
PRACODAWCO ! 
 

Osoba niepełnosprawna z zaburzeniami 
psychicznymi może być pełnowartościowym 

pracownikiem  
 

Czy wiesz, że zatrudniając osobę niepełnosprawną                      
z zaburzeniami psychicznymi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…możesz otrzymać 
dopłatę do jej 

wynagrodzenia? 

…kreujesz pozytywny 
wizerunek własnej 

firmy? 

…masz szansę na 
pozyskanie solidnego          

i lojalnego pracownika? 

DOWIEDZ SIĘ SZCZEGÓŁÓW !  
Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku 
pokój nr 10, II piętro 
tel. 77 436 99 81 



Pracodawcy decydujący się na zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych z chorobą psychiczną mogą liczyć 

na rozmaite korzyści. Począwszy od ulg oraz zachęt 

finansowych, po świadome kreowanie wizerunku 

własnej firmy jako firmy wrażliwej społecznie. 
 

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZATRUDNIANIA OSÓB CHORYCH 

PSYCHICZNIE: 

I. Dofinansowanie do wynagrodzeń 

Wysokość miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu 

pracy pracownika chorego psychicznie oraz: 

- stopnia niepełnosprawności zatrudnionego oraz tego czy posiada on tzw.         

  schorzenia specjalne, 

- typu pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. 

 

Komu przysługuje dofinansowanie? 

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń 

zatrudnionych pracowników chorych psychicznie może być: 

 pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, 

 pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, 

 pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 

do 25 pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 



Wysokość dofinansowania 

Stopień niepełnosprawności pracownika Zakład Pracy 

Chronionej 

Otwarty Rynek 

Pracy 

Znaczny brak schorzeń specjalnych 2.700 zł 1.890 zł 

schorzenia specjalne 3.300 zł 2.970 zł 

Umiarkowany brak schorzeń specjalnych 1.500 zł 1.050 zł 

schorzenia specjalne 2.100 zł 1.890 zł 

Lekki brak schorzeń specjalnych 600 zł 420 zł 

schorzenia specjalne 1.200 zł 1.080 zł 

Osoby chore psychiczne zwykle posiadają przyznany znaczy lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, a choroba psychiczna najczęściej kwalifikuje się do grupy tzw. schorzeń 

specjalnych – dlatego pracodawca zatrudniający chorych psychicznie może liczyć na 

relatywnie wysokie dofinansowania. 

 

Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć kwoty 

miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika 

niepełnosprawnego. 

UWAGA! 

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 

25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągającemu 

wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.  

RYCZAŁT przysługujący pracodawcy 

II. Możliwość subsydiowania zatrudnienia  

Jeżeli osoba chora psychicznie zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie 

Pracy jako osoba bezrobotna, planujący ją zatrudnić pracodawca może starać 

się o refundację kosztów utworzenia/ doposażenia stanowiska pracy w jego 

firmie lub o subsydiowanie zatrudnienia tej osoby w ramach prac 

interwencyjnych. Obie formy wsparcia wiążą się z kierowaną bezpośrednio do 

pracodawcy, realną pomocą finansową.  

III. Zmniejszenie wpłat na PFRON. 

Ponieważ choroby psychiczne uznane są za szczególne schorzenia 

uzasadniające obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

osoba posiadająca znaczny stopnień niepełnosprawności może być policzona  

4-krotnie (w poz.15 DEK-I-o), a osoba posiadająca stopień umiarkowany                        

– 3-krotnie (w poz. 17 DEK-I-o).  



IV. Dofinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne. 

V. Zwrot kosztów szkolenia osób chorujących.   

     Maksymalnie do 80%. 

VI. Kreowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy.  

Ukazanie się jako przedsiębiorcy, który nie jest obojętny na los osób mających 

utrudniony start na rynku pracy oraz wrażliwego na lokalne problemy społeczne. 

VII. Możliwość pozyskania lojalnego i sumiennego 

pracownika.  

Zgodnie z opinią wielu lokalnych, a także krajowych pracodawców osoby chore 

psychicznie jako pracownicy wykazują się ponadprzeciętną                              

sumiennością   w wykonywaniu zadań zawodowych oraz wdzięcznością wobec 

swojego pracodawcy, a co za tym idzie dużą lojalnością wobec niego.  

Powodem takiego stanu  rzeczy może być fakt, iż praca spełnia rolę 

terapeutyczną. Dzięki wyraźnemu wyznaczeniu obowiązków, odpowiednio 

dostosowanych do możliwości pracownika osoba zatrudniona zyskuje poczucie 

podmiotowości, co w jeszcze większym stopniu potęguje jej motywację do pracy.  

Powszechnie wiadomo, że zadowolony pracownik to dobry pracownik. 

 

CO PRACODAWCA POWINIEN ZAGWARANTOWAĆ 

PRACOWNIKOWI  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI? 

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

a do tych zaliczają się niepełnosprawni z zaburzeniami psychicznymi:  

 

 nie mogą pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, 

 nie mogą być zatrudniane w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej 

(chyba, że pracują przy pilnowaniu obiektów lub jeśli lekarz wyrazi zgodę – 

pracodawca nie ma obowiązku przestrzegania 7-godzinnego dnia pracy). 

 mają prawo do dodatkowej przerwy w ciągu dnia (15 minut), dodatkowego 

urlopu wypoczynkowego (10 dni, po przepracowaniu jednego roku) oraz 

zwolnienia na udział w turnusie rehabilitacyjnym lub na wykonanie innych 

czynności związanych z rehabilitacją i leczeniem, jeśli nie mogą być 

wykonane poza godzinami pracy. 


