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Miesięczne dofinansowanie do
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych MPiPS Data publikacji:
28.04.2014 Data modyfikacji: 25.11.2014
Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne
dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten
został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez
PFRON.

Kto może uzyskać miesięczne dofinasowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego
pracownika?
• pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy,
• pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
ogółem w wysokości co najmniej 6%,
• pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej i zakłady aktywności
zawodowej.
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na
urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi
zatrudnionych:
na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
przebywających na urlopie rodzicielskim,
przebywających na urlopach wychowawczych;
nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby
zastępczej;
• będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
• nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
• przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia
określają odrębne ustawy.
•
•
•
•

Wysokość dofinasowania
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
przysługuje w kwocie:
1. 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
stopnia niepełnosprawności;
2. 1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności;
3. 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia
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niepełnosprawności.
Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób
niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz
niewidomych.
Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo
poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego
działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.
Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez
pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy:
• posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające
ogółem kwotę 100 zł,
• zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wysokości co najmniej 6%,
• na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia
niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
• jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na
jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za
pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania
kwot pieniężnych;
• jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z
uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym
14 dni;
• jeżeli środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków publicznych.

Jak ubiegać się o pomoc?
Podmiotem udzielającym pomocy jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON).
Adres:
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa Tel. (022) 50 55 500
INFOLINIA: (0) 800 533 335
Strona internetowa: www.pfron.org.pl

https://lodz-wschod.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/miesieczne-dofinansowanie-d...

2/2

