w rejestrach określonych w ustawie o rehabilitacji: Cen
tralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Po
datników, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 
gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez 
Prezesa Głównego Urzędu statystycznego, rejestrze 
prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń społecznych, 
w Centralnej Bazie RCIPEsEL. W przypadku stwierdze
nia nieprawidłowości w wyniku kontroli, analizy do
kumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych 
z rejestrów Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję 
o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypła
conego dofinansowania. Decyzja podlega wykonaniu 
z dniem wydania.

PrZykład 15

PFRON jest uprawniony do nieodpłatnego korzy
stania z danych zgromadzonych m.in. przez ZUs. 
Może on w związku z tym sprawdzić, czy pra
cownik, na którego pracodawca otrzymał dofi
nansowanie do wynagrodzenia, jest zgłoszony do 
ubezpieczenia, ma odprowadzone składki na ubez
pieczenia społeczne, czy też ma ustalone prawo do 
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emerytury (jest to istotne w przypadku pracowni
ka z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełno
sprawności). W przypadku wykrycia jakiejkolwiek 
nieprawidłowości Prezes Zarządu Funduszu wydaje 
decyzję o wstrzymaniu dofinansowania oraz decy
zję nakazującą zwrot wypłaconego dofinan sowania 
w zakresie stwierdzonych nieprawid łowości.

!
 Uwaga

wnioskodawca korzystający z dofinansowania 
ma obowiązek przechowywać dokumentację, 

na podstawie której PFRON może sprawdzić zgodność 
przyznanej pomocy, przez 10 lat od dnia przyznania po
mocy.

5.5.12. Zasady wypełniania formularzy
Prawidłowe wypełnienie formularzy o dofinansowanie 

przyspiesza jego wypłatę. Pracodawcy co miesiąc składają 
do PFRON:
n	 wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania wyna

grodzeń pracowników niepełnosprawnych – WnD oraz
n	 miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnie

niu i stopniach niepełnosprawności pracowników nie
pełnosprawnych – INFDP.

!
 Uwaga

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe formu
larze: wniosku wnD oraz informacji INFDP. 

Wniosek Wn-D

Pracodawca za każdy okres sprawozdawczy składa jeden 
wniosek – niezależnie od liczby dołączanych do wniosku 
informacji INFDP. Wniosek składa się z czterech części 
– sekcji a, B, C, D.

Sekcja a – dane o dokumencie
W pierwszej kolejności pracodawca określa rodzaj doku

mentu jako:
n	 zgłoszeniowy (poz. 1 pole 1) – wniosek składany po 

raz pierwszy; w tym przypadku pracodawca powinien 
załączyć dokumenty dołączane do pierwszego wnio
sku,

n	 dotyczący miesięcznego dofinansowania (poz. 1 pole 2) 
– składany co miesiąc przez wnioskodawców zareje
strowanych w PFRON,

n	 korygujący (poz. 1 pole 3) – składany w celu skorygo
wania 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 obo
wiązku podawania danych statystycznych do GUs.

W poz. 6 [Forma prawna (1)] należy podać kod odpo
wiadający formie prawnej pracodawcy:
n	 1a – przedsiębiorstwo państwowe,
n	 1B – jednoosobowa spółka skarbu Państwa,
n	 1C – jednoosobowa spółka jednostki samorządu tery

torialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce ko
munalnej,

n	 1D – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością, w stosunku do których 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,

n	 2 – pracodawca nienależący do kategorii określonych 
kodem od 1a do 1D.
W poz. 7 [Forma prawna (2)] należy podać kod szcze

gólnej formy prawnej. Kody zostały określone w § 8 roz
porządzenia Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie 
sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji reje
stru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych wa
runków i trybu współdziałania służb statystyki publicz
nej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry 
i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. 
nr 69, poz. 763; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1353).

W poz. 8 (Forma własności) pracodawca zobowiązany 
jest podać odpowiedni kod odpowiadający własności:
n	 skarbu Państwa – 1,
n	 państwowych osób prawnych – 2,
n	 jednostek samorządu terytorialnego – 3,
n	 krajowych osób fizycznych – 4,
n	 pozostałych krajowych jednostek prywatnych – 5,
n	 osób zagranicznych – 6.

W poz. 9 (Wielkość) pracodawca podaje odpowiedni 
kod w zależności od wielkości zakładu. Wpisując kod, na
leży brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprze
dzającego rok sprawozdawczy:
n	 kod 0 – mikroprzedsiębiorca,
n	 kod 1 – przedsiębiorca mały,
n	 kod 2 – przedsiębiorca średni,
n	 kod 3 – inny przedsiębiorca,
n	 kod 4 – pracodawca niebędący przedsiębiorcą.

W poz. 10 (Identyfikator adresu) należy podać peł
ny, siedmiocyfrowy identyfikator jednostki podziału te
rytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz 
miejs cowości i ulicy – określonych w rozporządzeniu 
z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego re
jestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz 
związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 
nr 157, poz. 1031; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1829).

Identyfikatory terytorialne są dostępne na stro
nie internetowej GUs www.stat.gov.pl oraz PFRON  
www.pfron.org.pl.
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W poz. 11 (PKD) należy wpisać klasę rodzaju działal
ności (4 pierwsze znaki) określone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (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:

n	 za jaki okres sprawozdawczy ubiega się o dofinanso
wanie (poz. 12),

n	 jaka jest wysokość należnej kwoty dofinansowania 
(poz. 13) – pracodawca powinien zsumować kwoty 
do wypłaty z poz. 55 wszystkich złożonych Informacji 
INFDP (za ten sam okres sprawozdawczy co składany 
wniosek WnD),

n	 liczbę załączników dołączonych do wniosku (poz. 14) 
– każdy załącznik to informacja o jednym niepełno
sprawnym pracowniku,

n	 numer rachunku bankowego, na który będzie przeka
zywane 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 praco

dawca, który składa wniosek po raz pierwszy lub gdy 
dane adresowe uległy zmianie.

W części D.3. pracodawca podaje swój status: 1 – za
kład pracy chronionej, 2 – zakład aktywności zawodo
wej, 3 – inny pracodawca.

W części D.4. pracodawca podaje liczbę nowo zatrud
nionych osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdaw
czym. Liczbę tę podaje w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy.

W części D.5. należy wpisać informacje o stanach za
trudnienia.

W poz. 37 i poz. 38 pracodawca podaje przeciętny mie
sięczny stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym 
ogółem – dla wszystkich pracowników oraz dla pracow
ników niepełnosprawnych (ustalony w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy w okresie sprawozdawczym, 
zgodnie z ustawą o rehabilitacji). Na ich podstawie fun
dusz będzie mógł sprawdzić, czy pracodawca zatrudnia
jący powyżej 25 pracowników osiąga 6% wskaźnik za
trudnienia osób niepełnosprawnych.

PrZykład 16

Pracodawca, w przeliczeniu na pełny wymiar cza
su pracy, zatrudniał w okresie sprawozdawczym 
120 osób ogółem, w tym 25 osób niepełnosprawnych. 
Przez cały miesiąc 4 pracowników pełnosprawnych 
przebywało na urlopie wychowawczym, 2 na urlo
pie rodzicielskim, 2 osoby niepełnosprawne prze
bywały na urlopie bezpłatnym, natomiast 3 z nich 
na urlopie macierzyńskim. 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 za
trudnienia w okresie sprawozdawczym ogółem (poz. 39) 
i osoby niepełnosprawne (poz. 40).

Począwszy od stycznia (styczeń, jako okres sprawoz
dawczy), nie należy wypełniać poz. 40. Wynika to ze zmia
ny obliczania efektu zachęty, który nie bierze pod uwagę 
wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnospraw
nych.

Za okresy, począwszy od stycznia 2015 r. należy wy
kazać przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ustalo
ny w przeliczeniu na pełny 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).

„Wzrost netto liczby pracowników” oznacza wzrost 
netto liczby pracowników w danym zakładzie w porów
naniu ze średnią w danym okresie oraz oznacza, że na
leży odliczyć wszystkie miejsca pracy utracone w tym 
okresie, a liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymia
rze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowo 
należy wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych 
jednostek pracy (art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014).

artykuł 3 załącznika nr 1 Komisji określa rodzaje przed
siębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu liczby perso
nelu i kwot finansowych.

Zgodnie z art. 5 załącznika nr 1 Komisji, liczba perso
nelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), 
to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wy
miarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa 
lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku 
referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały peł
nego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze 
godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub 
pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułam
kowa RJP.

W skład personelu wchodzą:
n	 pracownicy,
n	 osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu 

i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
n	 właściciele – kierownicy,
n	 partnerzy prowadzący regularną działalność w przed

siębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
Do bieżącego stanu zatrudnienia pracodawca nie wli

cza:
n	 praktykantów lub studentów odbywających szkolenie 

zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkole
niu zawodowym,

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

Dane z poz. 39 i poz. 40 będą niezbędne do wykazania 
efektu zachęty przez pracodawcę, dla którego dofinanso
wanie stanowi pomoc publiczną.
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W poz. 41 i poz. 42 pracodawca wpisuje średni stan za
trudnienia za 12 miesięcy poprzedzających okres spra
wozdawczy. Za okresy, począwszy od stycznia 2015 r. 
należy wykazać 1/12 sumy przeciętnych miesięcznych 
stanów zatrudnienia ustalonych w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy (zgodnie z art. 2 pkt 32 rozporządze
nia 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 zatrudnienia za okres od lute
go 2014 r. do stycznia 2015 r.

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

Wniosek WnD kończy się oświadczeniami, które skła
da pracodawca:
n	 oświadczenie o braku zaległych zobowiązań wobec 

PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
n	 oświadczenie o tym, że pracodawca nie jest przedsię

biorcą, który znajduje się w trudnej sytuacji ekono
micznej, według kryteriów określonych w przepisach 
prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomo
cy publicznej,

n	 oświadczenie o tym, że dane zawarte we wniosku oraz 
w załączonych we wniosku miesięcznych informacjach 
o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniach niepełno
sprawności pracowników niepełnosprawnych (INFDP) 
są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,

n	 oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej 
za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,

n	 oświadczenie o wyborze formy składania wniosków 
(elektronicznej lub pisemnej) – w przypadku składania 
wniosku po raz pierwszy lub w przypadku zmiany for
my składania wniosku.
Pracodawca powinien pamiętać o wstawieniu we wnio

sku daty jego wypełnienia (poz. 43), złożeniu podpisu 
(poz. 44) oraz przybiciu pieczęci – jeżeli posiada (poz. 45).

Informacja INF-D-P
Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnie

niu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepeł
nosprawnych INFDP 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 informacji. Jeżeli PFRON nie 
nadał tego numeru, pracodawca nie wypełnia tej pozycji.

Pozycja 3 (numer dowodu osobistego) jest wypełniana 
wyłącznie w przypadku nieposiadania przez pracownika 
numeru PEsEL. Może być również w tę pozycję wpisany 
numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Część danych (poz. 7–16) pracodawca wpisuje wów
czas, gdy informacja za danego pracownika jest składana 
po raz pierwszy lub gdy dane uległy zmianom.

Sekcja B – dane o informacji INFDP
Pracodawca w tej części wpisuje:

n	 za jaki okres sprawozdawczy jest składana informacja 
(poz. 17),

n	 miesiąc i rok, w którym wypłacono wynagrodzenie pra
cownikowi za okres sprawozdawczy (poz. 18),

n	 rodzaj informacji, może być ona zwykła lub korygująca 
informację złożoną wcześniej (poz. 19),

n	 kolejny numer załączanej informacji (poz. 20).

Sekcja C – informacje o stopniu niepełnosprawności, 
zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Z uwagi na zróżnicowaną wysokość dofinansowania 
uzależnioną od stopnia niepełnosprawności pracowni
ka, rodzaju schorzenia szczególnego oraz zatrudnienia 
na otwartym lub chronionym rynku pracy – pracodaw
ca, wypełniając informację, musi znać dokładnie historię 
niepełnosprawności pracownika w okresie sprawozdaw
czym, za jaki ubiega się o dofinansowanie.

W poz. 21–32 pracodawca powinien wyliczyć przeciętny 
miesięczny wymiar czasu pracy pracownika – uwzględnia
jąc stopień niepełnosprawności pracownika, rodzaj scho
rzenia szczególnego oraz zatrudnienie na otwartym lub 
chronionym rynku pracy (np. może się zdarzyć, że praco
dawca z otwartego rynku pracy uzyskuje w trakcie okresu 
sprawozdawczego status zakładu pracy chronionej).

Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy pracodawca 
ustala jako iloczyn wymiaru czasu pracy pracownika oraz 
iloraz liczby dni pozostawania w zatrudnieniu u praco
dawcy i liczby dni w okresie sprawozdawczym.

PrZykład 17

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 orze
czenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, na
tomiast od 21. do 31. danego miesiąca – orzeczenie 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy pracowni
ka w związku z orzeczeniem o znacznym stopniu nie
pełnosprawności przez 20 dni w 31dniowym 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 stop
niu niepełnosprawności przez 11 dni w 31dniowym 
okresie sprawozdawczym wynosi:
1 etat × 11/31= 0,355. W poz. 37 należy wpisać 0,355.

Pomimo zrównania otwartego i chronionego rynku pra
cy (od 1 kwietnia 2014 r.) w informacji INFDP pozosta
ło rozróżnienie na te dwie kategorie pracodawców z uwagi 
na korygującą funkcję formularza (korekta może dotyczyć 
okresów sprawozdawczych przed dniem wejścia w życie 
znowelizowanej ustawy o rehabilitacji).
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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 praco
dawców wykonujących działalność gospodarczą do
finansowanie jest pomocą publiczną udzielaną zgod
nie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 
z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomo
cy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu.

W poz. 47 należy podać informację, czy pracownik za
trudniony jest u pracodawcy, który wykonuje działalność 
gospodarczą. Od 1 stycznia 2015 r. dołączone jest do tej 
pozycji objaśnienie nr 10, które wskazuje zaznaczenie 
pola 2, jeżeli pracodawca nie prowadzi działalności gospo
darczej lub jeżeli pracownik jest zatrudniony u pracodaw
cy prowadzącego działalność gospodarczą, lecz wykonuje 
pracę związaną z wyodrębnioną działalnością niebędącą 
działalnością gospodarczą.

W poz. 48 pracodawca powinien zaznaczyć, czy pracow
nik jest zatrudniany w warunkach efektu zachęty. Pozycję tę 
należy wypełnić w odniesieniu do wszystkich pracowników 
niepełnosprawnych, dla których sporządza się informację 
INFDP (niezależnie od daty ich zatrudnienia), w razie za
znaczenia pola 1 w poz. 46, czyli jeżeli dofinansowanie sta
nowi pomoc publiczną. Należy ją wypełniać w każdym mie
siącu, za który sporządza się informację INFDP dotyczącą 
danego pracownika. Pracodawca zaznacza pole 1 (zatrud
nienie w warunkach efektu zachęty), jeżeli:
n	 wykazał efekt zachęty,
n	 nie miał obowiązku go wykazać, ponieważ zatrudniał 

przed 1 stycznia 2009 r. (przed dniem wejścia w życie 
przepisów nakładających na pracodawców wykazanie 
efektu zachęty) niepełnosprawnych pracowników, na 
których pobierał dofinansowanie lub refundację składek 
ZUs (pod warunkiem że pracownicy niepełnosprawni 
nadal pracują u pracodawcy).
Efekt zachęty ustala się jednokrotnie w związku z okre

sem zatrudnienia pracownika do czasu ustania zatrudnie
nia lub zmiany statusu pracownika. W przypadku przejęcia 
pracownika na podstawie art. 231 k.p. efekt zachęty ustala 
się w miesiącu przejęcia pracownika.

W poz. 49 pracodawca powinien wpisać kwotę pomocy 
publicznej i kwotę pomocy de minimis otrzymanej przez 
niego na podstawie przepisów innych niż przepisy dotyczą
ce dofinansowania do wynagrodzenia ustawy o rehabilita
cji, w odniesieniu do kosztów płacy pracownika, którego 
dotyczy informacja (w okresie sprawozdawczym). Jeżeli 
nie otrzymał on żadnej pomocy, w poz. 49 wpisuje 0,00.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagro
dzenia pracownika w części finansowanej ze środków pub
licznych.

Pozycji 50 nie wypełnia się w odniesieniu do okresów 
sprawozdawczych, przypadających począwszy od kwietnia 
2014 r., czyli wejścia w życie znowelizowanej ustawy o re
habilitacji, która zmieniła sposób wyliczania dofinansowa
nia do wynagrodzeń, eliminując wskaźnik minimalnego 
wynagrodzenia.

Kwoty minimalnego wynagrodzenia:
n	 1276 zł – w odniesieniu do okresów sprawozdawczych 

przypadających w okresie od stycznia 2009 r. do sierp
nia 2012 r. włącznie,

n	 1386 zł – w odniesieniu do okresów sprawozdawczych 
przypadających w okresie od września do grudnia 
2012 r. włącznie,

n	 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 dofinan

sowania 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 pracodawcy.

PrZykład 18

Przyjmując założenia z przykładu 17, pracodawca za
trudniający Jana K. wypełnił następujące pozycje nie
zbędne do obliczenia kwoty dofinansowania do wy
nagrodzenia 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 kosz
tów płacy wynikających z zatrudnienia niepełnospraw
nego pracownika. W informacji INFDP od 1 stycznia 
2015 r. zostało usunięte objaśnienie do poz. 52, które 
wyłączało prawo pracodawcy do dofinansowania do wy
nagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jeżeli nie 
wypłacił on wynagrodzenia przed dniem złożenia infor
macji.

PrZykład 19

Załóżmy, że Jan. K otrzymuje wynagrodzenie brutto 
w wysokości 1750 zł. W tym przypadku koszty płacy 
wyniosą:
n  wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie osiągane) 

1750 zł,
n  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 
2090,91 zł (poz. 52 = 2090,91 zł).
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W poz. 53 pracodawca wpisuje kwotę kosztów płacy, któ
ra w jakiejkolwiek części została sfinansowana ze środków 
publicznych, w tym w ramach pomocy w formie subsydiów 
płacowych udzielanych na podstawie innych przepisów niż 
przepisy ustawy o rehabilitacji.

Kwota wpisana w poz. 54 wyznacza limit kosztów pła
cy, czyli ograniczenie w uzyskaniu dofinansowania. Jeżeli 
dofinansowanie stanowi pomoc publiczną (w poz. 46 za
znaczono pole 1) i pracownik, na którego przyznawane 
jest dofinansowanie, zatrudniony jest u pracodawcy wy
konującego działalność gospodarczą (w poz. 47 zazna
czono pole 1), to w poz. 54 pracodawca oblicza 75% kwo
ty 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 działalnością niebędącą dzia
łalnością gospodarczą, to oblicza 90% kwoty wykazanej 
w poz. 52.

PrZykład 20

W przypadku Jana K., o którym była mowa 
w przykładzie 19, limit kosztów płacy wyniesie 75% 
z 2090,91 zł, to w poz. 54 pracodawca powinien wpi
sać kwotę 1568,18 zł.

W poz. 55 pracodawca wpisuje ostateczną kwotę, któ
rą może uzyskać w formie dofinansowania do wynagro
dzenia niepełnosprawnego pracownika. Pracodawca po
winien porównać 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 in
nych źródeł na te same koszty płacy poniesione w związ
ku z zatrudnieniem niepełnosprawnego pracownika) 
oraz z poz. 54 (kwota limitu kosztów płacy) i wybrać naj
niższą wartość.

PrZykład 21

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 praco
dawca otrzyma z PFRON dofinansowanie do jego wy
nagrodzenia w wysokości 1560,38 zł (poz. 55). Jeżeli 
poz. 55<0, należy wpisać 0.

Pozycja 55 = 0 w przypadku jednoczesnego zaznacze
nia: pola 1 w poz. 46 i pola 2 w poz. 48. W tym przypadku 

pracodawca, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc 
publiczną, nie może wykazać efektu zachęty na danego 
pracownika.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 2 pkt 1 i 4a, art. 2a, 3, 4, 4a, 5, 5a, 21, 26a–26c, 56b i 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. 1873,

n	 art. 37 ust. 5 i 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowa
niu 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,

n	 § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. 
w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. 
– Dz.U. z 2015 r., poz. 1220,

n	 § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowa
nia do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
– Dz.U. z 2014 r., poz. 1988.

6.  Dotacje w ustawach 
podatkowych

Wszelkiego rodzaju dotacje przysparzają obdarowa
nemu podmiotowi korzyści finansowych. Jednak nie 
wszystkie z nich muszą znaleźć swoje odzwierciedle
nie w przychodach firmy. dla objęcia dotacji zwolnie
niem od podatku lub jej opodatkowania znaczenie 
ma podział na dotacje stanowiące dofinansowanie 
do zakupów inwestycyjnych (tzw. dotacje do akty
wów) oraz dotacje finansujące wydatki inne niż zaku
py inwestycyjne (tzw. dotacje do przychodów). Nie 
bez znaczenia jest też źródło, z którego podatnik 
otrzymał dofinansowanie.

6.1. Dotacje w podatku dochodowym
Dla celów bilansowych otrzymana dotacja stanowi przy

chód zaliczany do pozostałych przychodów operacyjnych:
n	 bezpośrednio (w przypadku gdy dotacja dotyczy celów 

innych niż dopłaty do ceny sprzedaży lub zakupów in
westycyjnych) albo

n	 pośrednio, tj. poprzez stopniowe zwiększanie tych przy
chodów, które następuje równolegle do odpisów amor
tyzacyjnych dokonywanych dla celów bilansowych 
(w przypadku, gdy otrzymane dofinansowanie dotyczy 
zakupów inwestycyjnych).
Dla celów podatku dochodowego skutki otrzymania 

dotacji są podobne w tym znaczeniu, że dla objęcia do
tacji zwolnieniem od podatku lub jej opodatkowania 
znaczenie ma podział na dotacje stanowiące dofinanso
wanie do zakupów inwestycyjnych (tzw. dotacje do ak
tywów) oraz dotacje finansujące wydatki inne niż zaku
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py inwestycyjne (tzw. dotacje do przychodów). Nie bez 
znaczenia jest też źródło, z którego podatnik otrzymał 
dofinansowanie.

6.1.1. Dotacja jako przychód podatkowy
sposób opodatkowania dotacji w ustawie o podatku do

chodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku docho
dowym od osób prawnych nie jest uregulowany identycz
nie. Różnice są niewielkie, jednak występują.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą skutki otrzymania dotacji zostały określone 
w art. 14 ust. 2 pkt 2 updof, zgodnie z którym dotacje, sub
wencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia:
n	 nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej 

– w przypadku, gdy są związane z otrzymaniem, zaku
pem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od 
których, zgodnie z art. 22a–22o updof, dokonuje się od
pisów amortyzacyjnych,

n	 stanowią przychód z działalności gospodarczej – w przy
padku gdy zostały otrzymane przez podatnika na pokry
cie kosztów albo jako zwrot wydatków innych niż środki 
trwałe lub wartości niematerialne i prawne.
Zasadniczo dotacje otrzymane na wytworzenie i zakup 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw
nych (zakupy inwestycyjne) nie stanowią przychodu po
datkowego. Natomiast otrzymanie dotacji, z której został 
sfinansowany zakup składników majątku innych niż środ
ki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, stanowi 
taki przychód, co jednak nie oznacza, że jest to przychód 
zwiększający podstawę opodatkowania, którego powsta
nie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. 
Wolne od podatku dochodowego są bowiem m.in.:
n	 jednorazowe środki z Funduszu Pracy przyznane przez 

starostę osobie bezrobotnej na podstawie art. 46 ust. 1 
pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie
nia i instytucjach rynku pracy, przeznaczone na podję
cie działalności, w wysokości określonej w umowie, nie 
wyższej jednak od 6krotnej wysokości przeciętnego wy
nagrodzenia (art. 21 ust. 1 pkt 121 updof),

n	 dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicz
nych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jed
nostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 pkt 129 
updof),

n	 płatności na realizację projektów w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzy
mane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłącze
niem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 21 
ust. 1 pkt 136 updof),

n	 środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu 
jako pomoc udzielona w ramach programu finansowa
nego z udziałem środków europejskich, o których mowa 
w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(art. 21 ust. 1 pkt 137 updof).
W przypadku osób prawnych wartość otrzymanej do

tacji stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 
pkt 1 updop. Powstaje on w dacie jej otrzymania. Jeże

li dotacja wypłacana jest w częściach, to dniem otrzyma
nia dotacji, a tym samym dniem (momentem) powstania 
przychodu, są poszczególne dni, w których środki pie
niężne wpływają na konto bankowe podatnika (zob. pis
mo Dyrektora Is w Katowicach z 30 stycznia 2014 r., sygn. 
IBPBI/2/4237/14/aK). W przypadku osób prawnych 
każda otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy. 
Dla porównania, w przypadku osób fizycznych dotacja 
otrzymana na zakupy inwestycyjne (np. środki trwałe) 
nie powoduje powstania przychodu. Przychody związane 
z otrzymaną dotacją mogą być jednak objęte zwolnieniem 
od podatku na zasadach bardzo zbliżonych do rozwiązań 
przyjętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fi
zycznych. I tak, wolne od podatku są m.in.:
n	 dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świad

czenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot 
wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo 
wytworzeniem we własnym zakresie środków trwa
łych lub wartości niematerialnych i prawnych, od któ
rych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie 
z art. 16–16m updop (art. 17 ust. 1 pkt 21 updop),

n	 dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednost
ki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do opro
centowania kredytów bankowych w zakresie okreś lonym 
w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 updop),

n	 płatności na realizację projektów w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzy
mane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłącze
niem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 
ust. 1 pkt 52 updop),

n	 środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu 
jako pomoc udzielona w ramach programu finansowa
nego z udziałem środków europejskich, o których mowa 
w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(art. 17 ust. 1 pkt 53 updop).

Wybrane wyjaśnienia organów podatkowych 
na temat uznania dotacji za przychód 
(interpretacje te dotyczą dofinansowań otrzymanych 
z innych instytucji pub licznych niż te omawiane 
w niniejszym materiale, ale mają zastosowanie  
poprzez analogię)
n	 Dotacja na przeprowadzenie termomodernizacji budynku.

Dyrektor Is w Poznaniu w interpretacji indywidualnej 
z 30 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB4/423424/134/MC) 
wykluczył możliwość zastosowania zwolnienia od podat
ku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 
updop w odniesieniu do dotacji otrzymanej na przeprowa
dzenie termomodernizacji budynku stanowiącego włas
ność podatnika. Organ podatkowy stwierdził, że dla obję
cia dotacji zwolnieniem, o którym mowa w tym przepisie, 
niezbędne jest poniesienie wydatków związanych z otrzy
maniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakre
sie środka trwałego podlegającego amortyzacji:

MF
 (...) co oznacza, że zwolnieniu z opodatkowania nie 

podlegają środki przeznaczone na ulepszenie (moder-
nizację) istniejącego środka trwałego, co ma miejsce 

w niniejszej sprawie (termomodernizacja budynku). (...) Zatem 
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otrzymane przez Spółkę środki z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej jako pomoc w postaci dofi-
nansowania przedsięwzięcia dotyczącego wydatków związa-
nych z modernizacją środka trwałego stanowią przychód Spółki 
w dacie otrzymania, niekorzystający ze zwolnienia z opodatko-
wania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy.

n	 Dotacja przeznaczona na wynagrodzenie własne właści
ciela przedszkola.
Dotacja otrzymywana z budżetu jednostki samorzą

du terytorialnego na dofinansowanie działalności przed
szkola niepublicznego, przeznaczona na wynagrodzenie 
dla podatnika pełniącego funkcję dyrektora przedszko
la, nie stanowi dla tego podatnika wynagrodzenia za 
pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności go
spodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 129 updof. Tak uznali m.in.: Dyrektor 
Is w Poznaniu w pismach z 17 września 2013 r., sygn. 
ILPB1/415776/132/aa, i z 31 stycznia 2014 r., sygn. 
ILPB1/4151244/132/aG, Dyrektor Is w Bydgoszczy 
w piś mie z 17 stycznia 2014 r., sygn. ITPB1/4151111/13/DP, 
oraz Dyrektor Is w Warszawie w piśmie z 17 grudnia 2013 r., 
sygn. IPPB1/415 1029/134/Ks.

n	 Dotacja z NFOŚiGW dla stacji demontażu pojazdów. 
Dyrektor Is w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej 

z 16 października 2013 r., sygn. ITPB1/415900/13/PsZ, 
uznał, że otrzymana przez podatnika:

MF
 (...) dotacja ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będące-
go państwową osobą prawną, nie stanowi zatem do-

tacji otrzymanej z budżetu państwa (jednostek samorządu 
terytorialnego), co jest warunkiem koniecznym do zwolnie-
nia jej z opodatkowania podatkiem dochodowym na podsta-
wie powołanego uprzednio art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu nie 
podlega ona zwolnieniu z opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych.

Otrzymane przez podatnika środki nie korzystały również 
z innych zwolnień przewidzianych przepisami ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie dofi-
nansowanie otrzymane przez podatnika z NFOŚiGW, w części 
nieprzeznaczonej na cele inwestycyjne, podlega opodatkowa-
niu jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
o którym mowa w art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 updof.

6.1.2. Dotacja jako koszt podatkowy
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz

nych w większości przypadków wydatki na zakup towa
rów i usług, które zostały sfinansowane dotacją wolną od 
podatku dochodowego, nie mogą zostać uznane za koszt 
uzyskania przychodów. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 56 
updof, który stanowi, że do kosztów uzyskania przycho
dów nie zalicza się wydatków i kosztów bezpośrednio 
sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 
129, 136 i 137 updof.

Natomiast w przypadku, gdy z otrzymanej dotacji zosta
nie sfinansowane nabycie lub wytworzenie we włas nym 
zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych, to do kosztów uzyskania przychodów nie moż
na zaliczyć odpisów z tytułu zużycia tych środków trwa
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokony
wanych od tej części ich wartości, która została zwrócona 
podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 23 ust. 1 pkt 45 
updof). Na tej podstawie z kosztów podatkowych zostały 
wyłączone odpisy amortyzacyjne naliczone od tej części 
wartości początkowej środka trwałego lub wartości niema
terialnej i prawnej, która została sfinansowana dotacją.

PrZykład 22

Podatnik, jako osoba bezrobotna, otrzymał z powia
towego urzędu pracy dotację na rozpoczęcie działal
ności gospodarczej (agencja reklamowa). Dotacja zo
stała przyznana z Funduszu Pracy. Ze środków tych 
podatnik zakupił środki trwałe (o wartości początko
wej powyżej 3500 zł), drobne wyposażenie biurowe 
oraz zlecił wykonanie strony internetowej.
Dotacja, w części przeznaczonej na zakup środka trwa
łego, nie stanowi przychodu podatkowego, natomiast 
w części przeznaczonej na zakup wyposażenia i wy
konanie strony internetowej – stanowi przychód zwol
niony od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 121 updof). Choć 
przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fi
zycznych wyłączają z kosztów podatkowych wydatki 
sfinansowane z niektórych dotacji, to wyłączenie to 
nie dotyczy wydatków sfinansowanych dotacją przy
znaną bezrobotnemu z Funduszu Pracy na rozpoczę
cie działalności gospodarczej. Dlatego podatnik za 
koszt podatkowy może uznać wydatki na zakup drob
nego wyposażenia biurowego (jeżeli wartość każdego 
z tych składników majątku jest równa lub niższa niż 
3500 zł) oraz wydatki poniesione na wykonanie stro
ny internetowej. Nie wyklucza tego fakt, że wydatki te 
zostały sfinansowane dotacją, która stanowi przychód 
zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Do kosztów podatkowych podatnik nie zaliczy nato
miast odpisów amortyzacyjnych od wartości początko
wej środków trwałych sfinansowanych dotacją (art. 23 
ust. 1 pkt 45 updof). W rezultacie wydatki na nabycie 
środków trwałych, sfinansowanych dotacją z PUP, nie 
obniżą podatku dochodowego. Nie obniżą go też odpi
sy amortyzacyjne od ich wartości początkowej.

W przypadku osób prawnych sposób rozliczenia otrzy
manej dotacji oraz wydatków z niej sfinansowanych jest 
podobny do skutków, jakie w związku z tymi zdarzeniami 
ponoszą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar
czą. I tak, osoby prawne, podobnie jak osoby fizyczne pro
wadzące działalność gospodarczą, nie mogą uznać za koszt 
uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych niektó
rymi dotacjami wolnymi od podatku dochodowego. stano
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wi o tym art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, za sprawą którego 
z kosztów podatkowych są wyłączone wydatki i koszty bez
pośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o któ
rych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 
i 53 updop.

Jeżeli osoba prawna sfinansowała z otrzymanej dotacji 
nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, to do 
kosztów uzyskania przychodów nie może zaliczyć odpisów 
z tytułu zużycia tych środków trwałych oraz wartości nie
materialnych i prawnych, dokonywanych od tej części ich 
wartości, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkol
wiek formie (art. 16 ust. 1 pkt 48 updop).

PrZykład 23

spółka z o.o. otrzymała z powiatowego urzędu pra
cy refundację kosztów wyposażenia stanowiska pra
cy dla bezrobotnego. Refundacja dotyczy zakupu 
środka trwałego. Dla podatnika stanowi ona przy
chód zwolniony od podatku dochodowego na podsta
wie art. 17 ust. 1 pkt 21 updop. Jednocześnie odpisy 
amortyzacyjne od wartości środka trwałego sfinan
sowanego z tej dotacji, stosownie do przepisu art. 16 
ust. 1 pkt 48 updop, nie stanowią kosztów uzyskania 
przychodów.

6.1.3.  Moment skorygowania  
odpisów amortyzacyjnych  
od środka trwałego  
sfinansowanego dotacją

Z ustaw o podatku dochodowym (art. 23 ust. 1 pkt 45 
updof i art. 16 ust. 1 pkt 48 updop) wynika, że w przy
padku sfinansowania z otrzymanej dotacji nabycia lub 
wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych, do kosztów uzyska
nia przychodów nie można zaliczyć odpisów z tytułu zuży
cia tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, dokonywanych od tej części ich wartości, któ
ra została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie 
(np. w formie dotacji).

Często dzieje się tak, że podatnik najpierw dokonuje 
nabycia lub wytworzenia środka trwałego, przyjmuje go 
do używania (wprowadza do ewidencji środków trwałych 
i rozpoczyna dokonywanie odpisów amortyzacyjnych), 
a dopiero potem otrzymuje refundację wydatków ponie
sionych na nabycie lub wytworzenie tego składnika ma
jątku. W związku z dokonanymi przez podatnika odpi
sami amortyzacyjnymi, które na podstawie art. 23 ust. 1 
pkt 45 updof i art. 16 ust. 1 pkt 48 updop są wyłączone 
z kosztów podatkowych, powstaje pytanie, w którym mo
mencie należy skorygować prawidłowo dokonane wcześ
niej odpisy. Wydawałoby się, że nie powinno być wąt

pliwości co do tego, że powinna to być bieżąca korekta 
odpisów dokonana za okres, w którym podatnik otrzymał 
dotację. Jednak organy podatkowe w udzielanych na ten 
temat interpretacjach prezentują niekorzystne dla podat
ników stanowisko, zgodnie z którym odpisy amortyzacyj
ne od wartości początkowej dotowanego środka trwałego 
należy pomniejszyć poprzez korektę za okresy, w których 
zostały one dokonane.

stanowisko to podzielił m.in. Dyrektor Is w Bydgosz
czy w interpretacji indywidualnej z 3 marca 2014 r. (sygn. 
ITPB1/4151231/13/DP), odnosząc się do przypadku, 
w którym podatnik wprowadził środki trwałe do ewidencji 
środków trwałych w kwietniu 2013 r., a umowę z aRiMR 
na dofinansowanie części wydatków na zakup środka 
trwałego podpisał 6 listopada 2013 r. Podatnik przewidy
wał, że dofinansowanie wpłynie na jego rachunek banko
wy w grudniu 2013 r. lub styczniu 2014 r. W tych okolicz
nościach organ podatkowy uznał, że:

MF
 (...) nieprawidłowe jest stanowisko zawarte we 

wniosku, że w momencie wpływu dotacji Wniosko-
dawca powinien zmniejszyć bieżące koszty. Mając 

na uwadze przeanalizowane przepisy, stwierdzić należy, że 
Wnioskodawca powinien skorygować wartość zawyżonych 
odpisów amortyzacyjnych od momentu podpisania umowy, 
tj. od dnia 6 listopada 2013 r.

analogiczne wnioski wynikają z:
n	 pisma Dyrektora Is w Łodzi z 6 marca 2014 r., sygn. 

IPTPB1/415734/135/aP, który stwierdził, że:

MF
 (...) otrzymanie refundacji poniesionych wydatków 

skutkuje koniecznością dokonania korekty odpisów 
amortyzacyjnych w tych miesiącach, w których zo-

stały one wykazane w wysokości zawyżonej.
n	 pisma Dyrektora Is w Katowicach z 30 stycznia 2014 r., 

sygn. IBPBI/2/4231442/13/aK, w którym czytamy, że:

MF
 (...) w sytuacji gdy wartość poniesionych przez Spółkę 

wydatków na nabycie lub wytworzenie środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zo-

stała częściowo zrefundowana (zwrócona), to stosownie do 
treści art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, dotyczące ich odpisy amorty-
zacyjne (których podstawę stanowi ustalona zgodnie z przepi-
sami wartość początkowa, która nie ulega korekcie w związku 
z otrzymaniem dotacji), podlegają – w odpowiedniej części 
– wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w okresach roz-
liczeniowych, w których odpisy te były zaliczane do kosztów 
uzyskania przychodów.

Ze stanowiskiem fiskusa nie zgadzają się natomiast 
sądy administracyjne, które podzielają stanowisko podat
ników i twierdzą, że odpisy amortyzacyjne od środków 
trwałych sfinansowanych dotacją powinny być korygowa
ne dopiero w momencie otrzymania dofinansowania. Po
twierdzenie tego stanowiska można odnaleźć m.in. w wy
roku Wsa w Białymstoku z 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt 
I sa/Bk 91/13 (orzeczenie nieprawomocne), z którego 
wynika, że:

MF
 (...) do czasu uzyskania dofinansowania w postaci 

refundacji poniesionych wydatków na zakup środ-
ków trwałych, odpisy amortyzacyjne dokonywane 

zgodnie z art. 22a–22o u.p.d.o.f. stanowić będą koszt uzy-
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skania przychodu i dopiero w miesiącu otrzymania z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jednorazowej po-
mocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw”, objętego programem rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2007–2013, wystąpi obowiązek dokonania korekty 
kosztów uzyskania przychodów o wartość odpisów amorty-
zacyjnych, która odpowiada wartości otrzymanego dofinan-
sowania, zaliczonych do kosztów podatkowych do dnia otrzy-
mania refundacji.

Tak samo uznał Wsa w Łodzi w wyroku z 22 stycznia 
2014 r., sygn. akt I sa/Ld 1204/13 (orzeczenie nieprawo
mocne), w którym czytamy, że:

MF
 (...) obowiązek skorygowania odpisów amortyza-

cyjnych od wydatków, które zostały zrefundowane, 
dotyczy tych sytuacji, gdy środki pomocowe zostały 

już otrzymane. Oznacza to, że dopiero po otrzymaniu dotacji 
należy określić, jaka wartość odpisów dotychczas zaliczonych 
do kosztów powinna być z kosztów wyłączona, a następnie 
o tę kwotę należy zmniejszyć koszty bieżące, a nie dokonywać 
wstecznej korekty kosztów.

Z analogicznym stanowiskiem można się spotkać w wy
rokach Wsa w Bydgoszczy z 1 marca 2011 r., sygn. akt 
I sa/Bd 968/10, Wsa we Wrocławiu z 13 kwietnia 2012 r., 
sygn. akt I sa/Wr 166/12, Wsa w Poznaniu z 3 październi
ka 2012 r., sygn. akt I sa/Po 702/12, oraz Wsa w Lublinie 
z 7 listopada 2012 r., sygn. akt I sa/Lu 640/12.

6.1.4.  Wydatki związane jednocześnie 
z przychodami zwolnionymi 
i opodatkowanymi a możliwość 
wyłączenia z kosztów poprzez 
zastosowanie proporcji, 
w jakiej pozostają przychody wolne 
od podatku w ogólnej kwocie 
przychodów

Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze 
źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz 
koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest 
możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na 
poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, 
w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwo
cie przychodów (art. 22 ust. 3 i 3a updof i art. 15 ust. 2 i 2a 
updop). Zasadę tę stosuje się również w przypadku, gdy 
część dochodów z tego samego źródła przychodów podle
ga opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, 
z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 
ust. 1 pkt 1 i 2 updof.

Przepisy te odnoszą się do sytuacji, gdy podatnik pono
si wydatki, które co do zasady mogłyby być zaliczane do 
kosztów uzyskania przychodów, ale służą uzyskaniu przy
chodów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatko
waniu. W związku z tym powstaje pytanie, czy wysokość 
wydatków (kosztów) podlegających wyłączeniu z rachun
ku podatkowego można ustalać według proporcji, w ja
kiej pozostają przychody zwolnione od podatku w ogólnej 
kwocie przychodów.

PrZykład 24

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospo
darczej uzyskuje przychody opodatkowane podat
kiem dochodowym oraz przychody wolne od podat
ku (dotacje).
Podatnik ten ponosi wydatki związane z ogólnym 
funkcjonowaniem firmy, takie jak opłaty za najem lo
kalu, media, opłaty administracyjne, drobne wyposa
żenie, środki czystości itd.
Załóżmy, że w marcu 2015 r. udział przychodów 
zwolnionych (dotacje) w ogólnej kwocie przychodów 
wyniósł 40%. Podatnik w marcu zamierza wyłączyć 
z kosztów podatkowych tę wartość wydatków po
niesionych w związku z całokształtem prowadzonej 
działalności, która odpowiada iloczynowi ustalonej 
proporcji i sumie tych wydatków (40% × suma wy
datków). Czy postępuje prawidłowo?
Podatnik nie postępuje prawidłowo. Kwestia ta była 
przedmiotem wyroku Nsa z 10 maja 2013 r. (sygn. akt 
II FsK 1848/11). Dotyczył on podatniczki, która prowa
dziła przedszkole niepubliczne, uzyskując z tego tytułu 
przychody opodatkowane (wpłaty rodziców) i przycho
dy zwolnione od podatku (dotacja podmiotowa z budże
tu gminy). Zdaniem podatniczki, nie było wiarygodnej 
metody ustalenia, które wydatki związane z całokształ
tem działalności przedszkola zostały sfinansowane ze 
zwolnionych z opodatkowania dotacji, a które z opo
datkowanych wpłat rodziców. Wobec tego uznała ona 
za zasadne wyksięgowanie z kosztów kwoty wydatków 
ustalonych na podstawie stosunku, w jakim pozostają 
przychody wolne od podatku w ogólnej kwocie przycho
dów. Nsa uznał jednak, że wydatki sfinansowane z do
tacji zwolnionej od opodatkowania należało wyelimino
wać z kosztów uzyskania przychodów w całości, a nie 
w wysokości odpowiadającej proporcji, o której mowa 
w art. 22 ust. 3 i 3a updof. Zgodnie z tezą tego wyroku:
„skoro dotacja stanowi przychód z działalności go
spodarczej zwolniony z opodatkowania na podsta
wie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), to stosownie do 
art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy nie uważa się za kosz
ty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bez
pośrednio sfinansowanych z dotacji, a wobec ich wy
łączenia z kosztów uzyskania przychodów nie mogą 
być one jednocześnie uwzględniane w kosztach uzy
skania przychodów poprzez zastosowanie proporcji, 
o której mowa w art. 22 ust. 3 i 3a ww. ustawy”.

6.2.  Dotacje w podatku od towarów 
i usług

sam fakt otrzymania dotacji nie stanowi czynności pod
legającej opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy o VaT. 
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Otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu dopiero wte
dy, gdy stanowi ona element ceny dostarczanych przez 
podatnika towarów lub świadczonych przez niego usług. 
Z tego powodu przepisy ustawy o VaT wskazują:
n	 na okoliczności, w których otrzymana dotacja zwiększa 

podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub 
świadczenia usług (art. 29a ust. 1 ustawy o VaT), oraz

n	 na okres, w którym należy rozliczyć dotację dla celów 
VaT (art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o VaT).
Z art. 29a ust. 1 ustawy o VaT wynika, że podstawą opo

datkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą doko
nujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub 
ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy 
lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, sub
wencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze ma
jącymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych 
lub usług świadczonych przez podatnika.

Otrzymanie dotacji, subwencji lub innej dopłaty o po
dobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 
ustawy o VaT, powoduje powstanie obowiązku podatkowe
go w dniu otrzymania całości lub części tej dopłaty (w od
niesieniu do otrzymanej kwoty). Tak stanowi art. 19a ust. 5 
pkt 2 i ust. 6 ustawy o VaT.

Oznacza to, że opodatkowaniu VaT podlegają tylko ta
kie dotacje lub inne dopłaty o podobnym charakterze, któ
re bezpośrednio wpływają na cenę sprzedaży towaru lub 
usługi. Takim klasycznym przykładem dofinansowania 
opodatkowanego VaT, stanowiącego dopłatę do ceny to
waru lub usługi, jest refundacja do ceny leków otrzymy
wana z NFZ. Dopłaty te mają za zadanie „uzupełnić” cenę 
leku. Otrzymaną m.in. z tych tytułów dotację należy trak
tować jako kwotę brutto. Metodą „w stu” należy obliczyć 
zawartą w niej kwotę podatku obliczoną z zastosowaniem 
stawki VaT, która jest właściwa dla dotowanego towaru lub 
usługi. Jeżeli otrzymana dotacja dotyczy sprzedaży zwol
nionej, to należy zastosować wobec niej zwolnienie od VaT 
przewidziane dla dotowanego towaru lub usługi.

Natomiast różnego rodzaju dofinansowania, które mają 
wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i nie 
wpływają bezpośrednio na ceny sprzedawanych towarów 
lub usług, pozostają poza zakresem VaT, nie powodując 
powstania obowiązku podatkowego w VaT i zapłaty po
datku należnego. Jako przykład dotacji, których otrzyma
nie nie powoduje obowiązku rozliczenia VaT, można wska
zać dotacje otrzymywane z Funduszu Pracy na rozpoczęcie 
przez podatnika działalności gospodarczej.

Dla celów VaT bez znaczenia pozostaje fakt, czy otrzy
mane dofinansowanie jest przeznaczone na zakup środka 
trwałego czy na wydatki inne niż środki trwałe – co jest 
istotne na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw 
o podatku dochodowym. Istotny jest wyłącznie bezpośred
ni wpływ dotacji na cenę towaru lub usługi (lub jego brak).

6.2.1.  Dotacje pozostające  
poza zakresem VAT

Do podstawy opodatkowania VaT wlicza się tylko takie 
dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, 

które mają bezpośredni wpływ na zapłatę (cenę) z tytułu 
dostawy towaru lub świadczenia usługi. W przypadku, gdy 
podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego 
świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinan
sowanie w postaci bezpośredniej dopłaty do ceny towaru lub 
usługi, to tego rodzaju dofinansowanie stanowi uzupełniają
cy element podstawy opodatkowania z tytułu tej sprzedaży. 
Natomiast dotacje, które mają na celu dofinansowanie ogól
nych kosztów działalności, skutkiem czego nie dają się po
wiązać z konkretnymi czynnoś ciami podlegającymi opodat
kowaniu VaT, nie są wliczane do podstawy opodatkowania, 
o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VaT, i w rezulta
cie nie podlegają opodatkowaniu VaT. Opodatkowaniu VaT 
podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym (związane 
z konkretną ilością i wartością towaru lub usługi). Podlegają 
one opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są 
związane. Natomiast dotacje, które mają charakter podmio
towy, tzn. są związane z ogólną działalnością podmiotu, po
zostają poza zakresem VaT.

Potwierdza to również interpretacja ogólna Ministra 
Finansów z 15 czerwca 2012 r., sygn. PT4/033/23/9/  
/EFU/2012/PT298, z której wynika, że:

MF
 (...) w sytuacji gdy podatnik, w związku z dostawą 

towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofi-
nansowanie (dotację, subwencję, czy też inną dopła-

tę o podobnym charakterze), wpływające bezpośrednio na 
cenę towaru lub usługi, „uzupełnia” ono podstawę opodatko-
wania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Natomiast dotacje czy subwencje (np. dotacja ze środ
ków unijnych) niemające bezpośredniego wpływu na cenę 
czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od to
warów i usług nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu 
art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku od towa
rów i usług, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania 
podatkiem od towarów i usług.

Jak podkreślają organy podatkowe w udzielanych na 
ten temat interpretacjach, dla określenia, czy dana dotacja 
jest, czy nie jest opodatkowana, kluczowe są szczegółowe 
warunki jej przyznania, określające cel realizowanego do
finansowania.

Wybrane wyjaśnienia organów podatkowych 
na temat uwzględniania dotacji w podstawie 
opodatkowania:
n	 Dotacja na pokrycie kosztów realizacji projektu.

Przykładem dotacji pozostającej poza zakresem VaT jest 
dotacja otrzymana na pokrycie lub zwrot kosztów okreś
lonego przedsięwzięcia (projektu). Z takim rodzajem do
finansowania spotkał się podatnik prowadzący działal
ność gospodarczą w zakresie doradztwa i szkoleń, który 
otrzymał dofinansowanie do kosztów realizacji projek
tu związanego z cyklem szkoleń o tematyce ekologicznej. 
W związku z tym projektem podatnik ponosił m.in. koszty 
szkolenia trenerów, liderów regionalnych oraz lokalnych 
społeczności, koszty budowy portalu informacyjnego wraz 
z kursem elearningowym oraz koszty promocji i zarządza
nia tym projektem. Udział w szkoleniach był nieodpłatny 
lub częściowo odpłatny. Z Narodowego Funduszu Ochro
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ny Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał on dota
cję stanowiącą dofinansowanie kosztów realizacji całego 
projektu. W tych okolicznościach Dyrektor Is w Poznaniu 
w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2014 r. (sygn. 
ILPP2/4431148/134/MN) uznał, że skoro dotacja, którą 
podatnik otrzymuje od NFOŚiGW na pokrycie kosztów re
alizacji całego projektu, nie ma bezpośredniego wpływu na 
cenę świadczonych usług szkoleniowych (fakt jej otrzyma
nia pozostaje bez wpływu na cenę, jaką uczestnik szkole
nia jest zobowiązany zapłacić), to:

MF
 (...) dotacja, którą Wnioskodawca otrzymał  

z NFOŚiGW na pokrycie kosztów realizacji całego 
projektu, nie stanowi obrotu, a zatem nie wchodzi 

w podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, 
gdyż dotacja nie była przyznana jako dopłata do ceny usługi, 
ale na pokrycie poniesionych kosztów, a w konsekwencji – do-
tacja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług.
n	 Dotacja przeznaczona na świadczenie usług bez wyna

grodzenia. 
Podstawy opodatkowania nie zwiększa również dotacja 

otrzymana w związku z nieodpłatnie świadczoną usługą. 
Wówczas przyznane dofinansowanie nie stanowi dopłaty 
do ceny świadczonych usług, lecz stanowi ono zwrot po
niesionych kosztów. W takim przypadku otrzymana przez 
podatnika dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę 
świadczonych usług, ponieważ cena tego świadczenia po 
prostu nie występuje, co wyklucza opodatkowanie związa
nej z nim dotacji.

Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć 
w interpretacji indywidualnej Dyrektora Is w Bydgosz
czy z 24 października 2013 r., sygn. ITPP1/443738/13/
aP. W piśmie tym organ podatkowy odnosił się do sytu
acji, w której podatnik otrzymał dofinansowanie do pro
jektu, którego celem było prowadzenie bezpłatnych za
jęć przedszkolnych z dziećmi w wieku 3–5 lat, które nie 
uczęszczały wcześniej do przedszkola. Zadaniem tego 
projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przed
szkolnej dzieciom z rodzin najuboższych oraz szkolenia 
edukacyjne dla ich rodziców lub opiekunów. Udział ro
dziców lub opiekunów w tych szkoleniach, a także ich 
dzieci był całkowicie nieodpłatny. Wobec tego organ po
datkowy uznał, że:

MF
 (...) skoro otrzymane dofinansowanie – jak wskaza-

no we wniosku – nie ma wpływu na cenę świadczo-
nych przez Panią usług i dotyczy sfinansowania 

projektu dotyczącego prowadzenia bezpłatnych zajęć przed-
szkolnych z dziećmi w wieku 3–5 lat oraz szkoleń edukacyj-
nych dla ich rodziców lub opiekunów, to nie stanowi dotacji, 
o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie 
zwiększa obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług.

6.2.2.  Odliczenie VAT od wydatków 
sfinansowanych dotacją

Prawo do odliczenia VaT nie zależy od źródła finanso
wania wydatków. Dlatego w przypadku zakupów sfinan

sowanych dotacją zastosowanie znajduje ogólna zasada 
odliczania podatku naliczonego, u podstaw której leży 
regulacja określona w art. 86 ust. 1 ustawy o VaT. Podat
nik może dokonać odliczenia podatku naliczonego od za
kupu towarów i usług w takim zakresie, w jakim zakupy 
te są przez niego wykorzystywane do wykonywania czyn
ności opodatkowanych. W tym przypadku bez znaczenia 
pozostaje fakt, czy zakupy zostały sfinansowane dotacją 
czy np. ze środków własnych przedsiębiorcy. Istotny jest 
związek tych zakupów z czynnościami opodatkowanymi 
VaT. Tym samym prawo do odliczenia podatku naliczo
nego jest uzależnione od tego, czy zakup sfinansowany 
dotacją służy u podatnika:
n	 czynnościom opodatkowanym,
n	 czynnościom opodatkowanym i zwolnionym,
n	 czynnościom opodatkowanym i niepodlegającym opo

datkowaniu,
n	 czynnościom zwolnionym od podatku lub czynnoś

ciom niepodlegającym opodatkowaniu VaT.

Zakupy sfinansowane dotacją wykorzystywane 
do wykonywania czynności opodatkowanych

Podatnik, który zakup towarów, wyposażenia czy środ
ków trwałych sfinansował dotacją, ma prawo odliczyć 
podatek naliczony na zasadach ogólnych. Jeśli więc wy
datki sfinansowane środkami publicznymi służą wykony
waniu przez przedsiębiorcę wyłącznie czynności opodat
kowanych VaT, to co do zasady przysługuje mu prawo do 
odliczenia podatku naliczonego. Potwierdzenie tego sta
nowiska można odnaleźć np. w piśmie Dyrektora Is w Łodzi 
z 24 listopada 2011 r., sygn. IPTPP1/443624/114/JM, któ
ry wskazał, że:

MF
 (...) Zainteresowana, w trybie art. 86 ust. 1 usta-

wy, ma prawo do odliczenia podatku VAT od wy-
datków sfinansowanych dotacją na podjęcie dzia-

łalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy, z uwagi 
na fakt iż poniesione wydatki mają związek z wykonywa-
nymi czynnościami opodatkowanymi, a ponadto Wniosko-
dawczyni jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem po-
datku od towarów i usług, pod warunkiem niezaistnienia 
przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy 
o VAT.

Zakupy sfinansowane dotacją wykorzystywane 
do wykonywania czynności opodatkowanych 
i zwolnionych

Jeśli natomiast podatnik nabył towary i usługi sfinan
sowane dotacją, które służą zarówno działalności opo
datkowanej, dającej prawo do odliczenia podatku nali
czonego, jak i działalności zwolnionej wykluczającej to 
prawo, to może on odliczyć podatek naliczony od tego 
zakupu służącego jednocześnie obu rodzajom działalnoś
ci, ale tylko w takiej części, jaką proporcjonalnie można 
przypisać czynnościom, które dają prawo do odliczenia 
VaT (art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VaT). Źródło finansowa
nia zakupów nie zmienia tej zasady.

Tak samo uznał Wsa w Poznaniu w prawomocnym wy
roku z 20 lutego 2013 r., sygn. akt I sa/Po 897/12, który 
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odnosił się do kwestii odliczenia podatku naliczonego od 
wydatków poniesionych w ramach projektu sfinansowa
nych dotacją celową z budżetu krajowego (w wysokości 
15% dofinansowania) oraz płatnością ze środków euro
pejskich (w wysokości 85% dofinansowania). Projekt ten 
polegał na świadczeniu usług kształcenia zawodowego 
(tj. czynności zwolnionych z VaT) oraz usług w zakresie 
poradnictwa zawodowego i psychologicznego (tj. czyn
ności opodatkowanych VaT). W tych okolicznościach 
Wsa w Poznaniu odmówił podatnikowi prawa do pełne
go odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów do
konywanych w ramach projektu ze środków budżetu pro
jektu, uznając, że:

WSA
 (...) analiza przepisów ustawy o podatku od towa-

rów i usług, a w szczególności treść art. 86 ust. 1 
ustawy, jednoznacznie wskazuje, że skarżącemu 

przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego 
związanego z zakupem usług i towarów służących realiza-
cji projektu, jednakże tylko w takiej części, w jakiej wydatki 
te związane są z wykonywaniem przez niego czynności opo-
datkowanych (poradnictwo zawodowe i psychologiczne).

W przedmiotowej sprawie skarżący nie potrafi przypisać 
bezpośrednio zakupów sprzedaży opodatkowanej lub zwol-
nionej, zatem jest zobowiązany zastosować szacunkową 
proporcję do odliczenia podatku naliczonego wynikającą 
z art. 90 u.p.t.u. W ramach tego odliczenia nie jest istotne 
źródło finansowania przedmiotowych zakupów.

Zakupy sfinansowane dotacją  
wykorzystywane do wykonywania czynności 
opodatkowanych i niepodlegających 
opodatkowaniu

Wydatki sfinansowane dotacją mogą być również wy
korzystywane jednocześnie do czynności opodatkowa
nych VaT oraz niepodlegających temu podatkowi. Wów
czas, zgodnie z uchwałą Nsa podjętą 24 października 
2011 r. w poszerzonym składzie 7 sędziów, sygn. akt 
I FPs 9/10, podatnik może w całości odliczyć VaT od 
wydatków, które służą jednocześnie obu tym rodzajom 
czynności. Z przywołanej uchwały wynika bowiem, że:

NSA
(...) w przypadku podatku naliczonego wynikają-

cego z wydatków związanych tylko z czynnościa-
mi opodatkowanymi oraz z czynnościami niepod-

legającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie 
przypisać do jednej z tych kategorii czynności) podatnik 
nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określo-
nej na podstawie art. 90 ust. 3 u.p.t.u., lecz odliczenie peł-
ne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatko-
waniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów 
ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży. 
W przypadku gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynności 
opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, 
nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego (gdy-
by ewentualnie chciał ustalać proporcję sprzedaży dla ce-
lów odliczenia, to wyniesie ona 100%).

stanowisko zaprezentowane w uchwale podziela tak
że fiskus, czego przykładem jest interpretacja indywi

dualna Dyrektora Is w Łodzi z 9 grudnia 2013 r., sygn. 
IPTPP2/443768/136/PR. Dotyczy ona podatnika, któ
ry miał zamiar podpisać umowę z PaRP o udzielenie 
wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilota
żowej w zakresie wykorzystania technologii informacyj
nych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dotacja nie była 
przyznawana jako dopłata do ceny usługi, lecz miała być 
przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów w ra
mach realizowanego projektu – testowania usługi. Podat
nik nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia za świad
czenie usługi doradczej.

W związku z tym oprócz wydatków związanych głów
nie z projektem podatnik przewidywał też wydatki na 
nabycie towarów i usług związane zarówno z projektem 
(czynnością niepodlegającą VaT), jak i ze sprzedażą opo
datkowaną, np. wydatki na najem lokalu, usługi obej
mujące Internet, telefony, media itp. Organ podatkowy 
przyznał, że:

MF
 (...) w sytuacji gdy dany zakup wykorzystywany bę-

dzie przez Wnioskodawczynię, będącą czynnym po-
datnikiem podatku od towarów i usług, zarówno do 

czynności opodatkowanych tym podatkiem, jak i do czynno-
ści niepodlegających opodatkowaniu i nie będzie wykorzysty-
wany do czynności zwolnionych od podatku, a ponadto nie 
będzie obiektywnej możliwości przyporządkowania dokony-
wanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju wykony-
wanych czynności, Wnioskodawczyni przysługiwać będzie 
prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur 
dokumentujących wydatki dotyczące projektu polegającego 
na przetestowaniu i wdrożeniu usługi pilotażowej i podsta-
wowej działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zakupy sfinansowane dotacją  
wykorzystywane do wykonywania czynności 
niepodlegających opodatkowaniu

W praktyce nierzadko ma też miejsce sytuacja, w któ
rej podatnik otrzymuje dotację przeznaczoną na świad
czenie usług, za które nie otrzymuje wynagrodzenia. 
Z dotacji tej finansuje on określonego rodzaju wydat
ki, które służą wyłącznie nieodpłatnemu świadczeniu 
usług. Do takiego przypadku odniósł się Dyrektor Is 
w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 30 grud
nia 2013 r., sygn. ILPP5/443223/132/PG. Wątpliwości 
związane z odliczeniem podatku naliczonego od wydat
ków sfinansowanych dotacją dotyczyły podatnika, któ
ry uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskie
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007–2013. Otrzymana przez podatnika dotacja doty
czyła dwóch projektów związanych z realizacją działań 
szkoleniowych dla osób dorosłych w formie podnosze
nia kwalifikacji zawodowych. W przypadku obu projek
tów podatnik otrzymał 100% dofinansowania. Dotacja 
była przeznaczona na pokrycie wydatków związanych 
z kosztami osobowymi, zakupem sprzętu biurowego, ma
teriałów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych, wy
datków promocyjnych. Podatnik ponosił wszelkie koszty 
związane z realizacją tych zadań, natomiast nie uzyski
wał żadnych przychodów z tytułu ich realizacji.
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W tym przypadku należało ustalić, czy wydatki ponie
sione na realizację tych projektów były związane z czyn
nościami opodatkowanymi. Świadczenie przez podat
nika usług szkoleniowych dla osób dorosłych nie mogło 
zostać uznane za czynność opodatkowaną, ponieważ co 
do zasady opodatkowaniu podlega odpłatne świadcze
nie usług, a w tym przypadku usługobiorcy nie wnosili 
odpłatności za świadczone przez podatnika usługi szko
leniowe (podatnik nie uzyskiwał żadnych przychodów 
z tego tytułu). Działania podatnika nie mogły też zostać 
uznane za nieodpłatne, ale zrównane z odpłatnymi na 
podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VaT, ponieważ nie 
był spełniony wymieniony w tym przepisie warunek nie
odpłatnego świadczenia usług na cele inne niż działal
ność gospodarcza podatnika.

Charakteru odpłatności nie nadawała świadczeniu 
usług szkoleniowych także otrzymana przez podatni
ka dotacja, która, mając charakter ogólny i będąc prze
znaczona na pokrycie określonych kosztów związanych 
z przeprowadzeniem i realizacją wymienionych pro
jektów, nie stanowiła elementu uzupełniającego ceny 
świadczonych usług (nie podlegała włączeniu do pod
stawy opodatkowania). Mimo że świadczone przez po
datnika usługi szkoleniowe w ramach projektów były 
ściśle związane z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą, to organ podatkowy uznał je za czynności 
niepodlegające opodatkowaniu VaT (tj. niestanowiące 
obrotu na podstawie art. 29 ustawy o VaT w brzmieniu 
obowiązującym do końca 2013 r.). Wyłączny związek 
wymienionych wydatków z czynnościami niepodlegają
cymi opodatkowaniu wykluczył odliczenie podatku na
liczonego. W tych okolicznościach Izba skarbowa w Po
znaniu potwierdziła stanowisko podatnika, uznając, że:

MF
 (...) poniesione w ramach realizowanych projek-

tów wydatki związane z kosztami osobowymi, za-
kupem sprzętu biurowego, materiałów szkolenio-

wych, dydaktycznych i promocyjnych nie będą miały 
związku ze sprzedażą opodatkowaną. Tym samym nie zo-
stanie spełniony warunek, o którym mowa w cyt. art. 86 
ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie 
miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydat-
ków poniesionych w ramach realizacji ww. projektów 
w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy, a także do jego zwrotu na 
podstawie art. 87 ustawy.

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 121, 129, 136 i 137, 

art. 22 ust. 3 i 3a, art. 23 ust. 1 pkt 45 i 56 ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 251,

n	 art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 2 i 2a, art. 16 ust. 1 pkt 48 
i 58, art. 17 ust. 1 pkt 21, 47, 52 i 53 ustawy z 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 211,

n	 art. 19a ust. 1, ust. 5 pkt 2 i ust. 6, art. 29a ust. 1, art. 86 
ust. 1, art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podat
ku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662.

7.  Dofinansowanie 
w księgach rachunkowych

dofinansowania dla pracodawców stanowią spe
cyficzną formę wsparcia wymagającą szczególne
go ujęcia i prezentacji w księgach rachunkowych 
i sprawozdaniu finansowym. Na gruncie przepisów 
podatkowych oraz przepisów o rachunkowości 
skutki otrzymania dotacji mogą różnić się od sie
bie – w zależności od celu, na jaki zostały one prze
znaczone.
Ujmowanie ich w księgach rachunkowych zależy od 
tego, czy jest to dotacja do aktywów czy jest to do
płata do przychodów.

7.1.  Ogólne zasady  
ewidencji dofinansowań

Ujmowanie w księgach rachunkowych otrzymanych do
tacji zależy od tego, czy jest to dotacja do aktywów czy jest 
to dopłata do przychodów.

Dotacje do aktywów mają na celu finansowanie akty
wów trwałych, a dokładnie ich zakup, wytworzenie, bu
dowę bądź ulepszenie. Pozyskanie i prawidłowe rozlicze
nie tego rodzaju dotacji jest uzależnione od wydatkowania 
jej środków zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli rodzajem 
aktywów objętych dotacją, miejscem ich przechowywania 
lub okresem, w którym powinny być zakupione, wytworzo
ne lub użytkowane. W tej grupie mieszczą się m.in. dotacje 
na refundację:
n	 kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
n	 kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla 

osoby niepełnosprawnej,
n	 kosztów związanych z adaptacją urządzeń, zakupu urzą

dzeń i oprogramowania do potrzeb pracowników niepeł
nosprawnych

oraz wszelkie dotacje, które skutkują nabyciem lub wytwo
rzeniem środka trwałego. 

Natomiast dotacje do przychodów przeznaczone są na 
finansowanie bieżącej działalności operacyjnej jednostki, 
w tym sprzedaż produktów i towarów oraz świadczenie 
usług. W tej grupie mieszczą się z kolei m.in. dotacje na:
n	 miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracow

nika niepełnosprawnego,
n	 refundację kosztów szkolenia pracowników niepełno

sprawnych,
n	 zwrot kosztów zatrudnienia i szkolenia pracownika po

magającego osobie niepełnosprawnej,
n	 jednorazową refundację składek ZUs,
n	 refundację składek ZUs dla bezrobotnych do 30. roku 

życia,
n	 dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracow

ników 50+.
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Tabela 18. Ujmowanie dotacji w księgach

Sposób ujmowania wyszczególnienie

Dotacje do aktywów z których środki pieniężne w otrzymującej je jednostce dotowanej służą sfinan
sowaniu w części, rzadziej w całości, zakupu, budowy lub ulepszenia środków 
trwałych, a otrzymanie tych środków pieniężnych jest uwarunkowane ich wydat
kowaniem zgodnie z przeznaczeniem – na ściśle określony cel w odpowiednim, 
z góry określonym czasie.

Dotacje do przychodów które są przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności (dotacje podmio
towe) oraz związane ze sprzedażą towarów, produktów gotowych lub świadcze
niem usług (dotacje przedmiotowe).

Jednostka otrzymująca dotację może być zobowiąza
na do przeznaczenia na ten cel wyodrębnionego rachun
ku bankowego, który służy wyłącznie do transakcji zwią
zanych z otrzymanym dofinansowaniem. Wskazane jest 
również uszczegółowienie ewidencji księgowej za pomo
cą dodatkowych kont analitycznych i pozabilansowych 
dla operacji związanych z przedsięwzięciem finansowa
nym z otrzymanej dotacji, co dotyczy głównie kont kosz
tów oraz rozrachunków. Na potrzeby pojedynczego projek
tu sfinansowanego dotacją jednostka powinna wyodrębnić 
np. konta:
n	 środków trwałych i środków trwałych w budowie (przy 

czym można albo utworzyć dla środków trwałych dodat
kową analitykę do konta analitycznego, wyodrębniając 
poszczególne środki trwałe, albo też jednostka może 
utworzyć dla tych środków trwałych dodatkowe konto 
syntetyczne z analityką na poszczególne rodzaje środ
ków trwałych),

n	 rachunku bankowego (w umowach o dotacje zazwyczaj 
znajdują się zapisy nakładające obowiązek prowadzenia 
odrębnego rachunku bankowego dla każdego projektu),

n	 kosztów (np. jednostka może do każdego konta synte
tycznego dołączyć odpowiednią analitykę pozwalającą 
na łatwe sprawdzenie wydatków poniesionych w ramach 
poszczególnych pozycji kosztowych lub też wprowadzić 
dodatkowe konta kosztowe syntetyczne dla każdego re
alizowanego projektu),

n	 przychodów (wyodrębnienie przychodów powinno 
następować w zależności od ich kategorii, i tak np., je
że li przychody dotyczą działalności statutowej, to jed
nostka może utworzyć dodatkową analitykę do przy
chodów statutowych, lub też założyć odrębne konto 
syntetyczne dotyczące przychodu otrzymanego w ra
mach dotacji; podobnie należy wyodrębniać zarówno 
przychody dotyczące dotacji niezwiązanych z działal
nością statutową, jak i rozliczeń międzyokresowych 
przychodów),

n	 rozrachunków (konta analityczne lub syntetyczne dotyczą
ce poszczególnych wykonawców w celu jednoznacznego 
ustalania rozrachunków i roszczeń związanych z realizo
wanym projektem) według poszczególnych wykonawców.
Rozbudowana ewidencja księgowa ma bowiem za zadanie 

pełnić funkcję kontrolną w zakresie wykorzystania otrzyma
nych środków. Zasady przyjęte do ujęcia otrzymanej dotacji 

w księgach rachunkowych oraz jej rozliczenia jednostka po
winna opisać w polityce (zasadach) rachunkowości.

Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest równoznaczna 
z wpływem środków pieniężnych ze względu na możliwość 
jej wycofania przez instytucję, która ją wydała. Dlatego do 
dnia faktycznego wpływu środków na wyodrębniony ra
chunek bankowy dotacja nie podlega ewidencji księgowej. 
Jej przyznanie można wykazać w ewidencji pozabilanso
wej jako należności warunkowe.

7.2.  Dotacja na sfinansowanie  
środka trwałego 
(dotacje do aktywów)

Wpływ dotacji przeznaczonej na częściowe sfinansowa
nie nabycia środków trwałych oraz jej rozliczanie należy 
ująć w księgach rachunkowych, na koncie rozliczeń mię
dzyokresowych przychodów (według zasad określonych 
w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości) zapisem:

wn „Rachunek bieżący”,
Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Natomiast zaliczone do rozliczeń międzyokresowych 

przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przy
chody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyj
nych od wartości środków trwałych sfinansowanych z do
tacji:

wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.
Otrzymana dotacja jest sukcesywnie rozliczana na po

zostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych środka trwałego, którego zakup sfinan
sowano z dotacji, w takiej wysokości odpisu, jaka propor
cjonalnie odpowiada udziałowi dotacji w finansowaniu 
środka trwałego. 

Warto zapamiętać, że amortyzacja środków trwałych sfi
nansowanych częściowo ze środków publicznych powinna 
przebiegać według ogólnych zasad określonych w ustawie 
o rachunkowości.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku do
chodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty 
uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środ
ków trwałych dokonywanych od tej części ich wartości, 
która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie 
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tych środków, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek 
formie.

Otrzymanie dotacji na sfinansowanie zakupu środków 
trwałych nie wpłynie na ich wartość początkową ani na 
wysokość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

W sytuacji gdy na rachunek bankowy wpływa dotacja 
już po przyjęciu środka trwałego i rozpoczęciu amorty
zacji, spółka nie ma obowiązku korygowania kosztów 
wstecz, lecz powinna dokonać jednorazowego zmniej
szenia kosztów w okresie rozliczeniowym, w którym 
otrzymała dotację. Kolejne odpisy amortyzacyjne po

winna rozliczać po uwzględnieniu podziału na część 
dofinansowaną i część kupioną z własnych środków, 
nie zaliczając tej pierwszej do kosztów uzyskania przy
chodu.

!
 Uwaga

Z wartości miesięcznego odpisu amortyzacyj
nego należy wyodrębnić taką część, która bę

dzie odpowiadała udziałowi otrzymanej dotacji w za
kupie środka trwałego. Ta wyodrębniona część nie 
będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów.

PrZykład 25

Jednostka nabyła środek trwały, którego zakup był sfinansowany częściowo dotacją przyznaną ze środków pub
licznych. Wartość początkowa równa cenie nabycia wyniosła 60 000 zł, roczna stawka amortyzacyjna: 20%. Przy 
takim założeniu kwota amortyzacji miesięcznej wynosi 1000 zł (60 000 × 20% : 12). Kwota dotacji, która wpły
nęła na rachunek bankowy jednostki, wyniosła 20 000 zł. Udział dotacji w sfinansowaniu zakupu stanowi 34% 
(20 000 : 60 000 × 100). Wyliczenie przychodów proporcjonalnie do miesięcznego odpisu amortyzacyjnego: 
34% × 1000 = 340 zł.
Dla celów podatkowych przychody z dotacji nie są przychodami podatkowymi, dlatego amortyzacja części środka 
trwałego finansowanej z dotacji nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Ewidencja księgowa
1.  Przyjęcie środka trwałego do używania w cenie nabycia (OT):

wn „Środki trwałe” 60 000 zł
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 60 000 zł

2. Wpływ dotacji na sfinansowanie zakupu środka trwałego (WB):
wn „Rachunek bankowy” 20 000 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 20 000 zł

3. Miesięczny odpis amortyzacyjny środka trwałego:
wn „amortyzacja”  1 000 zł
Ma „Umorzenie środków trwałych” 1 000 zł

4. Zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych kwoty otrzymanej dotacji:
wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  340 zł
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”  340 zł

Ewidencja pozabilansowa
wn „Koszty uzyskania przychodów”  660 zł

Środki trwałe Rozrachunki z dostawcami

1) 60 000  60 000 (1

Rachunek bankowy Rozliczenia międzyokresowe przychodów

2) 20 000 4) 340  20 000 (2

amortyzacja Umorzenie środków trwałych

3) 1 000  1 000 (3
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Pozostałe przychody operacyjne

 340 (4

Ewidencja pozabilansowa
Koszty uzyskania przychodów

5) 660

PrZykład 26

W styczniu 2015 r. jednostka kupiła środek trwały o wartości 50 000 zł (plus VaT 23%, tj. 11 500 zł). Środek trwały 
będzie amortyzowany metodą liniową według stawki amortyzacyjnej 14%. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyno
si: [(50 000 zł × 14%) : 12 miesięcy] = 583,33 zł. Na jego zakup otrzymano dofinansowanie w 50% (tj. 25 000 zł). 
Kwota dopłaty wpłynęła na rachunek bankowy jednostki w marcu 2015 r.

Ewidencja księgowa
1. Zakup środka trwałego – faktura VaT:

wn „Rozliczenie zakupu”  50 000,00 zł
Ma „Rozrachunki z dostawcami”  61 500,00 zł
wn „VaT naliczony”  11 500,00 zł

2. Przyjęcie środka trwałego do używania (OT – wartość netto):
wn „Środki trwałe”  50 000,00 zł
Ma „Rozliczenie zakupu”  50 000,00 zł

3.  Odpisy amortyzacyjne dokonywane od zakupionego środka trwałego za okres od stycznia do marca:  
(583,33 zł × 3 miesiące = 1749,99 zł):
wn „amortyzacja” 1 749,99 zł
Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  1 749,99 zł

4. Wpływ środków pieniężnych z dotacji na rachunek bankowy jednostki:
wn „Rachunek bankowy”  25 000,00 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  25 000,00 zł

5.  Zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do dokonanych odpisów amortyzacyjnych: 
1749,99 zł × 50% = 874,99 zł:
wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów 874,99 zł
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”  874,99 zł

6.  Od kwietnia 2015 r. comiesięczny odpis amortyzacyjny z równoległym przeniesieniem do pozostałych przycho
dów operacyjnych odpowiadającej mu części dotacji:
a) miesięczny odpis amortyzacyjny

wn „amortyzacja”  583,33 zł
Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  583,33 zł

b)  zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do dokonanych odpisów amortyzacyj
nych: 583,33 zł × 50% = 291,66 zł
wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  291,66 zł
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”  291,66 zł

Ewidencja pozabilansowa
wn „Koszty uzyskania przychodów” 1166,65 zł

Rozliczenie zakupu Rozrachunki z dostawcami

1) 50 000,00  50 000,00 (2  61 500,00 (1
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VaT naliczony Środki trwałe

1) 11 500,00 2) 50 000,00

amortyzacja Odpisy umorzeniowe środków trwałych

3) 1 749,99  1 749,99 (3

6a) 583,33  583,33 (6a

Rachunek bankowy Rozliczenia międzyokresowe przychodów

4) 25 000,00 5) 874,99  25 000,00 (4

6b) 291,66

Pozostałe przychody operacyjne

 874,99 (5

 291,66 (6b

Ewidencja pozabilansowa
Koszty uzyskania przychodów

8) 1 166,65

7.3.  Dofinansowanie  
do wynagrodzeń i składek ZUS 
(dotacje do przychodów)

Dofinansowanie do wszelkiego rodzaju wynagrodzeń 
(zarówno osób niepełnosprawnych, jak i skierowanych 
bezrobotnych czy zatrudnionych młodocianych) oraz skła
dek ZUs odnoszone jest na konto pozostałych przychodów 
operacyjnych w miesiącu, którego dotyczy, zgodnie z zasa
dą memoriału. Nie ma więc znaczenia, w którym momen
cie nastąpi wpływ środków pieniężnych na rachunek ban
kowy pracodawcy.

Kwotę dofinansowania w momencie jej naliczenia moż
na ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

wn „Rozrachunki publicznoprawne”
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”. 
Natomiast wpływ na rachunek bankowy kwoty dofinan

sowania można ująć zapisem:
wn „Rachunek bankowy”
Ma „Rozrachunki publicznoprawne”
W rachunku zysków i strat dofinansowanie to wykazuje 

się podobnie jak dotacje, jako pozostałe przychody opera
cyjne w wierszu G.II (wariant kalkulacyjny) lub D.II (wa
riant porównawczy).

Dla celów podatkowych dofinansowanie takie stano
wi przychód dopiero z chwilą faktycznego otrzymania. 
Natomiast bilansowo przychód ten powstaje w miesią
cu, którego dofinansowanie to dotyczy. Jest to szcze
gólnie istotne, gdy kwestia dofinansowania występuje 
na przełomie lat obrotowych. Jeżeli więc dofinansowa
nie za grudzień 2014 r. pracodawca otrzyma w styczniu 
2015 r., to wystąpi przejściowa różnica między przycho
dami podatkowymi a bilansowymi, która może skutko
wać koniecznością ustalenia rezerwy na odroczony po
datek dochodowy.

Jak wynika bowiem z art. 37 ust. 5 ustawy o rachunko
wości, rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowe
go tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występo
waniem dodatnich różnic przejściowych. Chodzi tu o róż
nice, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego w przyszłości.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
należy ująć w księgach rachunkowych zapisem:

wn  „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciąże
nia wyniku finansowego”,

Ma  „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego”. 
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W rachunku zysków i strat odroczony podatek do
chodowy wykazywany jest w pozycji „Podatek docho
dowy”:
n	 wariant kalkulacyjny – wiersz O,
n	 wariant porównawczy – wiersz L.

W bilansie rezerwę z tytułu odroczonego podat
ku dochodowego wykazuje się po stronie pasywów, 
w poz. B.I.1 „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku do
chodowego”.

!
 Uwaga

Odroczony podatek dochodowy ustalają obo
wiązkowo wyłącznie osoby prawne, których 

roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowe
mu badaniu przez bieg łego rewidenta (art. 64 ust. 1 usta
wy o rachunkowości). Jednostki, których roczne sprawoz
danie nie podlega obowiązkowemu badaniu, mogą 
odstąpić od ustalania rezerw/aktywów z tytułu odroczo
nego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 uor).

PrZykład 27

stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą (niebędące ZPChr) zatrudnia pracownika o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota maksymalnego dofinansowania na tego pra
cownika w 2015 r. wynosi 1125 zł.
Za marzec 2015 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie brutto w kwocie 1800 zł. składki ZUs finansowane od 
tego wynagrodzenia przez stowarzyszenie wyniosły 350,64 zł [ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe 
(0,67%), FP i FGŚP]. Łączne koszty płacy wyniosły więc 1800 zł + 350,64 zł = 2150,64 zł. Kwota miesięcznego do
finansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy, tj. 1612,98 zł. Kwota ta jest wyższa niż maksymalna kwo
ta dofinansowania za marzec 1125 zł, dlatego stowarzyszenie otrzyma miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia 
tego pracownika w wysokości maksymalnego dofinansowania, a nie limitu kosztów płacy, czyli w wysokości 1125 zł.

Ewidencja księgowa
1. Lista płac – wynagrodzenie brutto:

wn „Wynagrodzenie”  1 800,00 zł
Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 1 800,00 zł

2. składki na ubezpieczenie społeczne pracownika: 1800 zł × 13,71% = 246,78 zł
wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”  246,78 zł
Ma „Rozrachunki z ZUs”  246,78 zł

3. Ubezpieczenie zdrowotne: 1553,22 zł × 9% = 139,79 zł
wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”  139,79 zł
Ma „Rozrachunki z ZUs”  139,79 zł

4. Zaliczka na podatek dochodowy: 93,00 zł
wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”  93,00 zł
Ma „Rozrachunki z Us”  93,00 zł

5. składki ZUs – koszty pracodawcy: 350,64 zł
wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 350,64 zł
Ma „Rozrachunki z ZUs” 350,64 zł

6. WB – zapłata wynagrodzenia: 1320,58 zł
wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 1 320,43 zł
Ma „Rachunek bankowy” 1 320,43 zł

7. PK – kwota należnego dofinansowania: 1125 zł
wn „Rozrachunki publicznoprawne – PFRON” 1 125,00 zł
Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 1 125,00 zł

8. WB – wpływ dofinansowania na rachunek bankowy: 1125 zł
wn „Rachunek bankowy” 1 125,00 zł
Ma „Rozrachunki publicznoprawne – PFRON” 1 125,00 zł

Wynagrodzenie Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

1) 1 800,00 2) 246,78  1 800,00 (1

3) 139,79

4) 93,00

6) 1 320,43
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Rozrachunki z ZUs Rozrachunki z Us

 246,78 (2  93,00 (5

 139,79 (3

 350,64 (5

Rachunek bankowy Rozrachunki publicznoprawne – PFRON

8) 1 125,00  1 320,43 (6 7) 1 125,00  1 125,00 (8

Pozostałe przychody operacyjne Ubezpieczenia społeczne

 1 125,00 (7 5) 350,64

PODsTaWa PRaWNa:
n	 art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h), art. 37 ust. 5 i 10, art. 41 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości 

– j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 4.

W publikacji wykorzystano materiały opublikowane w Grupie Wydawniczej INFOR 

Najszybsze aktualności  
w komórkach księgowych!
Mobilny INFORorganizer to najszybszy  
dostęp do aktualności dla księgowych.  
Aplikacja błyskawicznie dostarczy  
informacje z zakresu prawa i podatków 
na twoją komórkę.

Bezpłatna
aplikacja

www.infororganizer.pl
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Biu ro Re kla my:  

tel.: 22 530 44 44 

e-mail: reklama.dgp@infor.pl

Zamówienia na prenumeratę: 

Biuro Obsługi Klienta 

 03-308 Warszawa,  

ul. Batalionu Platerówek 3  

tel.: 22 212 07 30, 801 626 666,  

e-mail: bok@infor.pl 

strona: www.sklep.infor.pl

Zamówienia na prenumeratę przyjmują również: 

RUCH SA, prywatni kolporterzy oraz urzędy pocztowe.

Co py ri ght by IN FOR PL S.A. Pu bli ka cja jest chro nio na prze pi sa mi 

pra wa autor skie go. Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub powie la nie in ną 

me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści 

lub części jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: VIVA, Pruszków, ul. Groblowa 5

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT, 

NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji tek stów 

oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za twier dzo nych 

do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my. Nie po no si-

my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych na ła mach. 

Nakład  3440  egz.

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2015
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

www.sklep.infor.pl

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 2015 rok w promocyjnej cenie 298 zł zamiast 498 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

#

W następnych numerach „Poradnika Gazety Prawnej”:
•	 Świadczenia dla pracowników
•	 Podróże służbowe
•	 Amortyzacja 2015



Komplet żółtych książek – PODATKI 2015
Bądź na bieżąco!

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

NOWE UMOWY 
ZLECENIA 

NOWE UMOWY 
ZLECENIA 

I INNE UMOWY CYWILNOprAWNE

I INNE UMOWY CYWILNOprAWNE

  Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach

  Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenie  

  Oskładkowanie kontraktów menedżerskich  

  Plusy i minusy zawierania umów cywilnoprawnych 

  Wzory umów cywilnoprawnych 

UWAGA! 
ZMIANY OD 
1 stYcZNIA  

2015

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

UWAGA! 
ZMIANY OD 
1 stYcZNIA  

2015

100 pytań  
o wynagrodzenia  

w 2015 r. 
  Wypłata minimalnego wynagrodzenia po zmianach

  Dofinansowanie kosztów zatrudnienia    
    niepełnosprawnych po zmianach 

  Ustalanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop    
    wypoczynkowy  

  Rekompensata za pracę nadliczbową

  Rozliczanie  podróży służbowych

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

KodeKs Pracy 
2015  

z Komentarzem 

  Badania lekarskie pracowników po zmianach

  Najnowsze interpretacje urzędowe dotyczące uprawnień  
    rodzicielskich

  Praktyczne skutki zmian w zakresie elastycznego czasu pracy  

  Aktualny tekst ustawy  

  Komentarz eksperta do każdego działu

Zmiany  
2015 

KodeKs Pracy 
2015  

z Komentarzem 

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Dokumentowanie prawa do zasiłku po nowelizacji przepisów 

   - tzw.  e-zwolnienia

  Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego dla pracowników    
   od 1 lipca 2015 r.

  Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla osób  
   prowadzących działalność gospodarczą

Zasiłki 
chorobowe  

po Zmianach  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Zawieranie umów na czas określony po zmianie przepisów

  Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych

  Zmiany w zakresie zwalnianie pracowników z obowiązku  
   świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Umowy na czas 
określony   

– rewolUcyjne zmiany  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników  
   w pierwszym roku pracy

  Naliczanie wynagrodzenia urlopowego dla pracowników,  
   którzy otrzymują premie i nagrody

  Rozliczanie kosztów odwołania pracownika z urlopu  
   wypoczynkowego

100 pytań 
o urlopy 

wypoczynkowe  

100 pytań 
o urlopy 

wypoczynkowe  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Przeprowadzanie wstępnych badań lekarskich po zmianach  
   od 1 kwietnia 2015 r. 

  Zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich 

  Nowe zasady zawierania umów na czas określony

100 pytań  
o zmiany  

w prawie pracy  

100 pytań  
o zmiany  

w prawie pracy  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych  
   po zmianach od 1 stycznia 2015 r.

  Zniesienie niektórych obowiązków płatników związanych  
   z dokumentacją rozliczeniową od 1 stycznia 2015 r.  

  Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia 

100 pytań  
o zmiany  

w zUS  

100 pytań  
o zmiany  

w zUS  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

  Udzielanie urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich  
   po zmianach w 2015 r

  Ochrona przed zwolnieniem z pracy pracowników  
   korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem

  Ustalanie prawa do zasiłków macierzyńskich po zmianach  
   przepisów 

MaMa i tata  
w pracy  

W skład pakietu wchodzi 9 książek

n  Nowe umowy zlecenia i inne umowy 
cywilnoprawne + CD

n 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r.
n Kodeks pracy z komentarzem + CD
n Zasiłki chorobowe po zmianach

n Umowy na czas określony - rewolucyjne zmiany
n 100 pytań o urlopy wypoczynkowe + CD
n 100 pytań o zmiany w prawie pracy + CD
n 100 pytań o zmiany w ZUS + CD
n Mama i tata w pracy

9 książek 
tylko 

259 zł 
zamiast 289,00

www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl

190x290zolto-zielona-seria.indd   1 2015-01-27   10:47:41



dla księgowych i kadrowych!

Wideoszkolenia przygotowane specjalnie dla kadrowych:

1. Prawo pracy 2015 r. w jednostkach samorządu terytorialnego 

2. Umowy cywilnoprawne 2015

3. Dokumentacja pracownicza w praktyce

Ponad 400 lekcji Aktualna tematyka Certyfikat wiedzy 

Nowość!

www.platformaszkolen.infor.pl

www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl


	pgp3_2015_okladka1.pdf
	pgp3_2015_okladka2.pdf
	pgp3_2015_03-97.pdf
	pgp3_2015_98.pdf
	pgp3_2015_okladka3.pdf
	pgp3_2015_okladka4.pdf

