
SPIS TREŚCI:
Wstęp – Niepełnosprawność w liczbach

1. Status osoby niepełnosprawnej w polsce
• Stopień niepełnosprawności
• Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
• Czas pracy i wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego
• Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika
• Zwolnienia od pracy
• Pytania i odpowiedzi dot. statusu osób niepełnosprawnych

2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych tzw. subsydia płacowe (przepisy 
krajowe)

• Podmioty, którym przysługuje dofinansowanie
• Wysokość miesięcznego dofinansowania
• Wzrost zatrudnienia pracowników ogółem i pracowników niepełnosprawnych
• Dokumenty do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych
• Informacja o pomocy publicznej

3. Inne formy pomocy publicznej – aspekty ekonomiczne w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnego w 
Polsce

• Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy
• Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi
niepełnosprawnemu
• Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
• Dodatkowa rekompensata dla zakładu pracy chronionej
• Refundacja kosztów szkoleń pracownika niepełnosprawnego
• Obowiązek oraz możliwość zwolnienia z wpłat na PFRON
• Podział pomocy publicznej na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i pomocy de minimis
występującej w Polsce w 2009 r.

4. Pomoc publiczna na zatrudnienie osób niepełnosprawnych - przepisy unijne
• Przepisy ogólne
• Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz
pracowników niepełnosprawnych

5. Podsumowanie – wpływ dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na sytuację 
finansową jednostki opis zakładu pracy chronionej i jego wyniku finansowego

• Opis uzyskania statusu ZPCHR – art. 28 ustawy o rehabilitacji
• Dofinansowania do wynagrodzeń - (dokumentacja występująca w firmie oraz potrzebne
wyliczenia, opis firmy)
• Podsumowanie – dofinansowanie a ponoszone koszty płacy wpływające na wynik finansowy
firmy w 2009 r.

6. Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne - pomoc dla niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników
7. Stanowiska MPIPS i PFRON dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych
8. Spis tabel
9. Tekst ustawy o rehabilitacji ze zmianami po 1 stycznia 2009 r.
10. Akty wykonawcze do ustawy – rozporządzenia aktualne po 1 stycznia 2009 r.
11. Bibliografia


