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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

 

(druk nr 783) 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.) 

 

Art. 26. 

1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne 

spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu 

zwrot kosztów: 

1)   adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w 

szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących 

stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich 

niepełnosprawności; 

1a)  (uchylony); 

1b)  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie 

pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; 

1c)  zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych 

oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb 

wynikających z ich niepełnosprawności; 

2)   rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c. 

1a. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 26d, dotyczy wyłącznie dodatkowych 

kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

[2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych: 

1)   bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, 

skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy; 

2)   pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli 

niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z 

wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione 

przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa 

pracy.] 

<2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych: 

1) bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu; 

2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z 

wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności 
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w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub 

przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.> 

3. Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za 

każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. 

4. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową 

zawartą z pracodawcą, z tym że: 

1)   zwrotowi nie podlegają koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1c, poniesione przez 

pracodawcę przed dniem podpisania umowy; 

2)   kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem 

tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu. 

6. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, 

wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy, o 

których mowa w ust. 1. 

6a. (uchylony). 

7. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, 

pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w 

wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 

okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. 

Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z 

osobą niepełnosprawną. 

[8. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w terminie 3 

miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę 

niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy, przy czym 

wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1. 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb i sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-8 oraz w art. 26d, w tym 

wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów oraz sposób i 

terminy rozpatrywania wniosków, mając na względzie prawidłowe dokonywanie zwrotu 

kosztów.] 

<8. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w 

terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną 

inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, przy czym 

wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w 

ust. 1. 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1–8 

oraz w art. 26d, a także tryb i sposób postępowania w sprawach udzielania tej 

pomocy, w tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu 
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kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków, mając na względzie 

zapewnienie prawidłowego i sprawnego udzielania pomocy oraz dokonywania zwrotu 

kosztów, w tym uzyskiwania informacji niezbędnych do udzielenia tej pomocy i 

dokonania zwrotu kosztów.> 

 

 

Art. 26b. 

1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, 

ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Pełnomocnik, 

wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną Pełnomocnikowi 

informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a. 

2. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego 

pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu 

pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest 

ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby. 

2a. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 2, jest zatrudniona w wymiarze czasu 

pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie 

przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego 

dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej 

osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę 

osobę. 

3. Zatrudnienie i wskaźnik, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, ustala się odpowiednio 

na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3. 

4. [Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, u 

pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy 

wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników 

niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika 

niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku 

rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa 

rozwiązaniu:] 

<Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu 

u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego 

pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo 

zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego 

zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, 

chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu:> 

1)   z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy; 

2)   za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika; 

3)   na mocy porozumienia stron; 

4)   wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy; 
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5)   z upływem czasu, na który została zawarta; 

6)   z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. 

5. Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4, miesięczne dofinansowanie na 

nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku gdy jego 

miejsce pracy powstało w wyniku: 

1)   wygaśnięcia umowy o pracę; 

2)   zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek. 

[6. Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników 

niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia 

ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 

miesięcy.] 

<6. Wzrost netto zatrudnienia ogółem ustala się w stosunku do przeciętnego 

zatrudnienia ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.> 

7. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części 

finansowanej ze środków publicznych. 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie 

pracownika: 

1)   ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 5, 

2)   z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 

późn. zm.). 

 

Art. 26d. 

[1. Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków 

Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających 

komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do 

samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. 

2. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin 

w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i 

miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, z 

zastrzeżeniem ust. 3.] 

<1. Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze 

środków Funduszu zwrot:  

1) miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy, 

2) kosztów szkolenia tych pracowników 

– w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także 

czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez 

pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. 
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2. Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty najniższego 

wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na 

pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy 

pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 3.> 

<2a. Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 

równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.> 

3. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie 

może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w 

miesiącu. 

4. Przepisy art. 26 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 32. 

1. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać ze środków 

Funduszu: 

1)   dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów 

bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z 

rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych; 

2)   zwrot kosztów: 

[a)  budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,] 

<a) budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń 

zakładu,> 

b)  transportowych, 

c)  administracyjnych. 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 

1)   dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych; 

2)   może być przyznany pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej u którego 

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki udzielania dofinansowania i zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 

1, tryb postępowania w tych sprawach, w tym terminy składania oraz rozpatrywania 

wniosków, sposób i tryb sporządzania informacji o wykorzystaniu środków, mając na 

względzie zapewnienie sprawności udzielanej pomocy, zgodności z warunkami 

dopuszczalności pomocy publicznej, określonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej, 

zapewnienie jednolitych warunków niezbędnych do prawidłowego przekazywania 

dokumentów oraz określenie zakresu danych niezbędnych do udzielenia pomocy, a także 

racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu. 

 

Art. 41. 

1. Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez pracodawcę. 
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[2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80% tych 

kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na 

jedną osobę.] 

<2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 70% 

tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia na jedną osobę.> 

3. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości 

określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione 

przez pracodawcę przed datą podpisania umowy. 

4. (uchylony). 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia, mając na względzie 

zapewnienie skuteczności udzielanej pomocy oraz prawidłowe dokonywanie refundacji 

zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy na szkolenia. 

 

Art. 48a. 

1. Środki Funduszu nie mogą zostać przeznaczone na realizację celów, zadań i wydatków w 

części w jakiej zostały sfinansowane w ramach pomocy udzielonej z innych środków 

publicznych. 

[2. Środki Funduszu, przyznane pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą na 

podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt 2 stanowią pomoc na zatrudnienie 

pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 

z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie 

wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).] 

<2. Środki Funduszu przyznane pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą na 

podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt 2 stanowią pomoc na 

zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu 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).> 

3. Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy 

wykonującemu działalność gospodarczą: 

1)   znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w 

przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej; 

2)   na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji 

Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym 

rynkiem; 
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3)   jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia 

skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie 

pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy. 

 


