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PROGRAM „STABILNE ZATRUDNIENIE – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
W ADMINISTRACJI I SŁUŻBIE PUBLICZNEJ”
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organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej,  

będące pracodawcami w rozumieniu Kodeksu Pracy;

TRYB REALIZACJI PROGRAMU:

       •    urzędów gminy lub jednostek pomocniczych gminy lub jednostek 

            organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych;

       •    starostw powiatowych lub jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych 

            do sektora finansów publicznych;

       •    urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych 

            jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

jednostki samorządu terytorialnego – samorządy gminne, powiatowe, 
czy też województwa będące pracodawcami w rozumieniu Kodeksu Pracy, 
które w ramach programu mogą występować na rzecz jednostek: 

SAMORZĄD 

TERYTORIALNY 

będące pracodawcami w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

BENEFICJENCI OSTATECZNI PROGRAMU:

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym znacznym,
umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), bezrobotne
lub poszukujące pracy, które nie wykonują żadnej pracy zarobkowej. 

wniosek nie może obejmować: 
przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.WAŻNE: 

INSTYTUCJE 

PUBLICZNE 

PAŃSTWOWE 

ORAZ SAMORZĄDOWE 

INSTYTUCJE KULTURY 

TRYB REALIZACJI PROGRAMU:

Wnioski składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce zatrudnienia 
beneficjentów ostatecznych. Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym. Wniosek sporządza się 
na formularzu, stanowiącym załącznik do procedur. Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o sprawdzenie aktualności nt. programu 
na dzień składania wniosku.



PROGRAM „STABILNE ZATRUDNIENIE – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
W ADMINISTRACJI I SŁUŻBIE PUBLICZNEJ”

DOFINANSOWANIE DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH MOŻE OBEJMOWAĆ: 

szkolenia pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z zatrudnionymi beneficjentami, 
w tym szkolenia pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy;

zakup i autoryzację oprogramowania oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności zatrudnionych w ramach programu osób;

adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

wyposażenie stanowisk pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;

szkolenia osób zatrudnionych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy;

dodatek motywacyjny wypłacany beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę (pracodawcę).

organizację przez Wnioskodawcę (pracodawcę) dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania 
do zakładu pracy i zapewnienie powrotu do miejsca zamieszkania po ukończonej pracy;

KWOTA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU: 

1. Wysokość dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie i nie może 

przekroczyć na jednego zatrudnionego beneficjenta ostatecznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, kwoty:

   * 34 000 zł (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności); 

   * 17 000 zł  (lekki stopień niepełnosprawności).

2. Dodatek motywacyjny - stanowi odrębne świadczenie na rehabilitację zawodową wypłacane ze środków PFRON. 

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA:

niezatrudniania na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy (w okresie 12 m-cy od daty wyposażenia 
tych stanowisk) osób niepełnosprawnych, z którymi Wnioskodawca rozwiązał umowę o pracę 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu; 

zawarcia umów o pracę z beneficjentami ostatecznymi – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty wyposażenia 
stanowisk pracy; 

zatrudnienie w ramach programu na stanowiskach pracy przez okres nie krótszy niż 12 m-cy;

wsparcie w ramach programu również obejmuje osoby zatrudnione przed datą złożenia wniosku. 
Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów ostatecznych, 
z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę 
złożenia wniosku do PFRON.

Program realizowany jest na terenie całego kraju do 31 grudnia 2020 roku.
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