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Informacja dla pracodawców zatrudniających osoby z
problemami wzroku
Aktualizacja: stycze? 2015
Zatrudniaj?c ON firma mo?e skorzysta? ze zmniejszenia obowi?zkowych wp?at na PFRON (wynika to z Art. 26b
ust 7 ustawy rehabilitacyjnej).
W tym miejscu nale?y przypomnie?, ?e pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 osób, powinien osi?ga?
wska?nik zatrudnienia osób niepe?nosprawnych w wysoko?ci 6%.
Czyli przy zatrudnianiu np. 100 osób, w?ród nich powinno si? znale?? 6 osób niepe?nosprawnych.
WA?NE! W przypadku osób z niepe?nosprawno?ci? wzrokow? jest od tego odst?pstwo, wystarczy zatrudni? 2 osoby
z orzeczonym znacznym stopniem niepe?nosprawno?ci z tytu?u utraty wzroku lub 3 osoby z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepe?nosprawno?ci aby by? zwolnionym z wp?at na PFRON.
Maksymalna kwota dofinansowania do zatrudnienia niepe?nosprawnego pracownika wynosi 2400 z? – 1800 z? w
zwi?zku ze znacznym stopniem niepe?nosprawno?ci oraz 600 z? z tytu?u schorzenia specjalnego – choroba narz?du
wzroku (w orzeczeniu symbol 04-O). Ta kwota obejmuje ca?kowity koszt zatrudnienia, a wi?c nie tylko
wynagrodzenie brutto przewidziane dla pracownika, lecz równie? koszty pracodawcy, które wynosz? ok. 20%
wynagrodzenia brutto.
Wysoko?? dofinansowania uzale?niona jest od stopnia niepe?nosprawno?ci pracownika.
Przyk?ad! Dla osoby niewidomej z umiarkowanym stopniem niepe?nosprawno?ci maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 1725 z? – 1125 z? ze wzgl?du na umiarkowany stopie? niepe?nosprawno?ci oraz 600 z? w
tytu?u choroby narz?du wzroku.
Z funduszem mo?na rozlicza? si? przez Internet (http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i)
Inne formy wsparcia finansowego dla pracodawców zatrudniaj?cych osoby niepe?nosprawne realizowane s? ze
?rodków PFRON za po?rednictwem Urz?du Pracy:
A. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepe?nosprawnej.
Pracodawca, który przez okres, co najmniej 36 miesi?cy zatrudni osob? niepe?nosprawn? bezrobotn? albo
poszukuj?c? pracy niepozostaj?c? w zatrudnieniu, po z?o?eniu wniosku do Urz?du Pracy mo?e otrzyma?, zwrot
kosztów przystosowania stanowiska pracy do wysoko?ci dwudziestokrotnego przeci?tnego wynagrodzenia – oko?o
76 tysi?cy z?otych.
Ta forma dofinansowania obejmie równie? pracowników niepe?nosprawnych ju? zatrudnionych. Zatem, b?dzie z
niej mo?na skorzysta? w roku 2015.
Warunkiem zwrotu kosztów, przystosowania stanowiska pracy jest uzyskanie, wydanej na wniosek Urz?du Pracy,
pozytywnej opinii Pa?stwowej Inspekcji Pracy o odpowiednim do potrzeb osoby niepe?nosprawnej przystosowaniu
stanowiska pracy.
B. Zwrot kosztów zwi?zanych z wyposa?eniem stanowiska pracy,
Zgodnie z art. 26e ustawy Urz?d Pracy mo?e ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
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Niepe?nosprawnych
http://pzn.org.pl zwróci? koszty wyposa?enia stanowiska pracy- zwane dalej „refundacj?” Pracodawcy, który
przez okres, co najmniej 36 miesi?cy zatrudni osob? niepe?nosprawn?, zarejestrowan?, jako bezrobotna lub
poszukuj?ca pracy nie pozostaj?ca w zatrudnieniu, w wysoko?ci okre?lonej w umowie, nie wy?szej ni? do
wysoko?ci 15-krotnego przeci?tnego wynagrodzenia – oko?o 57 tysi?cy z?otych.
C. Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepe?nosprawnych
Szkolenie osób niepe?nosprawnych mo?e by? organizowane tak?e przez pracodawc?. Na wniosek pracodawcy
poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepe?nosprawnych mog? by? zrefundowane do
wysoko?ci 70% kosztów, nie wi?cej jednak ni? do wysoko?ci dwukrotnego przeci?tnego wynagrodzenia na jedn?
osob?. Obecnie przeci?tna pensja wynosi 3834,17 z?otych. Zwrot kosztów, dokonuje si? na podstawie umowy
mi?dzy Urz?dem Pracy a pracodawc?. Warto pami?ta?, ?e zwrotowi nie podlegaj? koszty poniesione przez
pracodawc? przed dat? podpisania umowy.
D. Zwrot dodatkowych kosztów zwi?zanych z zatrudnianiem pracowników niepe?nosprawnych.
Zgodnie z Art. 26d ustawy rehabilitacyjnej pracodawca, który zatrudnia pracownika niepe?nosprawnego, mo?e
otrzyma? zwrot miesi?cznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagaj?cych pracownikowi niepe?nosprawnemu
w pracy w zakresie czynno?ci u?atwiaj?cych komunikowanie si? z otoczeniem, a tak?e czynno?ci niemo?liwych lub
trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepe?nosprawnego na stanowisku pracy. Wysoko??
zwrotu stanowi iloczyn kwoty najni?szego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesi?cu przeznaczonych
wy??cznie na pomoc pracownikowi niepe?nosprawnemu i miesi?cznej liczby godzin pracy pracownika
niepe?nosprawnego w miesi?cu. Liczba godzin przeznaczonych wy??cznie na pomoc pracownikowi
niepe?nosprawnemu nie mo?e przekracza? 20% liczby godzin pracy pracownika pomagaj?cego.
Ze wsparcia finansowego, o którym mowa w punktach C i D pracodawca mo?e korzysta? w czasie trwania umowy o
prac? osoby niepe?nosprawnej.
Prawa pracownika z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepe?nosprawno?ci:
- 7-godzinny dzie? pracy, maksymalnie 35 h w tygodniu
- dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy wliczana w czas pracy
- dodatkowy 10-dniowy urlop wypoczynkowy
- zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w przypadku wykonywania bada? specjalistycznych,
zabiegów leczniczych lub usprawniaj?cych.
Opracowa? Krzysztof Wi?niewski
Prawnik w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Zwi?zku Niewidomych

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

