
ROZPORZADZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKISPOLECZNEJ1)

Z dnia.2J.Q...~.~..2009 r.

w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników
niepelnosprawnych

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z pózno zm2») zarzadza sie,
co nastepuje:

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla szczególowe warunki i tryb udzielania pracodawcom pomocy,
w formie refundacji kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepelnosprawnych, o której mowa wart. 41
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób
niepelnosprawnych, zwanej dalej "refundacjc(

2. Pracodawcom wykonujacym dzialalnosc gospodarcza zwanym dalej "przedsiebiorcami",
refundacja udzielana jest zgodnie rozdzialem I, sekcja 8 w rozdziale Iloraz rozdzialem III rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajacego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporzadzenie w sprawie wylaczen
blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanym dalej "rozporzadzeniem Komisji".

3. Refundacja udzielana przedsiebiorcom jest przeznaczona na szkolenia:
1) specjalistyczne, przez które rozumie sie szkolenia, o których mowa wart. 38 pkt 1 rozporzadzenia

Komisji;
2) ogólne, przez które rozumie sie szkolenia, o których mowa wart. 38 pkt 2 rozporzadzenia Komisji.

4. Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa o:
1) malym i srednim przedsiebiorcy - nalezy przez to rozumiec male i srednie przedsiebiorstwo

w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporzadzenia Komisji;
2) duzym przedsiebiorcy - nalezy przez to rozumiec duze przedsiebiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8

rozporzadzenia Komisji.

§ 2. Przepisów rozporzadzenia nie stosuje sie do pomocy publicznej:
1) udzielanej w sektorze weglowym;
2) udzielanej dla dzialalnosci zwiazanej z wywozem, jezeli pomoc jest bezposrednio zwiazana z iloscia

wywozonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami
biezacymi zwiazanymi z prowadzeniem dzialalnosci wywozowej;

3) uwarunkowanej pierwszenstwem uzycia towarów produkcji krajowej.

§ 3. 1. Refundacja obejmuje nastepujace koszty szkolenia:
1) wynagrodzenia osób prowadzacych szkolenie;
2) wynagrodzenia tlumacza jezyka migowego albo lektora dla osób niewidomych lub opiekuna

zatrudnionej osoby niepelnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepelnosprawnosci;
3) koszty podrózy osób prowadzacych szkolenie i uczestników szkolenia;

I) Minister Pracy i Polityki Spolecznej kieruje dzialem administracji rzadowej - zabezpieczenie spoleczne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczególowego zakresu dzialania Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237. poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.



4) koszty podrózy przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepelnosprawnej zaliczonej do
znacznego stopnia niepelnosprawnosci;

5) koszty zakwaterowania i wyzywienia osób prowadZacych szkolenie i uczestników szkolenia oraz
tlumacza jezyka migowego albo lektora dla osób niewidomych;

6) koszty. uslug doradczych zwiazanych z danym szkoleniem;
7) koszty obslugi administracyjno-biurowej stanowiace wydatki biezace zwiazane z realizacja szkolenia;
8) koszty wynajmu pomieszczen zwiazanych bezposrednio z realizacja szkolenia;
9) koszty amortyzacji narzedzi i wyposazenia w zakresie, w jakim sa one wykorzystywane na potrzeby

szkolenia, z wylaczeniem narzedzi i wyposazenia zakupionych w ramach wsparcia ze srodków
publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacja szkolenia;

10) koszty materialów szkoleniowych.
2. Refundacja jest przeznaczona równiez na pokrycie wydatków obejmujacych koszty zatrudnienia

pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2, dotycza tylko czasu faktycznie spedzonego na uczestnictwie

w szkoleniu, po odjeciu efektywnego czasy pracy.
4. Laczna wysokosc kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w ust. 2, nie moze przekroczyc

lacznej wysokosci kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6,9 i 10.

§ 4. 1. Refundacja nie moze przekroczyc:
1) 55 % kosztów szkolenia kwalifikujacych sie do objecia pomoca, w przypadku szkolen

specjalistycznych i 80 % kosztów szkolenia kwalifikujacych sie do objecia pomoca, w przypadku
szkolen ogólnych - w odniesieniu do malych przedsiebiorców;

2) 45 % kosztów szkolenia kwalifikujacych sie do objecia pomoca, w przypadku szkolen
specjalistycznych i 80 % kosztów szkolenia kwalifikujacych sie do objecia pomoca, w przypadku
szkolen ogólnych - w odniesieniu do srednich przedsiebiorców;

3) 35 % kosztów szkolenia kwalifikujacych sie do objecia pomoca, w przypadku szkolen
specjalistycznych i 70 % kosztów szkolenia kwalifikujacych sie do objecia pomoca, w przypadku
szkolen ogólnych - w odniesieniu do duzych przedsiebiorców.
2. Jezeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego,

które nie moga zostac wyodrebnione w celu ustalenia wielkosci pomocy na szkolenia lub tez, gdy nie
mozna okreslic, czy szkolenie ma charakter ogólny czy specjalistyczny, przyjmuje sie maksymalna
wielkosc pomocy w wysokosci okreslonej dla szkolen specjalistycznych.

§ 5.1. Wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej "wnioskiem", sklada sie do starosty wlasciwego
ze wzgledu na miejsce siedziby pracodawcy.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwe i adres siedziby pracodawcy;
2) status prawny i podstawe dzialania pracodawcy;
3) numery NIP i REGON pracodawcy;
4) numer rachunku bankowego pracodawcy;
5) wnioskowana kwote refundacji;
6) informacje o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia wymienionych w § 3 usL 1 i 2;
7) informacje o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru;
8) informacje o liczbie osób niepelnosprawnych, które wezma udzial w szkoleniu;
9) informacje o stanie zatrudnienia ogólem, w tym osób niepelnosprawnych;

10) oswiadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiazaniami wobec Panstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych.
3. Duzy przedsiebiorca do wniosku zalacza opis projektu szkoleniowego, zawierajacy informacje

o celu projektu oraz spodziewanych skutkach jego realizacji.
4. Do wniosku dolacza sie informacje o wysokosci otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis

albo informacje o nieotrzymaniu pomocy - w zakresie wynikajacym z art. 37 ust. 5 ustawy dnia 30
kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.
404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) - w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujacych sie do
objecia refundacja.

§ 6. 1. Starosta sprawdza wniosek pod wzgledem rachunkowym oraz formalnym.



2. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci we wniosku starosta:
1) informuje pracodawce o nieprawidlowosciach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz
2) wzywa do ich usuniecia w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania.

3. Termin, o którym mowa w ust.. 2 pkt 2, podlega przedluzeniu na wniosek pracodawcy, jezeli
usuniecie nieprawidlowosci nie moze nastapic w terminie z przyczyn nielezacych po stronie pracodawcy.

4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, lub' terminu okreslonego
zgodnie z ust. 3, starosta informuje pracodawce o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

5. Starosta, rozpatrujac wniosek, bierze pod uwage w szczególnosci:
1) wysokosc posiadanych srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych,

przeznaczonych na ten cel w danym roku;
2) okres prowadzenia dzialalnosci oraz doswiadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób

niepelnosprawnych;
3) wysokosc przewidywanych kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 7. 1. Starosta pisemnie informuje pracodawce o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni
od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporzadza uzasadnienie.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawce o rozpatrzeniu

wniosku, wzywajac go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakonczyc sie w terminie 14
dni od dnia doreczenia wezwania.

§ 8. 1. W terminie 14 dni od dnia zakonczenia negocjacji starosta zawiera umowe z pracodawca.
2. Umowa zawiera w szczególnosci:

1) terminprzekazania i wysokosc refundacji ustalonej w wyniku negocjacji;
2) liczbe osób niepelnosprawnych, które zostaly skierowane na szkolenie;
3) mozliwosc zweryfikowania przez staroste prawidlowosci wykonania warunków umowy przez

wnioskodawce;
4) zobowiazanie wnioskodawcy do umozliwienia wykonania przez staroste czynnosci, o których mowa

w pkt 3.
3. Umowe zawiera sie w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Przepis § 6 ust. 3 dotyczacy przedluzenia terminu stosuje sie odpowiednio.

§ 9. 1. Starosta przekazuje kwote refundacji na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie
14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawce dokumentów potwierdzajacych poniesienie kosztów,
o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.

2. Starosta informuje o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego
refundacja jest udzielana.

§ 10. Pracodawca dokonujac rozliczenia refundacji posluguje sie w szczególnosci danymi zawartymi
we wniosku i umowie, o której mowa w § 8.

§ 11. Przedsiebiorca moze uzyskac refundacje, o której mowa w § 1 ust. 2, jezeli wartosc tej
refundacji brutto na jeden projekt szkoleniowy nie przekracza kwoty stanowiacej równowartosc 2 mln
euro.

§ 12. Refundacja, o której mowa w § 1 ust. 2, moze byc udzielana lacznie z inna pomoca lub
wsparciem ze srodków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do kosztów kwalifikujacych sie do objecia ta
refundacja, jezeli laczna wartosc refundacji i wsparcia udzielonego w odniesieniu do kosztów projektu
szkoleniowego z innych zródel i w innych formach nie przekroczy dopuszczalnej wielkosci okreslonej w §
4 ust. 1.

§ 13. Przedsiebiorca korzystajacy z refundacji przechowuje dokumentacje pozwalajaca na
sprawdzenie zgodnosci przyznanej pomocy z przepisami rozporzadzenia przez okres 10 lat od dnia
przyznania pomocy.

§ 14. Rozporzadzenie obowiazuje do dnia 30 czerwca 2014 r.



§ 15. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.3)
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3) Niniejsze rozporzadzenie bylo poprzedzone rozporzadzeniemMinistra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 stycznia
2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników nie pelnosprawnych
(Dz. U. Nr 18, poz. 116).


