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Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne może zorganizować dla nich
szkolenie, a poniesione przez niego koszty tego szkolenia mogą zostać zrefundowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość pomocy
Kwota refundacji może wynieść do 80% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do
wysokości 2- krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na jedną osobę.
Typ przedsiębiorcy
Rodzaj szkolenia
mały średni duży
ogólne

80%

80%

70%

specjalistyczne

55%

45%

35%

Co może być objęte refundacją?
Refundacja obejmuje następujące koszty poniesione przez pracodawcę:
1. wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie;
2. wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub
opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego
stopnia niepełnosprawności;
3. koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
4. koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
5. koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników
szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych;
6. koszty usług doradczych, związanych z danym szkoleniem;
7. koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z
realizacją szkolenia;
8. koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;
9. koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one
wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia
zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat
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przed realizacją szkolenia;
10.koszty materiałów szkoleniowych.
W ramach refundacji pracodawca może otrzymać także środki na pokrycie wydatków
obejmujących koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w
którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.
Łączna wysokość kosztów obsługi administracyjno-biurowej i wynajmu pomieszczeń
(pkt 7 i 8) oraz wydatków obejmujących koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi
pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, nie może
przekroczyć łącznej wysokości pozostałych kosztów wymienionych w pkt 1-6, 9 i 10.
Aby uzyskać refundację pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji do
starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.
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