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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Efekt zachęty może być wykazany: 

• metodą ilościową – na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy – 
poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w 
miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego 
pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do 
przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego 
pracownika lub 

• metodą jakościową – poprzez wykazanie, że pracownik podjął 
pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 
26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Efekt zachęty: 

Zgodnie z art. 26b ust. 4 ww. ustawy o rehabilitacji (…), 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: 

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

• za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika; 

• na mocy porozumienia stron; 

• wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy; 

• z upływem czasu, na który została zawarta; 

• z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Efekt zachęty: 

• W myśl art. 26b ust. 5 ww. ustawy o rehabilitacji (…), jeżeli nie są 
spełnione warunki, o których wyżej mowa, miesięczne dofinansowanie 
na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w 
przypadku, gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku: 

• wygaśnięcia umowy o pracę; 

• zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek. 

 

Efekt zachęty we wniosku Wn-D wykazywany jest poprzez wypełnienie 
poz. 39 i 41 (stany zatrudnienia), natomiast w formularzu INF-D-P poz. 48. 

Efekt zachęty ustala się jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia 
pracownika do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu pracownika. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Wątpliwości: 

Zgodnie z dotychczasową praktyką (1 stycznia 2009 – 30 czerwca 2016) na 
pracownika, który w trakcie zatrudnienia  - bez względu na datę 
zatrudnienia - przedstawił pracodawcy orzeczenie potwierdzające 
niepełnosprawność (tzw. stary pracownik) nie dało się wykazać efektu 
zachęty. Efekt zachęty musiał być spełniony w momencie zatrudnienia, a 
nie w momencie np. przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności. 
Skoro pracownik „w momencie zatrudnienia” był osobą pełnosprawną – 
efektu zachęty nie można było wykazać. W związku z tym dofinansowanie 
do wynagrodzenia takiego pracownika nie należało się.  

Przykład: 

Pracownik został zatrudniony w przedsiębiorstwie w dniu 1 marca 2015 r. 
Przedstawił on orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w 
dniu 15 maja 2015 r. Na podstawie obowiązujących w tym okresie  
przepisów nie jest możliwe wyliczenie efektu zachęty metodą ilościową i 
jakościową na pracownika, który przedstawił orzeczenie o 
niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Dofinansowanie na tzw. starego pracownika 

Nowy ust. 6a art. 26b ustawy o rehabilitacji 

Art. 26b ust. 6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w 
przypadku pracownika, którego 

niepełnosprawność powstała w trakcie 
zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o 

miesięczne dofinansowanie. 
 

Art. 26b ust. 6. Wzrost netto zatrudnienia ogółem ustala się 
w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie 
poprzedzających 12 miesięcy. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Dofinansowanie na tzw. starego pracownika 

Przepis przejściowy: 

Art. 3. Przepisy art. 1 pkt 7 i 8 stosuje się do 
dofinansowania, o którym mowa w art. 26a ustawy 
zmienianej w art. 1 – należnego za okresy przypadające 
począwszy od lipca 2016 r. 

 

Na których tzw. starych pracowników będziemy mogli 
uzyskać SOD? 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Dofinansowanie na tzw. starego pracownika 

 

Stanowisko BON z dnia 10 grudnia 2015 r.  

(znak: BON-I.52315.58.2015.LK) 

1. Przepis art. 26b ust. 6a (…) będzie miał zastosowanie w 
odniesieniu do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych począwszy od dofinansowania należnego za 
lipiec 2016 r. 

 

Wniosek: SOD na tzw. starego pracownika tylko od miesiąca lipca 
2016 r.!! 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Dofinansowanie na tzw. starego pracownika 

Stanowisko BON z dnia 10 grudnia 2015 r.  

(znak: BON-I.52315.58.2015.LK) c.d. 

2. Przepis dopuszcza niezastosowanie art. 26b ust. 6 (a w 
konsekwencji także art. 26b ust. 4 i 5 u.r.o.n.) w przypadku 
pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie 
zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne 
dofinansowanie. Dla zastosowania tego przepisu nie ma znaczenia 
data przedstawienia pracodawcy orzeczenia przez pracownika (w 
tym orzeczenia przed lub po dniu 1 lipca 2016 r.), czy data 
wyznaczona zgodnie z art. 2a u.r.o.n., lecz data, w której powstała 
niepełnosprawność pracownika, a więc okoliczność potwierdzona 
orzeczeniem. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Dofinansowanie na tzw. starego pracownika 
W stanowisku z dnia 9 maja 2016 r. (znak: BON-I.52315.26.2016.LK)  Biuro 
wskazało jednoznacznie, iż nowy ust. 6a art. 26b ustawy o rehabilitacji 
należy interpretować ściśle, zgodnie z jego brzmieniem. W przypadku osób 
legitymujących się orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności w celu 
ustalenia, od kiedy datuje się niepełnosprawność (a gdy nie da się tej 
daty ustalić – od kiedy datuje się jej stopień) – należy odnieść się do 
treści orzeczenia. 

Przykład  

Przedsiębiorca zatrudnił nowego pracownika w dniu 18 września 2015 r. W 
dniu 1 czerwca 2016 r. pracownik ten dostarczył pracodawcy orzeczenie o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, iż 
niepełnosprawność istnieje od 2013 r., stopień umiarkowany datuje się od 
1 września 2013 r. a orzeczenie zostało wydane we wrześniu 2013 r. Biorąc 
pod uwagę nowe przepisy pracodawca nie uzyska na tego pracownika 
dofinansowania, ponieważ niepełnosprawność pracownika nie powstała w 
trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego o miesięczne 
dofinansowanie, czyli od 18 września 2015 r, tylko wcześniej, bo w 2013 r. 

 



IX Konwent Prawa Pracy  |  12 października 2016  |  Warszawa 
 

Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Dofinansowanie a nieterminowe przekazywanie wynagrodzenia 

Art. 26a ust. 1a1. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje: 

1) na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia 
niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury; 

1a) do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku, o którym 
mowa w art. 26c ust. 1 pkt 2; 

2) 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; 

3) jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę 
z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, 
przekraczającym 14 dni. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Dofinansowanie a nieterminowe przekazywanie wynagrodzenia 

Od 1 lipca 2016 r. pracodawca nie może się starać o dofinansowanie 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za dany miesiąc, 
w sytuacji, gdy wypłaci pracownikom wynagrodzenia po dniu 
złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania. 

Przykład: 

 

Jeżeli pracodawca złoży wniosek o dofinansowanie (Wn-D) w dniu 9 
sierpnia 2016 r., a w dniu 10 sierpnia wypłaci pracownikom 
wynagrodzenie za pracę, refundacja pensji z PFRON nie będzie się 
pracodawcy należała. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Dofinansowanie a nieterminowe przekazywanie wynagrodzenia 

 

Wątpliwości: 

- definicja „wynagrodzenia” 

 

Wynagrodzenie – brak definicji legalnej.  

Doktryna – obejmuje normalne wynagrodzenie za pracę, za pracę w 
porze nocnej, w nadgodzinach, za czas przestoju, za okres urlopu, za 
czas choroby, a ponadto premie, nagrody itp. 

Nie uznaje się za wynagrodzenie – świadczeń o charakterze 
pozawynagrodzeniowym: ekwiwalenty, zasiłki, odprawy, zapomogi. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Ustalanie efektu zachęty w Wn-D poz 39 i 41 

Część D.5 Informacja o stanach zatrudnienia 

 

 

 

 

  

 

Wypełniamy : 

• poz. 37 i 38 (stan zatrudnienia na podstawie ustawy o rehabilitacji) 

• oraz poz. 39 i 41 (stan zatrudnienia na podstawie rozporządzenia KE) 

• Ważne!!! Poz. 40 i 42 pozostają puste, chyba że korygujemy Wn-D za 
okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r. 
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Zmiany w dofinansowaniach po 1 lipca 2016 r. 

Ustalanie efektu zachęty w Wn-D poz 39 i 41 
 
Część D.5 Informacja o stanach zatrudnienia 
Do bieżącego stanu zatrudnienia nie należy wliczać: 
• praktykantów lub studentów odbywających szkolenie 

zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu 
zawodowym, 

• osób przebywających na urlopie macierzyńskim, 
• osób przebywających na urlopie wychowawczym, 
• osób przebywających na urlopie bezpłatnym, 
• osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym. 
 

Zmiana stanowiska BON!!!!! 
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Nowelizacja ustawy z 19 lipca 2016 r. 

Ustawa 
 z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw  

 
 

- nowa sankcja 30% dla pracodawców prowadzących 
ZFRON; 

- rozłożenie na raty kwoty zwrotu dofinansowania – 
przesłanki, omówienie procedury administracyjnej. 
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Nowelizacja ustawy z 19 lipca 2016 r. 

 
Art. 33 ust. 4a2. Na równi z niezgodnym z ust. 4 
przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje 
się nieprzekazanie środków na ten fundusz. Przepis ust. 4a 
stosuje się odpowiednio. 

 

Nowa kategoria tzw. kary 30% za nieprzekazywanie 
środków np. ze zwolnień podatkowych na ZFRON 

 

• obowiązuje od 25 września 2016 r. 
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Nowelizacja ustawy z 19 lipca 2016 r. 

 
Art. 33 ust. 4a2. Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem 
środków funduszu rehabilitacji traktuje się nieprzekazanie środków 
na ten fundusz. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio. 

↓ 
art. 33 ust. 4a. W przypadku niezgodnego z ust. 4 przeznaczenia 
środków funduszu rehabilitacji, pracodawca jest obowiązany do 
dokonania:  

1) zwrotu 100% kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz  

2) wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz w terminie 
do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia 
środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, 
o którym mowa w ust. 3 pkt 3. 
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Nowelizacja ustawy z 19 lipca 2016 r. 

Możliwość rozłożenia na raty i odroczenia płatności zwrotu 
dofinansowania do wynagrodzeń  

→ wchodzi w życie 25 września 2016 r. 

Art. 49f. 1. Na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot 
obejmuje dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty 
powołane do zawierania takich umów mogą:  

1) umorzyć w części lub w całości należności pieniężne mające charakter 
cywilnoprawny, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, lub  

2) rozłożyć na raty spłatę tych należności lub odroczyć termin ich płatności, 
w drodze umowy  

– w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem 
publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi 
przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie 
całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b.  
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Nowelizacja ustawy z 19 lipca 2016 r. 

Art. 49f.  

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3h w brzmieniu:  

„3b. Przepis ust. 1 pkt 1  (decyzja) stosuje się odpowiednio do odsetek od 
nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a, pod warunkiem 
spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym w 
art. 49e ust. 2.  

3c. Przepis ust. 1 pkt 2 (umowa) stosuje się odpowiednio do należności 
pieniężnych dotyczących zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych przyznanego na podstawie art. 26a.  

3d. Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, o których mowa w 
ust. 3c, lub odroczenie terminu ich płatności może nastąpić jednokrotnie. 
Całkowity okres spłaty należności nie może być dłuższy niż dziesięć lat od 
dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.  

3e. Od należności pieniężnych, które rozłożono na raty lub odroczono 
termin ich płatności, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od 
następnego dnia po dniu wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1.  
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Nowelizacja ustawy z 19 lipca 2016 r. 

Art. 49f.  

3f. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (rozłożenie na raty 
SOD), ustala się opłatę równą sumie 200% podstawowej stopy 
oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o 
Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa 
niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik mógłby uzyskać 
na zasadach rynkowych.  

3g. W razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności 
określonych w umowie ulega ona rozwiązaniu, a należność staje się 
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych.  

3h. Przepisów art. 25c ust. 6 oraz art. 26a ust. 8 (decyzja o wstrzymaniu 
SOD) nie stosuje się w okresie obowiązywania umów, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień 
powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu 
przekraczających ogółem kwotę 100 zł.  
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Nowelizacja ustawy z 19 lipca 2016 r. 

Zmiany w art. 49f u.r.o.n – podsumowanie 

 

1. Pracodawca – beneficjent SOD może rozkładać na raty i odroczyć 
płatność należności wynikające z konieczności zwrotu 
dofinansowania 

2. Zwrot dofinansowania nie podlega procedurze umorzenia!!! Nie 
możemy umorzyć kwot SOD do zwrotu. Możemy jedynie 
umorzyć odsetki, jeśli oddamy w całości kwotę główną. 

3. Rozłożenie na raty i odroczenie płatności przysługuje 
pracodawcy tylko raz!  

 



Lorem ipsum dolor 
sit amet 
r. pr Mateusz Brząkowski 

12 października 2016 r. 


