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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 160,
poz. 1082),
2) ustawà z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 99,
poz. 628),
3) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
4) ustawà z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887),
5) ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 156,
poz. 1019),
6) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118),
7) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

12) ustawà z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),
13) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249),
14) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
— Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459),
15) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r.
Nr 10, poz. 89),
16) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125,
poz. 1368),
17) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1825),
18) ustawà z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y, ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 154, poz. 1792),

8) ustawà z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 49,
poz. 486),

19) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

9) ustawà z dnia 8 paêdziernika 1999 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo∏ecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1001),

20) ustawà z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387),

10) ustawà z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. Nr 95, poz. 1101),

21) ustawà z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679),

11) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 111,
poz. 1280),

22) ustawà z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o zmianie
ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200,
poz. 1683),
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23) ustawà z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241,
poz. 2074),

36) ustawà z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 63,
poz. 440),

24) ustawà z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7,
poz. 79),

37) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
21 marca 2006 r. sygn. akt K 13/05 (Dz. U. Nr 49,
poz. 359),
38) ustawà z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó∏dzielniach
socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651),

25) ustawà z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników
(Dz. U. Nr 90, poz. 844),

39) ustawà z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217),

26) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217),

40) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt P 25/06 (Dz. U. Nr 23,
poz. 144),

27) ustawà z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz ustawy —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228,
poz. 2262),

41) ustawà z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791),

28) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
29) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001),
30) ustawà z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zmianie
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2407),
31) ustawà z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniajàcà ustaw´ o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych i ustaw´
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 44, poz. 422),
32) ustawà z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 132, poz. 1110),
33) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu
konkursów na stanowiska kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów
agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów
paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362),
34) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 164, poz. 1366),
35) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398),

42) ustawà z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy
— Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 181, poz. 1288),
43) ustawà z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 247,
poz. 1822)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 18 stycznia 2008 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 57—61, 68, 68a i 68b ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776), które stanowià:
„Art. 57. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123,
poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5,
poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25,
poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137,
poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156,
poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85,
poz. 538, Nr 96, poz. 592 i Nr 121,
poz. 770) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 21 w ust. 1 w pkt 35 wyrazy
„w ustawie o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych” zast´puje si´ wyrazami „w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,”;
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2) w art. 23 w ust. 1 pkt 29 otrzymuje
brzmienie:
„29) wp∏at, o których mowa w art. 21
ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776);
3) w art. 38 w ust. 2 po wyrazach „zak∏adami pracy chronionej” dodaje si´
wyrazy „lub zak∏adami aktywnoÊci zawodowej”.
Art. 58. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43,
poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406,
Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123,
poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5,
poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478,
Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704,
z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146,
Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147,
poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28,
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592,
Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754
i Nr 121, poz. 770) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 16 w ust. 1 pkt 36 otrzymuje
brzmienie:
„36) wp∏at, o których mowa w art. 21
ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776)”;
2) w art. 17 w ust. 1 w pkt 10 wyrazy
„w ustawie o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych” zast´puje si´ wyrazami „w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,”.
Art. 59. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28,
poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r.
Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231,
Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137,
poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722)
po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. 1. Zwalnia si´ prowadzàcego
zak∏ad pracy chronionej lub
zak∏ad aktywnoÊci zawodowej od wp∏at do urz´du skarbowego nale˝noÊci w zakresie dzia∏alnoÊci tego zak∏adu, z tytu∏u podatku od towarów i us∏ug, stanowiàcej
ró˝nic´ mi´dzy podatkiem
nale˝nym a naliczonym,
w rozumieniu art. 19 ust. 1
i 2, z zastrze˝eniem ust. 3.
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2. Przez prowadzàcego zak∏ad
pracy chronionej lub zak∏ad
aktywnoÊci zawodowej rozumie si´ podmiot spe∏niajàcy
warunki okreÊlone w art. 28
i 29 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776).
3. Je˝eli kwota zwolnienia,
o którym mowa w ust. 1, jest
wy˝sza od kwoty stanowiàcej
iloczyn liczby osób niepe∏nosprawnych
zatrudnionych
w zak∏adzie pracy chronionej
lub zak∏adzie aktywnoÊci zawodowej w przeliczeniu na
pe∏ny wymiar czasu pracy
oraz trzykrotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia, ró˝nica
podlega przekazaniu na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych,
o którym mowa w ustawie
wymienionej w ust. 2, w terminach przewidzianych dla
rozliczeƒ z tytu∏u podatku od
towarów i us∏ug.
4. Przez najni˝sze wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3,
rozumie si´ najni˝sze wynagrodzenie pracowników og∏oszone przez Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie Kodeksu
pracy. Do wyliczeƒ przyjmuje
si´ najni˝sze wynagrodzenie
obowiàzujàce w kwartale poprzedzajàcym miesiàc obliczeniowy.
5. Zwolnienie, o którym mowa
w ust. 1, nie ma zastosowania:
1) w przypadku gdy prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej lub zak∏ad aktywnoÊci zawodowej nie
przekaza∏ ró˝nicy, o której
mowa w ust. 3, na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych,
2) w stosunku do tej cz´Êci
ró˝nicy mi´dzy podatkiem nale˝nym a naliczonym, która odpowiada
kwocie sankcji okreÊlonych w art. 27 ust. 5, 6 i 8,
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3) do kwot podatku, o których mowa w art. 28
i art. 29 ust. 2 i art. 33,
4) w przypadku gdy organ
podatkowy okreÊli∏ obrót
prowadzonego
zak∏adu
pracy chronionej lub zak∏adu aktywnoÊci zawodowej
na
podstawie
art. 17 ust. 1.
6. Przepisu ust. 1 nie stosuje
si´ do wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.”
Art. 60. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o ochronie roszczeƒ pracowniczych w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy (Dz. U.
z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87,
poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i z 1997 r.
Nr 28, poz. 153) w art. 17 w ust. 3 po wyrazach „zak∏ady pracy chronionej” dodaje si´ wyrazy „lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej”.
Art. 61. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu
(Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28,
poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403,
Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692 i Nr 121,
poz. 770) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 9 wyrazy „o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej
osób niepe∏nosprawnych” zast´puje
si´ wyrazami „o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych”;
2) w art. 54 po wyrazach „Zak∏ady pracy
chronionej” dodaje si´ wyrazy „lub
zak∏ady aktywnoÊci zawodowej”.”
„Art. 68. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc
dotychczasowe przepisy wykonawcze, je˝eli nie sà sprzeczne z ustawà.
Art. 68a.a) W 1998 roku:
1) obni˝enie wp∏at, o którym mowa
w art. 22, oraz ulga w podatku dochodowym, o której mowa w art. 24
ust. 1, przys∏ugujà zak∏adowi pracy,
o którym mowa w art. 4 ustawy
z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu
i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 46,
poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110,
poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85,
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, Nr 28,
———————
a)

Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 156, poz. 1019), który wszed∏ w ˝ycie z mocà od dnia
1 stycznia 1998 r.
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2)

3)

4)

Art. 68b.b) 1.c)

2.d)

poz. 127, z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5,
poz. 25 i Nr 120, poz. 577, z 1996 r.
Nr 100, poz. 461 oraz z 1997 r.
Nr 123, poz. 776),
sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne
osób niepe∏nosprawnych, o której
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, dotyczy
osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
zatrudnionych przez pracodawc´
zatrudniajàcego mniej ni˝ 50 pracowników, bez przeliczania na pe∏ny wymiar zatrudnienia,
z wp∏at, o których mowa w art. 4
ustawy, o której mowa w pkt 1, zwolnione sà paƒstwowe i gminne jednostki organizacyjne b´dàce jednostkami, zak∏adami bud˝etowymi
lub gospodarstwami pomocniczymi,
wp∏aty, o których mowa w art. 4
ustawy, o której mowa w pkt 1, sà
przychodami Funduszu i majà do
nich zastosowanie przepisy art. 49.
W 2004 r. i 2005 r. zadanie, o którym
mowa w art. 26a, mo˝e zostaç
sfinansowane ze Êrodków Funduszu, poza dotacjà celowà z bud˝etu
paƒstwa, do wysokoÊci 45 % Êrodków zapewniajàcych jego realizacj´.
W 2006 r. zadanie, o którym mowa
w art. 26a, mo˝e zostaç sfinansowane ze Êrodków Funduszu, poza dotacjà celowà z bud˝etu paƒstwa, do
wysokoÊci 75 % Êrodków zapewniajàcych jego realizacj´.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 160, poz. 1082), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;
———————
b) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 19 grudnia
2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz
ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228,
poz. 2262), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniajàcej ustaw´ o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych i ustaw´ o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 44, poz. 422), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od
dnia 1 stycznia 2005 r.
c) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 440), która wesz∏a w ˝ycie z mocà
od dnia 1 stycznia 2006 r.
d) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku c.
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3) art. 2 ustawy z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 99, poz. 628), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 lipca 1998 r.”;
4) art. 149 i 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje
organów administracji publicznej — w zwiàzku
z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), które stanowià:
„Art. 149. W∏aÊciwi ministrowie, do dnia 30 czerwca 2000 r., og∏oszà w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustaw, o których mowa w art. 14, 15,
18, 19, 23, 27, 33, 36, 47, 50—53, 60, 61,
62, 64, 74—76, 78, 82, 86, 90, 91, 97, 107,
126, 137, 139, z uwzgl´dnieniem zmian
wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitych tekstów ustaw.
Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
5) art. 127 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887), który stanowi:
„Art. 127. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem:
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7) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi:
„Art. 196. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z tym ˝e art. 182
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.”;
8) art. 34 i 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),
które stanowià:
„Art. 34. Z dniem 1 stycznia 1999 r. w∏aÊciwi starostowie stajà si´ stronà dotychczasowych
umów cywilnoprawnych, dotyczàcych
realizacji przej´tych przez samorzàdy powiatowe zadaƒ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudniania
osób niepe∏nosprawnych, w miejsce dyrektorów wojewódzkich urz´dów pracy.”
„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.”;
9) art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 49,
poz. 486), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z tym ˝e art. 1 pkt 1 lit. b), pkt 3 oraz
pkt 4 lit. a) pierwsze tiret wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 1999 r.”;
10) art. 4 i 5 ustawy z dnia 8 paêdziernika 1999 r.
o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecznej i ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 90,
poz. 1001), które stanowià:

1) art. 24—31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1
i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10
oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2—4,
art. 119 i 120, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

„Art. 4. Do wniosków pracodawców o przyznanie
statusu zak∏adu pracy chronionej, z∏o˝onych i nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´
przepis art. 28 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2) art. 108, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 grudnia 1998 r.,

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 39 ust. 1—4, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 1999 r.,
4) art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.,
5) art. 22 ust. 4, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
6) art. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 156, poz. 1019), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z tym ˝e art. 1 pkt 1 i 3 wchodzà w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia 1998 r.”;

11) art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101), który stanowi:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r. i ma zastosowanie, z zastrze˝eniem art. 3, do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.”;
12) art. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 111, poz. 1280), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
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13) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550), który stanowi:
„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
14) art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249),
który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2000 r., z wyjàtkiem art. 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
15) art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459), który stanowi:
„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów art. 1 pkt 2, 4—6, 13 lit. b) i c),
pkt 18, 19 lit. c), pkt 20, 22—24, 26, 33
lit. d), pkt 34 lit. d), pkt 35—38 oraz pkt 63,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
16) art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.
Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r.
Nr 10, poz. 89), który stanowi:
„Art. 36. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
1 miesiàca od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 21 i 22, art. 25 pkt 2 oraz art. 31,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia powo∏ania pierwszego sk∏adu Komisji,
1a) art. 16—18, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 marca 2002 r.,
2) art. 19, 24, 26, 28 i 29, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.”;
17) art. 15 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125,
poz. 1368), który stanowi:
„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
18) art. 6 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2002 r.
Nr 216, poz. 1825), który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 16 lit. b),
który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, oraz art. 1 pkt 54
lit. c), który wchodzi w ˝ycie z dniem
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1 czerwca 2002 r., a tak˝e art. 1 pkt 34 w zakresie art. 72 ust. 1 pkt 7, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. oraz
art. 1 pkt 81 w zakresie art. 124a ust. 1
pkt 3, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2006 r.”;

19) art. 8—13 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y, ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1792), które stanowià:
„Art. 8. Do czasu powo∏ania, na podstawie art. 6
i 6a ustawy, o której mowa w art. 3,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
zespo∏ów orzekajàcych o niepe∏nosprawnoÊci dzia∏ajà dotychczasowe zespo∏y
orzekajàce o stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
Art. 9. Cz∏onkowie zespo∏ów orzekajàcych powo∏ani do zespo∏ów na podstawie dotychczas
obowiàzujàcych przepisów obowiàzani sà
do uzyskania, w okresie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zaÊwiadczeƒ
uprawniajàcych do orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub stopniu niepe∏nosprawnoÊci zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 6c ust. 6 ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy.
Art. 10. Do czasu wydania rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 4a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 11. Umowy cywilnoprawne zawarte przez
Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych na podstawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów
ustawy, wymienionej w art. 3 niniejszej
ustawy, w zakresie zadaƒ, o których
mowa w art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)—e)
ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, zachowujà moc do czasu zakoƒczenia ich
realizacji.
Art. 12. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, podlegajà
rozpatrzeniu na podstawie dotychczas
obowiàzujàcych przepisów ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy.
Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
20) art. 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), który stanowi:
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„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjàtkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,
2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

1) art. 3 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 i 4 w cz´Êci dotyczàcej rozdzia∏u 4a, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 3 pkt 4 w cz´Êci dotyczàcej rozdzia∏u 4b, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2004 r.”;

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

25) art. 9—17 i 19 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79), które stanowià:

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”;

„Art. 9. 1. Maksymalne dofinansowanie ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych kosztów:

21) art. 30 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o zmianie
ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387),
który stanowi:

1) (uchylony);e)
2) tworzenia warsztatu terapii zaj´ciowej wynosi:
a) w 2003 r. — 90 % tych kosztów,

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

b) w 2004 r. — 80 % tych kosztów,
c) (uchylona),f)

22) art. 26 ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679), który stanowi:

d) (uchylona).f)
2. (uchylony).g)

„Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

Art. 10. 1. Dotychczasowe wpisy do rejestru
oÊrodków zachowujà wa˝noÊç do czasu ich wygaÊni´cia.

23) art. 9 i 11 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zmianie ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 200, poz. 1683), które stanowià:
„Art. 9. W stosunku do prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej, którzy uzyskali status prowadzàcych te zak∏ady przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy, zwolnienie z podatku od
nieruchomoÊci stosuje si´ na zasadach
dotychczasowych, nie d∏u˝ej ni˝ do up∏ywu 3-letniego terminu wynikajàcego z decyzji wydanej przed dniem 1 stycznia
2003 r. przyznajàcej status prowadzàcego
zak∏ad.”
„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 4 w cz´Êci dotyczàcej art. 7a ust. 1 i 2, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r., oraz art. 1 pkt 3, w cz´Êci dotyczàcej art. 5 i art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych i pkt 6, 8, 10, 15,
16 i 18, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;
24) art. 23 ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241,
poz. 2074), który stanowi:

2. Rejestr organizatorów turnusów, o którym mowa w art. 10c ust. 2 pkt 1, obowiàzuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
Art. 11. Pracodawcy, którzy uzyskali status zak∏adu pracy chronionej przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, sà obowiàzani w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy do:
1) zwi´kszenia stanu zatrudnienia do co
najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy;
2) przekazywania na rachunek bankowy
niewykorzystanych Êrodków zak∏adowego funduszu nieprzeznaczanych na
pomoc indywidualnà dla niepe∏nosprawnych pracowników.
———————
e)

f)
g)

Przez art. 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 21 stycznia
2005 r. zmieniajàcej ustaw´ o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
i ustaw´ o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 44,
poz. 422), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia
2005 r.
Przez art. 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku e.
Przez art. 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku e.
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Art. 12. Rady, o których mowa w art. 1 pkt 39
w zakresie dotyczàcym art. 44a i 44b oraz
w art. 1 pkt 47 w zakresie dotyczàcym
art. 50 ust. 2, zostanà powo∏ane do dnia
30 marca 2003 r. na zasadach i w sk∏adzie okreÊlonych w ustawie zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.
Art. 13. 1. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy podlegajà rozpatrzeniu wed∏ug
przepisów dotychczasowych, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku gdy kompetencje w zakresie realizacji zadania zosta∏y
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy przekazane do w∏aÊciwoÊci innego organu, zadanie to realizuje organ w∏aÊciwy na podstawie przepisów
niniejszej ustawy.
3. W przypadku zmian zakresu zadania
wraz z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, zadanie podlega realizacji
w zakresie przewidzianym w niniejszej
ustawie.

Poz. 92
Art. 17. Prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej ze
Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, za
okresy miesi´czne w 2003 r., nie d∏u˝ej
jednak ni˝ za grudzieƒ 2003 r., mo˝e na
wniosek otrzymaç dla tego zak∏adu:
1) dofinansowanie lub refundacj´ wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych,
u których stwierdzono chorob´
psychicznà, upoÊledzenie umys∏owe
lub epilepsj´ oraz pracowników niewidomych, w wysokoÊci 75 % najni˝szego wynagrodzenia;
2) dofinansowanie w zwiàzku z zatrudnianiem osób niepe∏nosprawnych w przypadku braku podstaw do zwrotu podatku od towarów i us∏ug lub gdy jest
on ni˝szy o 90 % od wynikajàcego
z wyliczenia dokonanego na podstawie
przepisów odr´bnych.”

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym ustawa zosta∏a og∏oszona,
z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 44 lit. b, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2003 r.;

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych, zmienianych niniejszà
ustawà, zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych oraz mogà byç zmieniane na podstawie upowa˝nienia w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2) art. 1 pkt 9 w zakresie dotyczàcym
art. 10b ust. 3—5, pkt 15, pkt 16, pkt 18,
pkt 24 w zakresie dotyczàcym art. 32
ust. 1 pkt 4 oraz art. 3—5, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

Art. 15. Informacje o ustalonej na zasadach obowiàzujàcych do dnia 31 grudnia 2003 r.
wysokoÊci obni˝enia wp∏at na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, o których mowa w art. 22
ustawy zmienianej w art. 1, z tytu∏u zakupu produkcji lub us∏ugi w zak∏adzie pracy
chronionej lub w zak∏adzie aktywnoÊci
zawodowej dokonanego do dnia 31 grudnia 2003 r., mogà byç uwzgl´dniane przez
pracodawc´ zobowiàzanego do wp∏at:

26) art. 30 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), który stanowi:

1) a˝ do wyczerpania — w przypadku
informacji wystawionych do dnia
31 grudnia 1998 r.;

3) art. 2, 7 i 8, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia
1 stycznia 2003 r.”;

„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem art. 15, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2003 r.”;
27) art. 52 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie
zast´pczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217), który stanowi:
„Art. 52. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

2) w terminie do 12 miesi´cy po dniu
uzyskania informacji — w przypadku
informacji wystawianych od dnia
1 stycznia 1999 r.

28) art. 3 i 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz
ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 228, poz. 2262), które stanowià:

Art. 16. Prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej lub
zak∏ad aktywnoÊci zawodowej w stosunku do tego zak∏adu otrzymuje zwrot podatku od towarów i us∏ug na podstawie
przepisów odr´bnych za okresy miesi´czne w 2003 r., nie d∏u˝ej jednak ni˝ za grudzieƒ 2003 r.

„Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 10 lit. b niniejszej
ustawy.
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Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
29) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:
„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

Poz. 92
3. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji, o której mowa w ust. 1, organizacja pracodawców lub organizacja
zwiàzkowa stanie si´ organizacjà reprezentatywnà, w rozumieniu ustawy
z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego, przedstawiciela tej organizacji powo∏uje si´ w sk∏ad Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw
Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady
Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

30) art. 152 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001), który stanowi:

32) art. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniajàcej ustaw´ o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych i ustaw´ o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 44, poz. 422), który stanowi:

„Art. 152. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 138 pkt 5—7, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.;
2) art. 12 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r.;
3) art. 101 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.”;
31) art. 13 i 14 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r.
o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2407), które
stanowià:
„Art. 13. 1. Kadencja Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, rozpocz´ta przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, koƒczy
si´ z up∏ywem okresu tej kadencji.
2. W trakcie trwania kadencji, o której
mowa w ust. 1, w sk∏ad Krajowej Rady
Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady Nadzorczej
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych powo∏uje
si´ przedstawiciela organizacji pracodawców lub organizacji zwiàzkowej,
która w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) posiada orzeczenie o stwierdzeniu
reprezentatywnoÊci;
2) nie wchodzi w sk∏ad Krajowej Rady
Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych oraz Rady Nadzorczej Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 2005 r.”;
33) art. 19 i 21 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), które stanowià:
„Art. 19. Sprawy, które zosta∏y wszcz´te, a niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, podlegajà rozpoznaniu
wed∏ug przepisów ustaw, o których mowa w art. 1—18, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.”
„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
34) art. 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników
centralnych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U.
Nr 163, poz. 1362), który stanowi:
„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.”;
35) art. 22 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 164, poz. 1366), który stanowi:
„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
trzeciego miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7, 32, 35, 39 lit. b,
pkt 64 i 67 lit. c, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.;
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2) art. 1 pkt 13 lit. a, który wchodzi w ˝ycie z dniem 30 czerwca 2006 r.;
3) art. 2 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia i ma zastosowanie
do dochodów uzyskanych od dnia
1 stycznia 2005 r.;
4) art. 11 pkt 1—3 i 5—9, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.;
5) art. 11 pkt 4 i 10, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
36) art. 151 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398), który stanowi:
„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
37) art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 63, poz. 440), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia 1 stycznia 2006 r.”;
38) art. 30 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó∏dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), który stanowi:
„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
39) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który stanowi:
„Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
40) art. 9—21 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115,
poz. 791), które stanowià:
„Art. 9. Orzeczenie o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, ustalone na
podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên.
zm.h)), jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
———————
h)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534
oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 82, poz. 558.

Poz. 92
Art. 10. Na wniosek osoby, która otrzyma∏a po˝yczk´ na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo rolniczej ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, starosta mo˝e:
1) umorzyç do 50 % kwoty po˝yczki —
pod warunkiem prowadzenia przez
d∏u˝nika dzia∏alnoÊci gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej
24 miesi´cy oraz po spe∏nieniu pozosta∏ych warunków umowy,
2) odroczyç termin sp∏aty po˝yczki, roz∏o˝yç jej sp∏at´ na raty lub umorzyç
sp∏at´ w cz´Êci albo w ca∏oÊci, je˝eli
po˝yczka sta∏a si´ wymagalna —
w przypadku uzasadnionym trudnà
sytuacjà materialnà lub losowà d∏u˝nika
— zgodnie z warunkami dopuszczalnoÊci
pomocy de minimis.
Art. 11. 1. Finansowanie sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, na zasadach okreÊlonych w art. 25 ust. 2, 3, 3a i 3b ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia
2007 r., przys∏uguje nie d∏u˝ej ni˝ do
sk∏adek rozliczanych w dokumentach
sk∏adanych za miesiàc grudzieƒ 2007 r.
2. Nie podlegajà finansowaniu na zasadach okreÊlonych w art. 25 ust. 2, 3,
3a i 3b ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
31 grudnia 2007 r., zaleg∏e sk∏adki na
ubezpieczenia spo∏eczne rozliczane
w dokumentach sk∏adanych za okres
do miesiàca grudnia 2007 r., je˝eli z∏o˝enie tych dokumentów do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nastàpi po
dniu 30 czerwca 2008 r.
Art. 12. Z dniem 31 grudnia 2008 r. ulegajà umorzeniu wzajemne nale˝noÊci i zobowiàzania mi´dzy Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych a bud˝etem paƒstwa i Paƒstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych powsta∏e z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne nale˝nych za okres do dnia 31 grudnia 2007 r.,
które podlega∏y finansowaniu ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych i bud˝etu
paƒstwa.
Art. 13. W 2007 r. Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych otrzymuje
dotacj´ celowà z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ zadania, o którym mowa
w art. 26a ustawy wymienionej w art. 1,
w wysokoÊci do 25 % Êrodków zapewniajàcych jego realizacj´.
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Art. 14. W zakresie dofinansowania do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych,
o którym mowa w art. 26a ustawy wymienionej w art. 1, przys∏ugujàcego za
okres do dnia 31 grudnia 2007 r., pracodawcy sk∏adajà:
1) miesi´czne informacje, o których mowa w art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà — w terminie
do 20. dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, którego informacja dotyczy;
2) wniosek, o którym mowa w art. 26c
ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, za dwa miesiàce — w terminie do 20. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcach, których wniosek
dotyczy.
Art. 15. 1. Pracodawcy, którzy przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy przeznaczyli w przypadku zagro˝enia utraty
p∏ynnoÊci finansowej, na okres przejÊciowy, nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, do
70 % Êrodków zak∏adowego funduszu
rehabilitacji na sp∏at´ zobowiàzaƒ
w celu utrzymania zagro˝onych likwidacjà miejsc pracy osób niepe∏nosprawnych, sà zobowiàzani do zwrotu
tych Êrodków na rachunek zak∏adowego funduszu rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych w terminie 12 miesi´cy
od dnia ich przeznaczenia, jednak nie
póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. W przypadku przekroczenia terminu
wymienionego w ust. 1 pracodawca
jest zobowiàzany do dokonania wp∏aty
okreÊlonej w art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 16. Pracodawcy, którzy zachowali zak∏adowy
fundusz rehabilitacji i niewykorzystane
Êrodki tego funduszu na podstawie art. 33
ust. 7b ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, zachowujà zak∏adowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane Êrodki tego funduszu na dotychczasowych zasadach, z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych przepisów dotyczàcych pomocy publicznej.
Art. 17. Rada, okreÊlona w art. 42 ustawy, o której
mowa w art. 1, powo∏ana przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, wykonuje swoje zadania do czasu powo∏ania
nowej, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2007 r.

Poz. 92
Art. 18. Op∏at´ prolongacyjnà, o której mowa
w art. 49 ust. 5d ustawy, o której mowa
w art. 1, nalicza si´ w odniesieniu do nale˝noÊci z tytu∏u wp∏at, o których mowa
w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1
i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a ustawy wymienionej w art. 1, w przypadku decyzji wydawanych poczàwszy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 19. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
podlegajà rozpatrzeniu wed∏ug przepisów dotychczasowych.
Art. 20. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 26c ust. 6,
art. 29 ust. 2 i 4, art. 30 ust. 8, art. 33
ust. 11, art. 34 ust. 9, art. 36 ust. 2 i art. 44
ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26c ust. 6, art. 29
ust. 4, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 11, art. 34
ust. 9, art. 36 ust. 4 i art. 44 ust. 3 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.
Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 5 i art. 13, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od
dnia 1 stycznia 2007 r.;
2) art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 34 oraz
art. 5, 11 i 12, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.;
3) art. 8, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2007 r.”;

41) art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1288), który stanowi:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
42) art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 247, poz. 1822), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia 1 stycznia 2008 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Poz. 92
Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. (poz. 92)

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
I)

o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych1)

sprawnà poszukujàcà pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu 4);

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.2) Ustawa dotyczy osób, których niepe∏nosprawnoÊç zosta∏a potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekajàce do jednego z trzech stopni niepe∏nosprawnoÊci okreÊlonych w art. 3 lub
2) o ca∏kowitej lub cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy
na podstawie odr´bnych przepisów, lub
3) o niepe∏nosprawnoÊci, wydanym przed ukoƒczeniem 16 roku ˝ycia
— zwanych dalej „osobami niepe∏nosprawnymi”.
Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1)3) najni˝szym wynagrodzeniu — oznacza to minimalne wynagrodzenie za prac´ obowiàzujàce
w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odr´bnych przepisów;
2) osobie niepe∏nosprawnej bezrobotnej lub niepe∏nosprawnej poszukujàcej pracy — oznacza to osob´ niepe∏nosprawnà bezrobotnà lub niepe∏no-

3)5) organizacjach pozarzàdowych — oznacza to stowarzyszenia, zwiàzki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególnoÊci dzia∏ajàce na rzecz osób niepe∏nosprawnych, tworzone na
podstawie odr´bnych przepisów;
4)6) przeci´tnym wynagrodzeniu — oznacza to przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego
dnia nast´pnego miesiàca po og∏oszeniu przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie
art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.7));
5) uczestnictwie w ˝yciu spo∏ecznym — oznacza to
mo˝liwoÊç pe∏nienia ról spo∏ecznych oraz pokonywania barier, w szczególnoÊci psychologicznych,
architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu si´;
———————
4)

———————
I)

1)

2)

3)

OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 28 pkt 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu
niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 96, poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada
2000 r. ustanawiajàcej ogólne warunki ramowe równego
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz.
WE L 303 z 02.12.2000).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lutego 2003 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 18 ustawy z dnia
10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.

5)

6)

7)

Obecnie: przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stosownie do art. 145 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2004 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y,
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, ustawy o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 154, poz. 1792), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 115, poz. 791), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 lipca 2007 r.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534
oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191,
poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445.
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6) wskaêniku zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych
— oznacza to przeci´tny miesi´czny udzia∏ procentowy osób niepe∏nosprawnych w zatrudnieniu
ogó∏em, w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu
pracy;
7)8) warunkach pracy chronionej — oznacza to warunki, o których mowa w art. 28 albo art. 29, i uzyskanie statusu zak∏adu pracy chronionej albo zak∏adu aktywnoÊci zawodowej;
8)8) przystosowanym stanowisku pracy osoby niepe∏nosprawnej — oznacza to stanowisko pracy, które
jest oprzyrzàdowane i dostosowane odpowiednio
do potrzeb wynikajàcych z rodzaju i stopnia niepe∏nosprawnoÊci;
9)8) staroÊcie — oznacza to tak˝e prezydenta miasta
na prawach powiatu;
10)8) niepe∏nosprawnoÊci — oznacza to trwa∏à lub
okresowà niezdolnoÊç do wype∏niania ról spo∏ecznych z powodu sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego naruszenia sprawnoÊci organizmu, w szczególnoÊci
powodujàcà niezdolnoÊç do pracy.
Rozdzia∏ 2
Orzekanie o niepe∏nosprawnoÊci
Art. 3. 1. Ustala si´ trzy stopnie niepe∏nosprawnoÊci, które stosuje si´ do realizacji celów okreÊlonych
ustawà:
1) znaczny;
2) umiarkowany;
3) lekki.
2. Orzeczenie ustalajàce stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci stanowi tak˝e podstaw´ do przyznania ulg i uprawnieƒ na podstawie odr´bnych przepisów.
Art. 4.9) 1. Do znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci zalicza si´ osob´ z naruszonà sprawnoÊcià organizmu, niezdolnà do pracy albo zdolnà do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagajàcà,
w celu pe∏nienia ról spo∏ecznych, sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki i pomocy innych osób w zwiàzku z niezdolnoÊcià do samodzielnej egzystencji.
2. Do umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci zalicza si´ osob´ z naruszonà sprawnoÊcià organizmu, niezdolnà do pracy albo zdolnà do pracy jedynie
w warunkach pracy chronionej lub wymagajàcà czasowej albo cz´Êciowej pomocy innych osób w celu
pe∏nienia ról spo∏ecznych.

dujàcej w sposób istotny obni˝enie zdolnoÊci do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolnoÊci, jakà
wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pe∏nà sprawnoÊcià psychicznà i fizycznà, lub
majàca ograniczenia w pe∏nieniu ról spo∏ecznych dajàce si´ kompensowaç przy pomocy wyposa˝enia
w przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocnicze lub
Êrodki techniczne.
4. NiezdolnoÊç do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawnoÊci organizmu w stopniu
uniemo˝liwiajàcym zaspokajanie bez pomocy innych
osób podstawowych potrzeb ˝yciowych, za które
uwa˝a si´ przede wszystkim samoobs∏ug´, poruszanie si´ i komunikacj´.
5.10) Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci osoby, o której mowa
w ust. 1 lub 2, nie wyklucza mo˝liwoÊci zatrudnienia
tej osoby u pracodawcy niezapewniajàcego warunków pracy chronionej, w przypadkach:
1) uzyskania pozytywnej opinii Paƒstwowej Inspekcji
Pracy o przystosowaniu przez pracodawc´ stanowiska pracy do potrzeb osoby niepe∏nosprawnej;
2) zatrudnienia w formie telepracy.
Art. 4a.11) 1. Osoby, które nie ukoƒczy∏y 16 roku ˝ycia zaliczane sà do osób niepe∏nosprawnych, je˝eli
majà naruszonà sprawnoÊç fizycznà lub psychicznà
o przewidywanym okresie trwania powy˝ej 12 miesi´cy, z powodu wady wrodzonej, d∏ugotrwa∏ej choroby
lub uszkodzenia organizmu, powodujàcà koniecznoÊç
zapewnienia im ca∏kowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ˝yciowych w sposób przewy˝szajàcy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kryteria oceny niepe∏nosprawnoÊci u osób w wieku do
16 roku ˝ycia.
Art. 5.12) Orzeczenie lekarza orzecznika Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o:
1) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13
ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci;
———————
10)

3. Do lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci zalicza
si´ osob´ o naruszonej sprawnoÊci organizmu, powo———————

11)

8)

12)

9)

Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.

Poz. 92

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia
24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1288),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 16 paêdziernika 2007 r.
Dodany przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 169 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
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1a)13) niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci;
2) ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci;
3) cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy, ustalone na
podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowoÊci przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3
ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na
równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
Art. 5a.14) 1.15) Osoby posiadajàce wa˝ne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa
w art. 62, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 5,
mogà sk∏adaç do zespo∏u do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci wniosek o ustalenie stopnia niepe∏nosprawnoÊci i wskazaƒ, o których mowa w art. 6b
ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnieƒ na podstawie odr´bnych przepisów.

Poz. 92

2) wojewódzkie zespo∏y do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci — jako druga instancja.
1a.17) Wydatki zwiàzane z tworzeniem i dzia∏alnoÊcià zespo∏ów sà pokrywane ze Êrodków finansowych
bud˝etu paƒstwa. Wydatki te mogà byç równie˝ pokrywane ze Êrodków finansowych jednostek samorzàdu terytorialnego.
2. W∏aÊciwoÊç miejscowà powiatowego i wojewódzkiego zespo∏u do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci ustala si´ wed∏ug miejsca sta∏ego pobytu
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych.
3. W∏aÊciwoÊç miejscowà zespo∏u orzekajàcego
o niepe∏nosprawnoÊci ustala si´ wed∏ug miejsca pobytu w przypadku osób:
1) bezdomnych;
2) przebywajàcych poza miejscem sta∏ego pobytu
ponad dwa miesiàce ze wzgl´dów zdrowotnych
lub rodzinnych;
3) przebywajàcych w zak∏adach karnych i poprawczych;

2. W post´powaniu w sprawach, o których mowa
w ust. 1, zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci wydaje orzeczenie, w którym:

4) przebywajàcych w domach pomocy spo∏ecznej
i oÊrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów
o pomocy spo∏ecznej.

1) stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci okreÊla si´ na podstawie przed∏o˝onych orzeczeƒ, o których mowa
w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa
w art. 5 i 62;

4. W przypadku osób, o których mowa w ust. 3
pkt 2—4, zespó∏ orzekajàcy o niepe∏nosprawnoÊci jest
obowiàzany przes∏aç zawiadomienie o wydanym
orzeczeniu do powiatowego zespo∏u do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci w∏aÊciwego zgodnie
z ust. 2.

2) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3, ustala si´ stosownie do naruszonej sprawnoÊci organizmu i ograniczeƒ funkcjonalnych uzasadniajàcych korzystanie z ulg i uprawnieƒ na podstawie
odr´bnych przepisów.
3. Zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci ma prawo ˝àdaç od w∏aÊciwych organów rentowych udost´pnienia kopii orzeczeƒ, o których mowa
w ust. 1, a organy te sà obowiàzane do ich udost´pniania.
4. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 2, nie s∏u˝y odwo∏anie.
Art. 6.16) 1. Powo∏uje si´ zespo∏y orzekajàce o niepe∏nosprawnoÊci:
1) powiatowe zespo∏y do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci — jako pierwsza instancja;
———————
13) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
14) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

Art. 6a.18) 1. Starosta w ramach zadaƒ z zakresu
administracji rzàdowej powo∏uje i odwo∏uje powiatowy zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci,
zwany dalej „powiatowym zespo∏em”, po uzyskaniu
zgody wojewody oraz przedk∏ada wojewodzie informacje o realizacji zadaƒ.
2. Wojewoda po zasi´gni´ciu opinii starostów
ustala obszar dzia∏ania powiatowego zespo∏u do
spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, który mo˝e
obejmowaç swoim zasi´giem wi´cej ni˝ jeden powiat,
oraz siedziby wyjazdowych sk∏adów orzekajàcych
w powiatach, w których nie powo∏ano powiatowego
zespo∏u.
3. Powiatowy zespó∏ dzia∏ajàcy w mieÊcie na prawach powiatu mo˝e byç nazwany „miejskim zespo∏em do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci”. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
4. Wojewódzki zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, zwany dalej „wojewódzkim zespo∏em”, powo∏uje i odwo∏uje wojewoda.
———————
17)
18)

Dodany
noÊniku
Dodany
noÊniku

przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w od2.
przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w od5.
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Art. 6b.18) 1.19) Powiatowe zespo∏y orzekajà na
wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodà, na wniosek oÊrodka pomocy spo∏ecznej.
2. OÊrodki pomocy spo∏ecznej mogà uczestniczyç
na prawach strony w sprawach, w których orzekajà
powiatowe zespo∏y.
3. W orzeczeniu powiatowego zespo∏u, poza ustaleniem niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏nosprawnoÊci, powinny byç zawarte wskazania dotyczàce w szczególnoÊci:
1) odpowiedniego zatrudnienia uwzgl´dniajàcego
psychofizyczne mo˝liwoÊci danej osoby;

Poz. 92

2. Skierowanie powinno zawieraç:
1) nazw´ zespo∏u, którego lekarz lub psycholog kieruje na badania;
2) rodzaj badania, na które jest kierowana osoba zainteresowana;
3) imi´ (imiona) i nazwisko osoby skierowanej;
4) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL) lub cechy dokumentu potwierdzajàcego obywatelstwo,
w przypadku cudzoziemca nieposiadajàcego numeru PESEL;
5) dat´ urodzenia;

2) szkolenia, w tym specjalistycznego;

6) miejsce zameldowania albo pobytu;

3) zatrudnienia w zak∏adzie aktywnoÊci zawodowej;

7) dat´ wystawienia skierowania;

4) uczestnictwa w terapii zaj´ciowej;

8) uzasadnienie do skierowania na badania;

5) koniecznoÊci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, u∏atwiajàce funkcjonowanie danej osoby;

9) podpis i pieczàtk´ osoby kierujàcej i akceptujàcej
przeprowadzenie badania.

6) korzystania z systemu Êrodowiskowego wsparcia
w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie si´
korzystanie z us∏ug socjalnych, opiekuƒczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych Êwiadczonych
przez sieç instytucji pomocy spo∏ecznej, organizacje pozarzàdowe oraz inne placówki;

3. Wyniki badaƒ sà sporzàdzane w formie pisemnej na formularzu badania, do którego do∏àcza si´ wydruki komputerowe lub wykonane zdj´cia.

7) koniecznoÊci sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki lub pomocy innej osoby w zwiàzku ze znacznie ograniczonà mo˝liwoÊcià samodzielnej egzystencji;
8) koniecznoÊci sta∏ego wspó∏udzia∏u na co dzieƒ
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
9) spe∏niania przez osob´ niepe∏nosprawnà przes∏anek okreÊlonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.20)).
Art. 6b1.21) 1. W wojewódzkim zespole przeprowadza si´ specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, zwane dalej „badaniami”, osób ubiegajàcych si´
o wydanie orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub stopniu niepe∏nosprawnoÊci, na podstawie skierowaƒ wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub psychologów cz∏onków zespo∏ów orzekajàcych o niepe∏nosprawnoÊci.
———————
19)
20)

21)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661,
Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.
Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

4. Formularz badania zawiera nast´pujàce dane:
1) numer ewidencyjny badania;
2) nazw´ wojewódzkiego zespo∏u, w którym badanie
zosta∏o wykonane;
3) imi´ (imiona) i nazwisko osoby badanej;
4) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL) lub cechy dokumentu potwierdzajàcego obywatelstwo,
w przypadku cudzoziemca nieposiadajàcego numeru PESEL;
5) dat´ urodzenia;
6) miejsce zameldowania albo pobytu;
7) dat´ wykonania badania;
8) wynik badania wraz z opisem;
9) informacj´ o za∏àcznikach;
10) podpis i pieczàtk´ odpowiednio lekarza lub psychologa wykonujàcego badanie.
5. Wyniki badaƒ sà przesy∏ane do zespo∏u, którego
lekarz lub psycholog wystawi∏ skierowanie, w terminie 3 dni roboczych od daty ich sporzàdzenia; drugi
egzemplarz wyników jest przechowywany w wojewódzkim zespole ∏àcznie z wydrukiem komputerowym lub wykonanymi zdj´ciami.
6. Na wniosek osoby badanej lub jej przedstawiciela ustawowego wydaje si´ kopie wyników badaƒ.
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7. W wojewódzkim zespole prowadzi si´ rejestr badaƒ w formie dokumentu pisemnego i elektronicznego. Rejestr ten powinien zawieraç:
1) numer ewidencyjny badania;
2) dane osobowe osoby badanej, o których mowa
w ust. 2 pkt 3—6;
3) dat´ skierowania na badania;
4) dat´ wykonania badania;
5) imi´ i nazwisko lekarza lub psychologa wykonujàcego badania.
8. Wojewódzki zespó∏ jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób badanych w celu wydania orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub stopniu
niepe∏nosprawnoÊci.
9. Dane zgromadzone w formularzu badania lub
za∏àczniki udost´pnia si´, o ile sà one niezb´dne, do
realizacji zadaƒ okreÊlonych w ustawie:
1) Pe∏nomocnikowi Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych;
2) powiatowym zespo∏om.
10. Formularz badania i za∏àczniki ulegajà zniszczeniu po up∏ywie 50 lat od dnia sporzàdzenia formularza
badania.
11. Wojewódzki zespó∏ jest obowiàzany prowadziç
odpowiednià ewidencj´ oraz zapewniç przechowywanie i ochron´ przed uszkodzeniem, zniszczeniem bàdê
utratà dokumentacji dotyczàcej badaƒ.
12. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres wykonywanych badaƒ oraz tryb i warunki
kierowania na te badania,
2) warunki organizacyjne wykonywania badaƒ,

Poz. 92

2) kontroli prawid∏owoÊci i jednolitoÊci stosowania
przepisów, standardów i procedur post´powania
w sprawach dotyczàcych orzekania o niepe∏nosprawnoÊci i o stopniu niepe∏nosprawnoÊci;
3) szkoleniu cz∏onków wojewódzkich zespo∏ów;
4) udzielaniu wyjaÊnieƒ w zakresie stosowania przepisów regulujàcych post´powanie w sprawach
dotyczàcych orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub
o stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
3. Je˝eli w ramach nadzoru Pe∏nomocnik stwierdzi, ˝e istnieje uzasadniona wàtpliwoÊç co do zgodnoÊci orzeczenia ze stanem faktycznym lub ˝e orzeczenie
zosta∏o wydane w sposób sprzeczny z przepisami dotyczàcymi orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, mo˝e zwróciç si´ do w∏aÊciwego organu o:
1) stwierdzenie niewa˝noÊci orzeczenia;
2) wznowienie post´powania.
4. Pe∏nomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawid∏owoÊci, mo˝e wystàpiç:
1) do organu, który powo∏a∏ zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, o odwo∏anie cz∏onków
zespo∏u odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawid∏owoÊci;
2) do wojewody o cofni´cie zgody na powo∏anie powiatowego zespo∏u.
5. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2,
w imieniu Pe∏nomocnika realizujà upowa˝nione przez
niego osoby, posiadajàce wiedz´ niezb´dnà do przeprowadzania kontroli. Pisemne upowa˝nienie jest wydawane na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata.
6. Wojewoda pe∏ni bezpoÊredni nadzór nad powiatowymi zespo∏ami. Przepisy ust. 2, 3, 4 pkt 1 i ust. 5
stosuje si´ odpowiednio.

3) warunki techniczne pomieszczeƒ, w których sà
wykonywane badania

7. Wojewoda przestawia Pe∏nomocnikowi informacje o realizacji zadaƒ:

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie sprawnego przebiegu procesu orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub
stopniu niepe∏nosprawnoÊci.

1) powiatowych zespo∏ów, sporzàdzane na podstawie informacji otrzymanych od starostów;

Art. 6c.22) 1. Pe∏nomocnik Rzàdu do Spraw Osób
Niepe∏nosprawnych, zwany dalej „Pe∏nomocnikiem”,
sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepe∏nosprawnoÊci i o stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1) kontroli orzeczeƒ co do ich zgodnoÊci z zebranymi
dokumentami lub z przepisami dotyczàcymi orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci;
———————
22)

Dodany przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

2) wojewódzkiego zespo∏u.
8.23) Od orzeczenia wojewódzkiego zespo∏u przys∏uguje odwo∏anie do sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 30 dni od dnia dor´czenia orzeczenia. Odwo∏anie wnosi si´ za poÊrednictwem wojewódzkiego zespo∏u, który orzeczenie wyda∏. Je˝eli wojewódzki zespó∏ uzna, ˝e odwo∏anie zas∏uguje w ca∏oÊci na uwzgl´dnienie, wydaje orzeczenie, w którym
uchyla lub zmienia zaskar˝one orzeczenie.
———————
23)

W brzmieniu ustalonym przez art. 140 pkt 1 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 marca 2006 r.
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9. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady wydawania orzeczeƒ, o których mowa w art. 5a, orzekania o niepe∏nosprawnoÊci i o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, uwzgl´dniajàc tryb post´powania przy orzekaniu oraz
sk∏ad i sposób powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków zespo∏ów orzekajàcych, a tak˝e sposób dzia∏ania tych zespo∏ów;
2) rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji cz∏onków
zespo∏ów orzekajàcych oraz tryb post´powania
przy wydawaniu zaÊwiadczeƒ uprawniajàcych do
orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji, odpowiednich do zakresu orzekania;
3) warunki organizacyjne i techniczne, jakie powinny
spe∏niaç pomieszczenia zespo∏ów orzekajàcych,
majàc na wzgl´dzie zapewnienie dost´pu do tych
pomieszczeƒ osobom niepe∏nosprawnym;
4) tryb przeprowadzania szkoleƒ i minima programowe szkoleƒ dla specjalistów powo∏ywanych do zespo∏ów orzekajàcych oraz sposób wyboru oÊrodków szkoleniowych upowa˝nionych do prowadzenia szkoleƒ, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia w∏aÊciwego poziomu kszta∏cenia, w tym odpowiedniego poziomu wiedzy specjalistycznej;
5) standardy w zakresie kwalifikowania oraz post´powania dotyczàcego orzekania o niepe∏nosprawnoÊci i o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, uwzgl´dniajàc schorzenia naruszajàce sprawnoÊç organizmu i przewidywany okres trwania naruszenia tej
sprawnoÊci, powodujàce zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepe∏nosprawnoÊci, a tak˝e oznaczenie symboli przyczyn niepe∏nosprawnoÊci;
6) wzory i terminy sk∏adania informacji, o których
mowa w ust. 7 i art. 6a ust. 1, uwzgl´dniajàc elementy informacji o realizacji zadaƒ, przyj´tych
wnioskach, wydanych orzeczeniach i wydanych
legitymacjach, wydatkach oraz elementy zestawieƒ zbiorczych;
7) wzory legitymacji dokumentujàcych niepe∏nosprawnoÊç lub stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci oraz
organy uprawnione do ich wystawiania, majàc na
wzgl´dzie zachowanie jednolitoÊci dokumentu potwierdzajàcego podstaw´ do korzystania z ulg
i uprawnieƒ.
Art. 6d.24) 1. Tworzy si´ Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci,
zwany dalej „systemem”, w którym przetwarza si´ dane w celu usprawnienia i podniesienia jakoÊci orzekania o niepe∏nosprawnoÊci.
2. Powiatowe zespo∏y i wojewódzkie zespo∏y oraz
Pe∏nomocnik sà administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu.
———————
24)

Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; wszed∏ w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia 2007 r.
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3. W systemie gromadzi si´ dane dotyczàce:
1) osób, które z∏o˝y∏y wniosek o ustalenie niepe∏nosprawnoÊci albo o ustalenie stopnia niepe∏nosprawnoÊci;
2) przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1;
3) cz∏onków powiatowych zespo∏ów i wojewódzkich
zespo∏ów;
4) innych osób zatrudnionych w zespo∏ach;
5) kosztów funkcjonowania powiatowych zespo∏ów
i wojewódzkich zespo∏ów, w tym:
a) amortyzacji,
b) zu˝ycia materia∏ów i energii,
c) wynagrodzeƒ, obowiàzkowych sk∏adek i innych
Êwiadczeƒ, w tym na pracowników wykonujàcych badania lub wykonujàcych czynnoÊci pomocnicze przy wykonywaniu tych badaƒ,
d) umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonujàcymi badania lub wykonujàcych czynnoÊci pomocnicze przy wykonywaniu tych badaƒ,
e) pozosta∏ych rodzajowo wy˝ej niewymienionych, w podziale na finansowane z bud˝etu
paƒstwa i bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego.
4. Dane gromadzone w systemie obejmujà:
1) dane dotyczàce osób, o których mowa w ust. 3
pkt 1—3:
a) imi´ (imiona) i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) p∏eç,
d) adres miejsca zameldowania,
e) adres miejsca pobytu,
f) cechy dokumentów to˝samoÊci: rodzaj dokumentu, numer i seri´ dokumentu,
g) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL) lub
obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadajàcego numeru PESEL;
2) dane dotyczàce wykszta∏cenia i zawodu osób,
o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3;
3) dane dotyczàce formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3;
4) dane dotyczàce liczby osób, o których mowa
w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i wymiaru
czasu pracy;
5) dane dotyczàce daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny niepe∏nosprawnoÊci, daty
powstania niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏nosprawnoÊci, okresu, na jaki zosta∏o wydane
orzeczenie, wskazaƒ, o których mowa w art. 6b
ust. 3.
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5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego zapewnia warunki organizacyjno-techniczne
funkcjonowania systemu.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób
oraz tryb gromadzenia i usuwania danych z systemu,
majàc na wzgl´dzie ich zabezpieczenie przed dost´pem
lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
Rozdzia∏ 3
Rehabilitacja osób niepe∏nosprawnych
Art. 7. 1. Rehabilitacja osób niepe∏nosprawnych
oznacza zespó∏ dzia∏aƒ, w szczególnoÊci organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych,
szkoleniowych, edukacyjnych i spo∏ecznych, zmierzajàcych do osiàgni´cia, przy aktywnym uczestnictwie
tych osób, mo˝liwie najwy˝szego poziomu ich funkcjonowania, jakoÊci ˝ycia i integracji spo∏ecznej.
2. Rehabilitacja lecznicza osób niepe∏nosprawnych
odbywa si´ na podstawie odr´bnych przepisów.
Art. 8. 1. Rehabilitacja zawodowa ma na celu u∏atwienie osobie niepe∏nosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umo˝liwienie jej korzystania z poradnictwa
zawodowego, szkolenia zawodowego i poÊrednictwa
pracy.
2. Do realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, niezb´dne jest:
1) dokonanie oceny zdolnoÊci do pracy, w szczególnoÊci przez:
a) przeprowadzenie badaƒ lekarskich i psychologicznych umo˝liwiajàcych okreÊlenie sprawnoÊci fizycznej, psychicznej i umys∏owej do wykonywania zawodu oraz ocen´ mo˝liwoÊci zwi´kszenia tej sprawnoÊci,
b) ustalenie kwalifikacji, doÊwiadczeƒ zawodowych, uzdolnieƒ i zainteresowaƒ;
2) prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzgl´dniajàcego ocen´ zdolnoÊci do pracy oraz umo˝liwiajàcego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia;
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2. Rehabilitacja spo∏eczna realizowana jest przede
wszystkim przez:
1) wyrabianie zaradnoÊci osobistej i pobudzanie aktywnoÊci spo∏ecznej osoby niepe∏nosprawnej;
2) wyrabianie umiej´tnoÊci samodzielnego wype∏niania ról spo∏ecznych;
3) likwidacj´ barier, w szczególnoÊci architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu si´ i dost´pie do informacji;
4) kszta∏towanie w spo∏eczeƒstwie w∏aÊciwych postaw i zachowaƒ sprzyjajàcych integracji z osobami niepe∏nosprawnymi.
Art. 10.25) Do podstawowych form aktywnoÊci
wspomagajàcej proces rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych zalicza si´ uczestnictwo tych osób w:
1) warsztatach terapii zaj´ciowej, zwanych dalej
„warsztatami”;
2) turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej „turnusami”.
Art. 10a.26) 1. Warsztat oznacza wyodr´bnionà organizacyjnie i finansowo placówk´ stwarzajàcà osobom niepe∏nosprawnym niezdolnym do podj´cia pracy mo˝liwoÊç rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej
w zakresie pozyskania lub przywracania umiej´tnoÊci
niezb´dnych do podj´cia zatrudnienia.
2. Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa
w ust. 1, odbywa si´ przy zastosowaniu technik terapii
zaj´ciowej, zmierzajàcych do rozwijania:
1) umiej´tnoÊci wykonywania czynnoÊci ˝ycia codziennego oraz zaradnoÊci osobistej;
2) psychofizycznych sprawnoÊci oraz podstawowych
i specjalistycznych umiej´tnoÊci zawodowych,
umo˝liwiajàcych uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podj´cie pracy.
3. Terapi´ realizuje si´ na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym okreÊla si´:
1) formy rehabilitacji;
2) zakres rehabilitacji;

3) przygotowanie zawodowe z uwzgl´dnieniem perspektyw zatrudnienia;

3) metody i zakres nauki umiej´tnoÊci, o których mowa w ust. 2;

4) dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposa˝enie;

4) formy wspó∏pracy z rodzinà lub opiekunami;

5) okreÊlenie Êrodków technicznych umo˝liwiajàcych
lub u∏atwiajàcych wykonywanie pracy, a w razie
potrzeby — przedmiotów ortopedycznych, Êrodków pomocniczych, sprz´tu rehabilitacyjnego itp.

5) planowane efekty rehabilitacji;
6) osoby odpowiedzialne za realizacj´ programu rehabilitacji.
———————
25)

Art. 9. 1. Rehabilitacja spo∏eczna ma na celu umo˝liwianie osobom niepe∏nosprawnym uczestnictwa
w ˝yciu spo∏ecznym.

26)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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4. W warsztacie dzia∏a rada programowa, w sk∏ad
której wchodzà:
1) kierownik warsztatu;
2) specjaliÊci do spraw rehabilitacji lub rewalidacji;
3) instruktorzy terapii zaj´ciowej;
4) psycholog;
5) doradca zawodowy lub instruktor zawodu —
w miar´ potrzeb.
5. Rada programowa dokonuje okresowej oraz, nie
rzadziej ni˝ co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika
warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiàgni´tych
przez niego post´pów w rehabilitacji, uzasadniajàcych:
1) podj´cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub
na przystosowanym stanowisku pracy;
2) potrzeb´ skierowania osoby niepe∏nosprawnej do
oÊrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy spo∏ecznej, ze wzgl´du na brak post´pów
w rehabilitacji i z∏e rokowania co do mo˝liwoÊci
osiàgni´cia post´pów uzasadniajàcych podj´cie
zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku
pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;
3) przed∏u˝enie uczestnictwa w terapii ze wzgl´du na:
a) pozytywne rokowania co do przysz∏ych post´pów w rehabilitacji, umo˝liwiajàcych podj´cie
zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na
rynku pracy,
b) okresowy brak mo˝liwoÊci podj´cia zatrudnienia,
c) okresowy brak mo˝liwoÊci skierowania osoby
niepe∏nosprawnej do oÊrodka wsparcia, o którym mowa w pkt 2.
Art. 10b.26) 1. Warsztaty mogà byç organizowane
przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.
2.27) Koszty utworzenia, dzia∏alnoÊci i wynikajàce
ze zwi´kszenia liczby uczestników warsztatu sà wspó∏finansowane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, ze Êrodków samorzàdu terytorialnego lub z innych êróde∏, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4 oraz
art. 68c ust. 1.
———————
27)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 stycznia 2005 r. zmieniajàcej ustaw´ o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych i ustaw´ o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 44, poz. 422), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od
dnia 1 stycznia 2005 r.
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3.28) Dofinansowanie ze Êrodków Funduszu kosztów uczestnictwa w warsztacie osób niepe∏nosprawnych przebywajàcych w jednostkach organizacyjnych
obowiàzanych do zapewnienia terapii zaj´ciowej na
podstawie odr´bnych przepisów, jest obni˝ane w zale˝noÊci od procentowego wskaênika udzia∏u tych
osób w ogólnej liczbie uczestników warsztatu, zwanego dalej „wskaênikiem udzia∏u”, z zastrze˝eniem ust. 4
i 5.
4.28) Ze Êrodków Funduszu nie mogà byç dofinansowane koszty, o których mowa w ust. 3, w przypadku
gdy wskaênik udzia∏u wynosi co najmniej 80 %.
5.28) Koszty, o których mowa w ust. 3, nie ulegajà
obni˝eniu w przypadku, gdy wskaênik udzia∏u nie
przekracza 30 %.
6. Powiat, którego mieszkaƒcy sà uczestnikami rehabilitacji w warsztacie dzia∏ajàcym na terenie innego
powiatu, jest obowiàzany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkaƒców,
w cz´Êci nieobj´tej dofinansowaniem ze Êrodków Funduszu, w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego
dzia∏a warsztat.
6a.29) Powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadzajà co najmniej raz w roku kontrol´ warsztatów.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady tworzenia, dzia∏ania i dofinansowywania
warsztatów, sk∏ad i zakres dzia∏ania zespo∏u rozpatrujàcego wnioski oraz zakres dzia∏ania rady programowej warsztatu, a tak˝e zakres i tryb przeprowadzania
kontroli warsztatów przez powiatowe centra pomocy
rodzinie, w tym:
1) wzory, tryb sk∏adania oraz sposób rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia,
dzia∏alnoÊci i kosztów wynikajàcych ze zwi´kszonej liczby uczestników warsztatu,
2) sposób dofinansowania kosztów utworzenia, dzia∏alnoÊci i kosztów wynikajàcych ze zwi´kszonej
liczby uczestników warsztatów,
3) sposób sporzàdzania informacji o wykorzystaniu
Êrodków oraz sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci warsztatu,
4) szczegó∏owe zasady obni˝ania dofinansowania
w zale˝noÊci od wskaênika udzia∏u,
5) szczegó∏owy zakres dzia∏ania rady programowej
oraz sposób dokonywania oceny post´pów osób
uczestniczàcych w rehabilitacji
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego
funkcjonowania warsztatów i odpowiedniego poziomu rehabilitacji.
———————
28)
29)

Wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
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Art. 10c.26) 1. Turnus oznacza zorganizowanà form´ aktywnej rehabilitacji po∏àczonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawnoÊci oraz rozwijanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych uczestników, mi´dzy innymi przez nawiàzywanie i rozwijanie kontaktów spo∏ecznych, realizacj´
i rozwijanie zainteresowaƒ, a tak˝e przez udzia∏ w innych zaj´ciach przewidzianych programem turnusu.

2) opracowania i realizacji programu turnusu;
3) udost´pniania w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
prowadzenia dzia∏alnoÊci powiatowego centrum
pomocy rodzinie informacji zawierajàcych:
a) nazwy oÊrodka i miejscowoÊci, w której b´dà
odbywa∏y si´ turnusy,
b) daty rozpocz´cia i zakoƒczenia turnusów,

2. Turnusy mogà byç organizowane:
1) przez osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, które
prowadzà co najmniej przez 2 lata dzia∏alnoÊç na
rzecz osób niepe∏nosprawnych i uzyska∏y wpis do
rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewod´, zwane dalej „organizatorem turnusów”;
2) wy∏àcznie w oÊrodkach, które uzyska∏y wpis do rejestru oÊrodków prowadzonego przez wojewod´
— z wy∏àczeniem turnusów organizowanych
w formie, o której mowa w ust. 5 pkt 2, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. W domach pomocy spo∏ecznej lub w innych placówkach opiekuƒczych turnusy mogà byç organizowane wy∏àcznie dla osób niepe∏nosprawnych nieb´dàcych sta∏ymi podopiecznymi takich jednostek.
4. OÊrodki, w których organizowane sà turnusy, zapewniajà osobom niepe∏nosprawnym odpowiednie
warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia
niepe∏nosprawnoÊci uczestników turnusu, oraz baz´
do prowadzenia rehabilitacji i realizacji okreÊlonego
programu turnusu.
5. Czas trwania turnusów, o których mowa w ust. 2,
wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje si´ wy∏àcznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych
liczàcych nie mniej ni˝ 20 uczestników, w formie:
1) stacjonarnej;
2) niestacjonarnej.
6. Program turnusu okreÊla:
1) rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeƒ osób niepe∏nosprawnych;
2) rodzaje zaj´ç kulturalno-oÊwiatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zaj´ç wynikajàcych ze
specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzgl´dnieniem zaj´ç indywidualnych i grupowych;
3) kadr´ odpowiedzialnà za realizacj´ programu turnusu.

c) warunki pobytu w oÊrodku, w którym organizuje si´ turnusy,
d) program turnusu, o którym mowa w ust. 6,
e) koszt uczestnictwa w turnusie;
4) przes∏ania do w∏aÊciwego powiatowego centrum
pomocy rodzinie informacji o przebiegu turnusu
w terminie 21 dni od dnia zakoƒczenia turnusu,
sporzàdzonej odr´bnie dla ka˝dego uczestnika korzystajàcego z dofinansowania ze Êrodków Funduszu;
5) przechowywania dokumentów dotyczàcych przebiegu turnusu przez okres 3 lat.
Art. 10d.26) 1. Wojewoda prowadzi rejestr oÊrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje
wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spe∏nieniu
przez oÊrodek lub organizatora turnusów warunków
okreÊlonych zgodnie z ust. 8 pkt 3.
2.30) OÊrodki ubiegajàce si´ o uzyskanie wpisu do
rejestru oÊrodków przyjmujàcych grupy turnusowe
sk∏adajà wniosek o wpis do rejestru do w∏aÊciwego terytorialnie samorzàdu województwa, który po zaopiniowaniu wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego
wp∏ywu przekazuje wniosek wojewodzie.
3. Podmioty ubiegajàce si´ o uzyskanie wpisu do
rejestru organizatorów turnusów sk∏adajà wniosek
o wpis do tego rejestru do wojewody w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ organizatora turnusu.
4. Rozpatrzenie przez wojewod´ wniosku nast´puje w terminie 30 dni od dnia jego wp∏ywu. O sposobie
rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3,
wojewoda zawiadamia odpowiednio oÊrodek i samorzàd województwa albo organizatora turnusu.
5. OÊrodek lub organizator turnusu, który uzyska∏
wpis do rejestru, jest obowiàzany do niezw∏ocznego
powiadomienia wojewody o ka˝dej zmianie warunków stanowiàcych podstaw´ uzyskania wpisu do rejestru oÊrodków lub rejestru organizatorów turnusów.
6. Wojewoda wykreÊla oÊrodek lub organizatora
turnusu z rejestru w razie:
———————
30)

7. Organizator turnusów jest obowiàzany do:
1) zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej,
technicznej i kadrowej w sposób gwarantujàcy
osobom niepe∏nosprawnym bezpieczne warunki
uczestnictwa w turnusie;
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W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce
ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.
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1) niespe∏niania warunków okreÊlonych na podstawie ust. 8 pkt 3;
2) uniemo˝liwienia kontroli oÊrodka lub organizatora
turnusu.

Poz. 92

2. W przypadku przekroczenia kwot dochodu,
o których mowa w ust. 1, kwot´ dofinansowania pomniejsza si´ o kwot´, o którà dochód ten zosta∏ przekroczony, z zastrze˝eniem ust. 3.

7. O wpisie lub wykreÊleniu z rejestrów, o których
mowa w ust. 1, wojewoda informuje w ciàgu 14 dni
Pe∏nomocnika, który prowadzi centralnà baz´ danych
oÊrodków i organizatorów turnusów posiadajàcych
wpis do rejestru wojewody oraz wydaje krajowy informator o oÊrodkach i organizatorach turnusów posiadajàcych taki wpis.

3. W przypadku uzasadnionym trudnà sytuacjà
materialnà lub losowà osoby niepe∏nosprawnej dofinansowanie ze Êrodków Funduszu uczestnictwa
w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa
jej opiekuna mo˝e zostaç przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia
kwot dochodu, o których mowa w ust. 1.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

4. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepe∏nosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

1) rodzaje turnusów organizowanych przy udziale
Êrodków Funduszu oraz warunki uczestnictwa
w tych turnusach,
2) warunki, jakie powinny spe∏niaç osoby niepe∏nosprawne ubiegajàce si´ o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, tryb sk∏adania i rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie, wysokoÊç oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze Êrodków Funduszu,

Art. 10f.26) 1. Osoby niepe∏nosprawne sà kierowane do uczestnictwa w:
1) warsztacie — zgodnie ze wskazaniem zawartym
w orzeczeniu o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci;
2) turnusie — na wniosek lekarza, pod którego opiekà znajduje si´ ta osoba.

3) warunki, jakie powinni spe∏niaç organizatorzy turnusów i oÊrodki, w których odbywajà si´ turnusy,
sposób oceny spe∏niania tych warunków i dokonywania wpisu do rejestrów oraz zasady prowadzenia rejestrów,

2.32) Podmiot zamierzajàcy zorganizowaç lub prowadzàcy warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zg∏oszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.

4) zakres, sposób i tryb kontroli organizatorów oraz
oÊrodków wpisanych do rejestrów, prowadzonej
przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub
wojewod´ i obowiàzki zwiàzane z tà kontrolà,

3. Wnioski osób niepe∏nosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie sà sk∏adane w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

5) zakres przekazywanych przez wojewod´ informacji o oÊrodkach i organizatorach turnusów posiadajàcych wpis do rejestrów, o których mowa
w ust. 1, zasady prowadzenia centralnej bazy danych oÊrodków i organizatorów turnusów posiadajàcych taki wpis oraz udost´pniania danych
znajdujàcych si´ w tej bazie,

Rozdzia∏ 4

6) wzory wniosków, zawiadomieƒ i informacji
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie odpowiedniego
poziomu rehabilitacji.
Art. 10e.26) 1.31) Osoba niepe∏nosprawna mo˝e
ubiegaç si´ o dofinansowanie ze Êrodków Funduszu
uczestnictwa w turnusie, je˝eli przeci´tny miesi´czny
dochód, w rozumieniu przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczb´ osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwarta∏ poprzedzajàcy miesiàc z∏o˝enia wniosku, nie przekracza
kwoty:
1) 50 % przeci´tnego wynagrodzenia na osob´ we
wspólnym gospodarstwie domowym;
2) 65 % przeci´tnego wynagrodzenia w przypadku
osoby samotnej.
———————
31)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

Uprawnienia osób niepe∏nosprawnych
Art. 11.33) 1. Osoba niepe∏nosprawna zarejestrowana w powiatowym urz´dzie pracy jako bezrobotna
albo poszukujàca pracy niepozostajàca w zatrudnieniu
ma prawo korzystaç z us∏ug lub instrumentów rynku
pracy na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên.
zm.34)), zwanej dalej „ustawà o promocji”.
2. Osoba niepe∏nosprawna zarejestrowana w powiatowym urz´dzie pracy jako poszukujàca pracy niepozostajàca w zatrudnieniu mo˝e równie˝ korzystaç
———————
32)
33)
34)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043,
Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588
oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280,
Nr 191, poz. 1366 i Nr 192, poz. 1378.
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na zasadach takich jak bezrobotni z nast´pujàcych
us∏ug lub instrumentów okreÊlonych w ustawie o promocji:
1) szkoleƒ;
2) sta˝u;
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3) wzór wniosku i niezb´dne elementy umowy dotyczàcej przyznania Êrodków okreÊlonych w ust. 1
— majàc na wzgl´dzie zwi´kszenie aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych, zapewnienie zgodnoÊci udzielanej pomocy z regu∏ami przyznawania
pomocy publicznej w ramach zasady de minimis oraz
racjonalne gospodarowanie Êrodkami Funduszu.

3) prac interwencyjnych;
4) przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
5) badaƒ lekarskich, o których mowa w art. 2 ust. 3
ustawy o promocji;
6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2
i 4 ustawy o promocji;
7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45
ust. 3 ustawy o promocji.
3. Wydatki na instrumenty lub us∏ugi rynku pracy,
o których mowa w ust. 1 i 2, sà finansowane w odniesieniu do osób niepe∏nosprawnych zarejestrowanych
jako:
1) bezrobotne — ze Êrodków Funduszu Pracy;
2) poszukujàce pracy niepozostajàce w zatrudnieniu
— ze Êrodków Funduszu.
Art. 12. (uchylony).35)
Art. 12a.36) 1. Osoba niepe∏nosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, mo˝e otrzymaç ze Êrodków Funduszu jednorazowo Êrodki na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk∏adu do spó∏dzielni socjalnej w wysokoÊci okreÊlonej w umowie zawartej ze starostà, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci
pi´tnastokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia, je˝eli
nie otrzyma∏a Êrodków publicznych na ten cel.
2. Osoba niepe∏nosprawna, która otrzyma∏a jednorazowo Êrodki na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wk∏adu do spó∏dzielni socjalnej, jest obowiàzana do zwrotu otrzymanych Êrodków wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych, je˝eli z przyczyn le˝àcych po
jej stronie zosta∏y naruszone warunki umowy, o której
mowa w ust. 1.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu Êrodków,
o których mowa w ust. 1,
2) formy zabezpieczenia zwrotu Êrodków, o których
mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczàcej ich przyznania,
———————
35)
36)

Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

Art. 13. 1.37) Osoba niepe∏nosprawna prowadzàca
dzia∏alnoÊç gospodarczà albo w∏asne lub dzier˝awione gospodarstwo rolne mo˝e otrzymaç, ze Êrodków
Funduszu, dofinansowanie do wysokoÊci 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciàgni´tego na kontynuowanie tej dzia∏alnoÊci, je˝eli:
1) nie korzysta∏a z po˝yczki z Funduszu na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo rolniczej oraz
z Funduszu Pracy na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
2) po˝yczka zosta∏a sp∏acona lub w ca∏oÊci umorzona.
2.38) Dofinansowanie nast´puje na podstawie
umowy zawartej przez starost´ z osobà, o której mowa w ust. 1.
Art. 14. 1. Osobie zatrudnionej, która w wyniku
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraci∏a
zdolnoÊç do pracy na dotychczasowym stanowisku,
pracodawca jest obowiàzany wydzieliç lub zorganizowaç odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym
zapleczem socjalnym, nie póêniej ni˝ w okresie trzech
miesi´cy od daty zg∏oszenia przez t´ osob´ gotowoÊci
przystàpienia do pracy. Zg∏oszenie gotowoÊci przystàpienia do pracy powinno nastàpiç w ciàgu miesiàca
od dnia uznania za osob´ niepe∏nosprawnà.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy wy∏àcznà
przyczynà wypadku przy pracy by∏o naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przez
pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeêwoÊci
— udowodnione przez pracodawc´.
Art. 15. 1. Czas pracy osoby niepe∏nosprawnej nie
mo˝e przekraczaç 8 godzin na dob´ i 40 godzin tygodniowo.
2. Czas pracy osoby niepe∏nosprawnej zaliczonej
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci nie mo˝e przekraczaç 7 godzin na dob´
i 35 godzin tygodniowo.
3. Osoba niepe∏nosprawna nie mo˝e byç zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
———————
37)
38)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 139 pkt 5 ustawy
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej
— w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
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4. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1
lub 2 obowiàzuje od dnia nast´pujàcego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci.
Art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje si´:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzajàcy badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujàcy opiek´ nad tà osobà wyrazi na to zgod´.
2. Koszty badaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
ponosi pracodawca.
Art. 17.39) Osoba niepe∏nosprawna ma prawo do
dodatkowej przerwy w pracy na gimnastyk´ usprawniajàcà lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.40)).
Art. 18. 1. Stosowanie norm czasu pracy, o których
mowa w art. 15, nie powoduje obni˝enia wysokoÊci
wynagrodzenia wyp∏acanego w sta∏ej miesi´cznej wysokoÊci.
2. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadajàce osobistemu zaszeregowaniu lub
zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejÊciu na
normy czasu pracy, o których mowa w art. 15, ulegajà
podwy˝szeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.
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2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje
osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczajàcym 26 dni roboczych lub do urlopu
dodatkowego na podstawie odr´bnych przepisów.
3. Je˝eli wymiar urlopu dodatkowego, o którym
mowa w ust. 2, jest ni˝szy ni˝ 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przys∏uguje urlop dodatkowy okreÊlony w ust. 1.
Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci ma prawo do zwolnienia
od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
1)41) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie cz´Êciej
ni˝ raz w roku, z zastrze˝eniem art. 10f ust. 1 pkt 2;
2) w celu wykonania badaƒ specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniajàcych, a tak˝e
w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub
jego naprawy, je˝eli czynnoÊci te nie mogà byç
wykonane poza godzinami pracy.
2. Wynagrodzenie za czas zwolnieƒ od pracy,
o których mowa w ust. 1, oblicza si´ jak ekwiwalent
pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy.
3.42) ¸àczny wymiar urlopu okreÊlonego w art. 19
ust. 1 i zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, nie mo˝e przekroczyç 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego43) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady udzielania zwolnieƒ od pracy, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.
Rozdzia∏ 5

Art. 19. 1. Osobie zaliczonej do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci przys∏uguje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze
10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do
pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po
przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do
jednego z tych stopni niepe∏nosprawnoÊci.
———————
39)

40)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; zdanie trzecie w brzmieniu
ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176,
poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672.

Szczególne obowiàzki i uprawnienia pracodawców
w zwiàzku z zatrudnianiem osób niepe∏nosprawnych
Art. 21. 1.44) Pracodawca zatrudniajàcy co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy jest obowiàzany, z zastrze˝eniem
ust. 2—5 i art. 22, dokonywaç miesi´cznych wp∏at na
Fundusz45), w wysokoÊci kwoty stanowiàcej iloczyn
40,65 % przeci´tnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadajàcej ró˝nicy mi´dzy zatrudnieniem
———————
41)
42)
43)

44)

45)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 26 pkt 1 ustawy z dnia
29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z wdro˝eniem reformy ustrojowej paƒstwa (Dz. U.
Nr 162, poz. 1126), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 49, poz. 486), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 31 maja 1999 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 50 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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zapewniajàcym osiàgni´cie wskaênika zatrudnienia
osób niepe∏nosprawnych w wysokoÊci 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepe∏nosprawnych.
2. Z wp∏at, o których mowa w ust. 1, zwolnieni sà
pracodawcy, u których wskaênik zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

Poz. 92

trudnieniu osób niepe∏nosprawnych, o zatrudnieniu
i kszta∏ceniu osób niepe∏nosprawnych lub o dzia∏alnoÊci na rzecz osób niepe∏nosprawnych wed∏ug wzoru ustalonego, w drodze rozporzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. Informacja miesi´czna sk∏adana jest w terminie
do dnia 20 miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna — do
20 stycznia za rok poprzedni.

2a.46) Dla paƒstwowych i samorzàdowych jednostek organizacyjnych b´dàcych jednostkami bud˝etowymi, zak∏adami bud˝etowymi albo gospodarstwami
pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujàcych si´ statutowo ochronà dóbr kultury uznanych za pomnik historii wskaênik zatrudnienia
osób niepe∏nosprawnych, o którym mowa w ust. 1
i ust. 2, wynosi 2 %, 3 % w 2005 r., 4 % w 2006 r., 5 %
w 2007 r. i 6 % w 2008 r. oraz w latach nast´pnych.

2g.47) Pracodawcy, o których mowa w ust. 2a i 2b,
nieosiàgajàcy wskaêników zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych wymienionych w ust. 2a i 2b, dokonujà
wp∏at na zasadach okreÊlonych w art. 49.

2b.47) Dla paƒstwowych i niepaƒstwowych szkó∏
wy˝szych48), wy˝szych szkó∏ zawodowych, publicznych i niepublicznych szkó∏, zak∏adów kszta∏cenia
nauczycieli oraz placówek opiekuƒczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaênik zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2,
wynosi 0,5 % w roku 2000, 1 % w latach 2001—2004
i 2 % w roku 2005 oraz w latach nast´pnych.

4. Wskaênik, o którym mowa w ust. 2, mo˝e zostaç
obni˝ony w razie zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniajàcymi wykonywanie pracy.

2c.47) Wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych w jednostkach, o których mowa w ust. 2b, oblicza si´ jako sum´ wskaênika zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych i podwojonego wskaênika wychowanków, uczniów, studentów lub s∏uchaczy b´dàcych osobami niepe∏nosprawnymi i uczàcych si´ lub studiujàcych w ramach ogólnie obowiàzujàcych w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.
2d.47) Wskaênik wychowanków, uczniów, studentów lub s∏uchaczy niepe∏nosprawnych, o którym mowa
w ust. 2c — oznacza ich udzia∏ procentowy w liczbie
ogó∏em odpowiednio: wychowanków, uczniów, studentów lub s∏uchaczy, wed∏ug stanu w roku ubieg∏ym.
2e.47) Z wp∏at, o których mowa w ust. 1, zwolnione
sà publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku, których wy∏àcznym
przedmiotem prowadzonej dzia∏alnoÊci jest rehabilitacja spo∏eczna i lecznicza, edukacja osób niepe∏nosprawnych lub opieka nad osobami niepe∏nosprawnymi.
2f.47) Pracodawcy osiàgajàcy wskaêniki zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, o których mowa
w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2e, sk∏adajà Zarzàdowi Funduszu45)
informacje miesi´czne i roczne odpowiednio o za———————
46)

47)
48)

Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
(Dz. U. Nr 111, poz. 1280), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2000 r.; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w odnoÊniku 46 jako pierwsza.
Obecnie: publicznych i niepublicznych uczelni, stosownie do art. 252 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. —
Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.

3. Z wp∏at, o których mowa w ust. 1, zwolnieni sà
pracodawcy prowadzàcy zak∏ady pracy b´dàce w likwidacji albo co do których og∏oszono upad∏oÊç.

5. Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1,
nie wlicza si´ — je˝eli nie sà to osoby niepe∏nosprawne — osób zatrudnionych:
1) na podstawie umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego;
2) przebywajàcych na urlopach wychowawczych;
3)49) nieÊwiadczàcych pracy w zwiàzku z odbywaniem s∏u˝by wojskowej albo s∏u˝by zast´pczej;
4) b´dàcych uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5) nieÊwiadczàcych pracy w zwiàzku z uzyskaniem
Êwiadczenia rehabilitacyjnego;
6) przebywajàcych na urlopach bezp∏atnych, których
obowiàzek udzielenia okreÊlajà odr´bne ustawy.
6. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) placówek dyplomatycznych i urz´dów konsularnych;
2) przedstawicielstw i misji zagranicznych.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego43), w porozumieniu z Ministrem Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej 50), okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje schorzeƒ uzasadniajàcych obni˝enie
wskaênika, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego
obni˝ania.
———————
49)

50)

W brzmieniu ustalonym przez art. 43 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o s∏u˝bie zast´pczej (Dz. U. Nr 223,
poz. 2217), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia,
stosownie do art. 4 ust. 1 i art. 5 pkt 28 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 1999 r.
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Art. 22.51) 1. Wp∏aty na Fundusz, o których mowa
w art. 21, ulegajà obni˝eniu z tytu∏u zakupu us∏ugi,
z wy∏àczeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniajàcego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy i osiàgajàcego
wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci w wysokoÊci co najmniej 10 %,
zwanego dalej „sprzedajàcym”.
2. Warunkiem obni˝enia wp∏aty jest terminowe
uregulowanie nale˝noÊci za zrealizowanà produkcj´
lub us∏ug´ oraz otrzymanie informacji o kwocie obni˝enia.
3.52) Kwota obni˝enia, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskaênika wynagrodzeƒ niepe∏nosprawnych pracowników sprzedajàcego zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci i wskaênika udzia∏u przychodów.
4.52) Wskaênik wynagrodzeƒ niepe∏nosprawnych
pracowników sprzedajàcego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
o którym mowa w ust. 3, stanowi iloczyn wspó∏czynnika wynagrodzeƒ tych pracowników i liczby etatów
odpowiadajàcej ró˝nicy mi´dzy rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepe∏nosprawnych, a zatrudnieniem zapewniajàcym osiàgni´cie
wskaênika zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych
w wysokoÊci 6 %.
5.52) Wspó∏czynnik wynagrodzeƒ pracowników
niepe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci, o którym mowa w ust. 4, stanowi iloraz sumy wynagrodzeƒ tych pracowników niepe∏nosprawnych — pomniejszonych o nale˝ne od nich sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne — i liczby pracowników niepe∏nosprawnych ogó∏em w przeliczeniu na pe∏ny wymiar
czasu pracy.
6. Wskaênik udzia∏u przychodów, o którym mowa
w ust. 3, stanowi iloraz przychodu ze sprzeda˝y w∏asnych us∏ug, z wy∏àczeniem handlu, lub produkcji
sprzedajàcego, zrealizowanych w danym miesiàcu
na rzecz pracodawcy zobowiàzanego do wp∏at, o których mowa w art. 21, zwanego dalej „nabywcà”,
i przychodu ogó∏em uzyskanego w tym miesiàcu ze
sprzeda˝y w∏asnej produkcji lub us∏ug, z wy∏àczeniem
handlu.
7. Informacj´ o kwocie obni˝enia sprzedajàcy przekazuje nabywcy niezw∏ocznie po uregulowaniu nale˝noÊci w terminie okreÊlonym na fakturze. W przypadku p∏atnoÊci realizowanych za poÊrednictwem banku
— za dat´ uregulowania nale˝noÊci uwa˝a si´ dat´ obcià˝enia rachunku bankowego nabywcy na podstawie
polecenia przelewu.
———————
51)

52)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 30.
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8. W przypadku gdy kwota obni˝enia przewy˝sza:
1) wartoÊç zrealizowanej produkcji lub us∏ugi, obni˝enie wp∏aty przys∏uguje tylko do wysokoÊci kwoty okreÊlonej na fakturze, o której mowa w ust. 7;
2) wysokoÊç 80 % wp∏aty na Fundusz, do której obowiàzany jest nabywca w danym miesiàcu, ró˝nic´
zalicza si´ na obni˝enie wp∏aty z tego tytu∏u w nast´pnych miesiàcach.
9. Przys∏ugujàca, a niewykorzystana kwota obni˝enia mo˝e byç uwzgl´dniana we wp∏atach na Fundusz
przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy, liczàc od dnia
uzyskania informacji o kwocie obni˝enia.
Art. 23. Je˝eli pracodawca nie wydzieli lub nie
zorganizuje w przepisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, o której mowa w art. 14, obowiàzany
jest dokonaç, w dniu rozwiàzania stosunku pracy
z tà osobà, wp∏aty na Fundusz45) w wysokoÊci pi´tnastokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia za pracownika.
Art. 24. (uchylony).53)
Art. 25. (uchylony).54)
Art. 25a.55) 1. Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne:
1) zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych oraz osób
niepe∏nosprawnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà nalicza si´ i op∏aca na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z póên. zm.55a));
2) niepe∏nosprawnych rolników oraz niepe∏nosprawnych domowników nalicza si´ i op∏aca na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników
(Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z póên. zm.56)).
———————
53)

Przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r.
54) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6;
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
55) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
55a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243.
56) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45,
poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255
i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,
Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362,
z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 170, poz. 1217 i Nr 195,
poz. 1437 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 115, poz. 791.
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2. Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniajàcemu mniej ni˝ 25 osób w przeliczeniu na pe∏ny wymiar
czasu pracy, w stosunku do zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego lub do
umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci:

2) niepe∏nosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiàzanemu do op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawnego domownika, sk∏adki na ubezpieczenia
spo∏eczne rolników — wypadkowe, chorobowe,
macierzyƒskie oraz emerytalno-rentowe

1) cz´Êç wynagrodzenia odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne,

— pod warunkiem terminowego op∏acenia tych sk∏adek w ca∏oÊci.

2) cz´Êç kosztów osobowych pracodawcy odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne

Art. 25b.55) 1. Zatrudnienie osób, o których mowa
w art. 25a ust. 2—4, ustala si´ odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 5 oraz art. 28 ust. 3.

— pod warunkiem terminowego op∏acenia przez
pracodawc´ tych sk∏adek w ca∏oÊci.

2. W przypadku gdy osoba niepe∏nosprawna jest
zatrudniona u wi´cej ni˝ jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:

3. Fundusz refunduje pracodawcy prowadzàcemu
zak∏ad pracy chronionej lub zak∏ad aktywnoÊci zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych:

1) nieprzekraczajàcym ogó∏em pe∏nego wymiaru czasu pracy — refundacj´ sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne przyznaje si´ w pe∏nej kwocie;

1) cz´Êç wynagrodzenia odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne
i chorobowe,

2) przekraczajàcym ogó∏em pe∏ny wymiar czasu pracy — refundacj´ sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne przyznaje si´ na t´ osob´ odpowiednio na zasadach okreÊlonych w art. 26b ust. 3.

2) cz´Êç kosztów osobowych pracodawcy odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od pracodawcy na ubezpieczenia:
a) emerytalne,
b) rentowe,
c) wypadkowe
— pod warunkiem terminowego op∏acenia przez
pracodawc´ tych sk∏adek w ca∏oÊci.
4. Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniajàcemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na
pe∏ny wymiar czasu pracy, osiàgajàcemu wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych ogó∏em w wysokoÊci co najmniej 6 %, w stosunku do zatrudnionych
osób niepe∏nosprawnych:
1) zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci — cz´Êç wynagrodzenia
odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od pracownika na
ubezpieczenie emerytalne oraz cz´Êç kosztów osobowych pracodawcy odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne,
2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci — cz´Êç kosztów osobowych pracodawcy odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od pracodawcy na
ubezpieczenie wypadkowe
— pod warunkiem terminowego op∏acenia przez
pracodawc´ tych sk∏adek w ca∏oÊci.
5. Fundusz refunduje:
1) osobie niepe∏nosprawnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç
gospodarczà obowiàzkowe sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokoÊci odpowiadajàcej wysokoÊci sk∏adki, której podstawà wymiaru jest kwota stanowiàca 60 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

3. Refundacja sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
nie przys∏uguje w cz´Êci odpowiadajàcej sk∏adkom na
ubezpieczenia spo∏eczne finansowanym ze Êrodków
publicznych.
Art. 25c.55) 1. Pracodawca, o którym mowa
w art. 25a ust. 2—4, sk∏ada Funduszowi:
1) miesi´czne informacje o podstawach wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, sk∏adkach na
ubezpieczenie spo∏eczne, zatrudnieniu i stopniach
niepe∏nosprawnoÊci pracowników niepe∏nosprawnych;
2) wniosek o wyp∏at´ refundacji sk∏adek za dany miesiàc;
3) informacje o wysokoÊci i rodzaju podwy˝szonych
kosztów zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
do osoby niepe∏nosprawnej wykonujàcej dzia∏alnoÊç
gospodarczà oraz niepe∏nosprawnego rolnika lub rolnika zobowiàzanego do op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawnego domownika, z tym ˝e rolnik sk∏ada informacj´ o sk∏adkach na ubezpieczenia spo∏eczne
i stopniach niepe∏nosprawnoÊci w miesiàcu nast´pujàcym po miesiàcu, w którym terminowo dokona∏ zap∏aty sk∏adek za dany kwarta∏, wraz z wnioskiem o wyp∏at´ refundacji sk∏adek.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sk∏ada pracodawca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà,
w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
4. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1,
pracodawca, osoba wykonujàca dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz niepe∏nosprawny rolnik lub rolnik zobowiàzany do op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawnego
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domownika zwany dalej „wnioskodawcà”, przekazujà
w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisj´ danych oraz pobierajà drogà elektronicznà potwierdzenie wys∏anej informacji lub wniosku. Wnioskodawca mo˝e przekazywaç informacje i wniosek
równie˝ w formie dokumentu pisemnego.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku
Fundusz przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w wysokoÊci ustalonej na podstawie ust. 1—4,
art. 25a i 25b oraz informuje wnioskodawc´ o sposobie jej ustalenia.
6. Je˝eli wnioskodawca posiada zaleg∏oÊci w zobowiàzaniach wobec Funduszu przekraczajàce ogó∏em kwot´ 100 z∏, Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje
decyzj´ o wstrzymaniu refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne do czasu uregulowania zaleg∏oÊci
przez wnioskodawc´. Decyzja podlega wykonaniu
z dniem wydania.
7. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawc´ zaleg∏oÊci wobec Funduszu do dnia 31 stycznia
roku nast´pujàcego po roku, za który wnioskodawcy
przys∏uguje refundacja, Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje decyzj´ o odmowie wyp∏aty refundacji sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne za okres wskazany w decyzji,
o której mowa w ust. 6.
8. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota
refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne jest inna ni˝ kwota refundacji wykazana we wniosku, Prezes
Zarzàdu Funduszu wydaje decyzj´ o wysokoÊci refundacji, na wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokoÊci przys∏ugujàcej refundacji.
9. Wnioskodawca dokonuje, na formularzu, rozliczenia Êrodków uzyskanych w ramach refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku nast´pnego.
10. Fundusz refunduje sk∏adki na ubezpieczenia
spo∏eczne przez okres roku na zasadach okreÊlonych
w ust. 1—9, art. 25a, 25b i 25d. Po up∏ywie tego okresu
wnioskodawca mo˝e wystàpiç do Funduszu z wnioskiem o przed∏u˝enie wyp∏acania refundacji na kolejne
okresy roczne.
Art. 25d.55) 1. Prezes Zarzàdu Funduszu mo˝e przeprowadzaç kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji sk∏adek, w szczególnoÊci dotyczàce ustalania wysokoÊci refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
i wyp∏aty wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli
nieprawid∏owoÊci Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje
decyzj´ nakazujàcà zwrot wyp∏aconej refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w zakresie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.
2. Od decyzji Prezesa Zarzàdu Funduszu, o których
mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6—8, przys∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
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3. W przypadku koniecznoÊci przeprowadzenia
kontroli, o której mowa w ust. 1, Fundusz mo˝e nieodp∏atnie korzystaç z danych zgromadzonych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kas´ Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy tryb przekazywania oraz rozliczania
refundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
2) terminy sk∏adania i wzory informacji i wniosku,
o których mowa w art. 25c ust. 1 i 2,
3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa
w art. 25c ust. 9,
4) wymogi, jakie muszà spe∏niaç wnioskodawcy
przekazujàcy dokumenty w formie elektronicznej
przez teletransmisj´ danych
— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia jednolitych
warunków niezb´dnych dla prawid∏owego przekazywania dokumentów oraz racjonalne gospodarowanie
Êrodkami Funduszu.
Art. 26.57) 1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesi´cy zatrudni osoby niepe∏nosprawne
spe∏niajàce warunki okreÊlone w ust. 2, mo˝e otrzymaç, na wniosek, ze Êrodków Funduszu zwrot kosztów:
1) poniesionych w zwiàzku z przystosowaniem tworzonych lub istniejàcych stanowisk pracy dla tych
osób, stosownie do potrzeb wynikajàcych z ich
niepe∏nosprawnoÊci;
1a)58) adaptacji pomieszczeƒ zak∏adu pracy do potrzeb osób niepe∏nosprawnych;
1b)58) adaptacji lub nabycia urzàdzeƒ u∏atwiajàcych
osobie niepe∏nosprawnej funkcjonowanie w zak∏adzie pracy;
2)59) rozpoznania przez s∏u˝by medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1—1b.
1a.60) Zwrot kosztów okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—1b
oraz w art. 26d dotyczy wy∏àcznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikajàcych z zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych.
———————
57)
58)

59)
60)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 28 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 58.
Dodany przez art. 28 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 58.
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2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepe∏nosprawnych:
1) bezrobotnych lub poszukujàcych pracy i niepozostajàcych w zatrudnieniu, skierowanych do pracy
przez powiatowy urzàd pracy;
2) pozostajàcych w zatrudnieniu u pracodawcy wyst´pujàcego o zwrot kosztów, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç tych osób powsta∏a w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjàtkiem przypadków, gdy przyczynà powstania niepe∏nosprawnoÊci by∏o zawinione przez pracodawc´ lub przez
pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.
3. Zwrot kosztów nie mo˝e przekraczaç dwudziestokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia za ka˝de
przystosowane stanowisko pracy osoby niepe∏nosprawnej.
4. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokoÊci okreÊlonych umowà zawartà z pracodawcà, z tym ˝e:
1)61) zwrotowi nie podlegajà koszty, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—1b, poniesione przez pracodawc´
przed dniem podpisania umowy;
2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w zwiàzku
z rozpoznaniem potrzeb osób niepe∏nosprawnych
nie mo˝e przekraczaç 15 % kosztów zwiàzanych
z przystosowaniem tworzonych lub istniejàcych
stanowisk pracy do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.
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su, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokoÊci nie
mniejszej ni˝ 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje
zwrotu w terminie 3 miesi´cy od dnia rozwiàzania stosunku pracy z osobà niepe∏nosprawnà.
8. Pracodawca nie zwraca Êrodków, o których mowa w ust. 7, je˝eli zatrudni w terminie 3 miesi´cy od
dnia rozwiàzania stosunku pracy z osobà niepe∏nosprawnà innà osob´ niepe∏nosprawnà, skierowanà do
pracy przez powiatowy urzàd pracy, przy czym wynikajàca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do
okresu, o którym mowa w ust. 1.
9.64) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i sposób post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1—8 oraz w art. 26d, w tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentacj´ niezb´dnà do zwrotu
kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków, majàc na wzgl´dzie prawid∏owe dokonywanie
zwrotu kosztów.
Art. 26a.65) 1.66) Pracodawcy przys∏uguje ze Êrodków Funduszu miesi´czne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepe∏nosprawnego, który nie
ma ustalonego prawa do emerytury, o ile pracownik
ten zosta∏ uj´ty w ewidencji zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Fundusz. Miesi´czne dofinansowanie
do wynagrodzenia pracownika niepe∏nosprawnego,
zwane dalej „miesi´cznym dofinansowaniem”, przys∏uguje w kwocie:

5. Umowy z pracodawcà, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarzàdu Funduszu.

1) 130 % najni˝szego wynagrodzenia — w przypadku
osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci;

6. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Paƒstwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.

2) 110 % najni˝szego wynagrodzenia — w przypadku
osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci;

6a.62) Zwrot kosztów jednostkom bud˝etowym nast´puje na wydzielony rachunek dochodów w∏asnych,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.63)). Warunkiem zwrotu
kosztów jest ich poniesienie przez jednostk´ bud˝etowà ze Êrodków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

3) 50 % najni˝szego wynagrodzenia — w przypadku
osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do lekkiego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci.

7. Je˝eli okres zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej b´dzie krótszy ni˝ 36 miesi´cy, pracodawca jest
obowiàzany zwróciç Funduszowi za poÊrednictwem
starosty Êrodki w wysokoÊci równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za ka˝dy miesiàc brakujàcy do up∏ywu okre———————
61)
62)
63)

W brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 58.
Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984.

1a.67) Miesi´czne dofinansowanie nie przys∏uguje
pracodawcy zatrudniajàcemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy
i nieosiàgajàcemu wskaênika zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych w wysokoÊci co najmniej 6 %.
———————
64)
65)
66)

67)

W brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 58.
Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 30; z dniem 27 marca 2006 r. utraci∏ moc
w zakresie, w jakim pozbawia pracodawców zatrudniajàcych osoby niepe∏nosprawne, które osiàgn´∏y wiek emerytalny, dofinansowania do wynagrodzeƒ tych osób
w okresie niezb´dnym do skutecznego wypowiedzenia
tym osobom umów o prac´, zgodnie z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2006 r. sygn.
akt K 13/05 (Dz. U. Nr 49, poz. 359).
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2.68) Pracodawcy zatrudniajàcemu w przeliczeniu
na pe∏ny wymiar czasu pracy mniej ni˝ 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniajàcemu co najmniej
25 pracowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy i osiàgajàcemu wskaênik zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych w wysokoÊci co najmniej 6 %
przys∏uguje miesi´czne dofinansowanie w wysokoÊci:
1) 70 % kwot, o których mowa w ust. 1;
2) 90 % kwot, o których mowa w ust. 1, w przypadku
osób niepe∏nosprawnych, u których stwierdzono
chorob´ psychicznà, upoÊledzenie umys∏owe lub
epilepsj´ oraz pracowników niewidomych.
3.69) Pracodawcy prowadzàcemu zak∏ad pracy
chronionej przys∏uguje:
1) 100 % kwot dofinansowania, o których mowa
w ust. 1, z zastrze˝eniem pkt 2;
2) kwoty, o których mowa w ust. 1, zwi´ksza si´
o 75 % najni˝szego wynagrodzenia w przypadku
osób niepe∏nosprawnych, u których stwierdzono
chorob´ psychicznà, upoÊledzenie umys∏owe lub
epilepsj´, oraz niewidomych.
4. Kwota miesi´cznego dofinansowania, z zastrze˝eniem ust. 5, nie powinna przekroczyç kwoty miesi´cznego wynagrodzenia osiàganego przez pracownika niepe∏nosprawnego.
5. W przypadku gdy kwota miesi´cznego dofinansowania przekracza kwot´ miesi´cznego wynagrodzenia osiàganego przez pracownika niepe∏nosprawnego
u pracodawcy, o którym mowa:
1) w ust. 2, pracodawca otrzymuje miesi´czne dofinansowanie w wysokoÊci miesi´cznego wynagrodzenia wyp∏aconego pracownikowi niepe∏nosprawnemu;
2) w ust. 3, pracodawca przekazuje ró˝nic´ pomi´dzy
kwotà miesi´cznego dofinansowania a kwotà tego
wynagrodzenia na zak∏adowy fundusz rehabilitacji
osób niepe∏nosprawnych, z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników
niepe∏nosprawnych zatrudnionych w zak∏adzie
pracy chronionej.
6. Miesi´czne dofinansowanie wyp∏aca Fundusz
przez okres roku w wysokoÊci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach okreÊlonych w art. 26b i 26c.
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8.70) Je˝eli pracodawca posiada zaleg∏oÊci w zobowiàzaniach wobec Funduszu przekraczajàce ogó∏em
kwot´ 100 z∏otych, Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje
decyzj´ o wstrzymaniu miesi´cznego dofinansowania
do czasu uregulowania zaleg∏oÊci przez pracodawc´.
Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.
9.71) W przypadku nieuregulowania przez pracodawc´ zaleg∏oÊci wobec Funduszu do dnia 31 stycznia
roku nast´pujàcego po roku, za który pracodawcy
przys∏uguje miesi´czne dofinansowanie, Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje decyzj´ o odmowie wyp∏aty miesi´cznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.
10.71) Prezes Zarzàdu Funduszu mo˝e przeprowadzaç kontrole pracodawcy w zakresie miesi´cznego
dofinansowania, w szczególnoÊci dotyczàce ustalania
wysokoÊci miesi´cznego dofinansowania i wyp∏aty
wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych.
11.71) W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w wyniku kontroli Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje
decyzj´ nakazujàcà zwrot wyp∏aconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.
12.71) Od decyzji Prezesa Zarzàdu Funduszu, o których mowa w ust. 8, 9 i 11, przys∏uguje odwo∏anie do
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
Art. 26b.65) 1. Miesi´czne dofinansowanie przys∏uguje na osoby niepe∏nosprawne z tytu∏u zatrudnienia,
uj´te w ewidencji zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych, którà prowadzi Fundusz, wykorzystujàc numer
PESEL i NIP oraz przekazywane drogà elektronicznà
do Funduszu informacje, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3 oraz
art. 26c ust. 1 i 2 77).
1a.72) Zatrudnienie i wskaênik, o których mowa
w art. 26a ust. 1, 1a i 2, ustala si´ odpowiednio na zasadach okreÊlonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.
2. W przypadku gdy osoba niepe∏nosprawna jest
zatrudniona u wi´cej ni˝ jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczajàcym ogó∏em pe∏nego wymiaru czasu pracy, miesi´czne dofinansowanie
przyznaje si´ na t´ osob´ pracodawcom, u których jest
ona zatrudniona, w wysokoÊci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

7. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 6,
pracodawca mo˝e wystàpiç do Funduszu z wnioskiem
o przed∏u˝enie wyp∏acania miesi´cznego dofinansowania na kolejne okresy roczne.
———————

3. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 2,
jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczajàcym ogó∏em pe∏ny wymiar czasu pracy, miesi´czne
dofinansowanie przyznaje si´ na t´ osob´ w wysokoÊci nieprzekraczajàcej kwoty miesi´cznego dofinansowania przyznawanego na osob´ zatrudnionà w pe∏nym wymiarze czasu pracy. Miesi´czne dofinansowa———————

68)

70)

69)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 30.
W brzmieniu ustalonym przez art. 131 pkt 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2004 r.

71)
72)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 30.

Dziennik Ustaw Nr 14

— 790 —

nie w wysokoÊci proporcjonalnej do wymiaru czasu
pracy tej osoby w pierwszej kolejnoÊci przyznaje si´
pracodawcy, który wczeÊniej zatrudni∏ t´ osob´.
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sokoÊci przys∏ugujàcego dofinansowania do wynagrodzenia.
4a. (uchylony).79)

4.73)

Miesi´czne dofinansowanie nie przys∏uguje
do wynagrodzenia pracownika w cz´Êci finansowanej
ze Êrodków publicznych.
Art. 26c.65) 1.74) Pracodawca, o którym mowa
w art. 26a, sk∏ada Funduszowi:
1) miesi´czne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepe∏nosprawnoÊci pracowników niepe∏nosprawnych, z uwzgl´dnieniem
pracowników, u których stwierdzono chorob´
psychicznà, upoÊledzenie umys∏owe lub epilepsj´
oraz pracowników niewidomych;
2) wniosek o wyp∏at´ miesi´cznego dofinansowania
za dany miesiàc;
3) informacje o wysokoÊci i rodzaju podwy˝szonych
kosztów zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych.
1a.75) Informacje i wniosek, o których mowa
w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie dokumentu
elektronicznego przez teletransmisj´ danych oraz pobiera drogà elektronicznà potwierdzenie wys∏anej informacji lub wniosku. Pracodawca mo˝e przekazaç informacje i wniosek równie˝ w formie dokumentu
pisemnego.
1b.76) Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
sk∏ada pracodawca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà, w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
2. (uchylony).77)
3.78) W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku
Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie
art. 26a i 26b oraz informuje pracodawc´ o sposobie
jej ustalenia.
4.78) W przypadku gdy ustalona przez Fundusz
kwota dofinansowania jest inna ni˝ kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje decyzj´ o wysokoÊci dofinansowania, na wniosek pracodawcy z∏o˝ony w terminie
14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wy———————
73)
74)
75)

76)

77)
78)

W brzmieniu ustalonym przez art. 131 pkt 3 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 69.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 30; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 131 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 69; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.

4b.80) Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przys∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
5. Pracodawca dokonuje rozliczenia miesi´cznego
dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego roku nast´pnego.
6.81) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb przekazywania oraz rozliczania miesi´cznego
dofinansowania,
2) terminy sk∏adania i wzory informacji i wniosku,
o których mowa w ust. 1,
3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa
w ust. 5,
4) wymogi, jakie muszà spe∏niaç pracodawcy, przekazujàc dokumenty w formie elektronicznej przez
teletransmisj´ danych
— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia jednolitych
warunków niezb´dnych dla prawid∏owego przekazywania dokumentów oraz racjonalne gospodarowanie
Êrodkami Funduszu.
Art. 26c1.82) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki udzielania pomocy okreÊlonej
w art. 25a ust. 2—5 oraz art. 26a ust. 2 i 3, pracodawcom wykonujàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà, w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia
zgodnoÊci udzielania pomocy z warunkami dopuszczalnoÊci pomocy na zatrudnienie, oraz osobom niepe∏nosprawnym wykonujàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà lub niepe∏nosprawnym rolnikom albo rolnikom
zobowiàzanym do op∏acania sk∏adek za niepe∏nosprawnego domownika w ramach zasady de minimis,
w tym tak˝e sposób przedstawiania informacji
o otrzymanej pomocy publicznej lub zaÊwiadczeƒ
o pomocy de minimis.
Art. 26d.83) 1. Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepe∏nosprawnego, mo˝e otrzymaç ze Êrod———————
79)

80)

81)
82)
83)

Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 30; uchylony przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 30; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 18 lit. e ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. f ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 28 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 58.
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ków Funduszu zwrot miesi´cznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagajàcych pracownikowi niepe∏nosprawnemu w pracy w zakresie czynnoÊci u∏atwiajàcych komunikowanie si´ z otoczeniem, a tak˝e
czynnoÊci niemo˝liwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepe∏nosprawnego na stanowisku pracy.
2. WysokoÊç zwrotu stanowi iloczyn kwoty najni˝szego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiàcu przeznaczonych wy∏àcznie na pomoc pracownikowi niepe∏nosprawnemu i miesi´cznej liczby godzin
pracy pracownika niepe∏nosprawnego w miesiàcu,
z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Liczba godzin przeznaczonych wy∏àcznie na pomoc pracownikowi niepe∏nosprawnemu nie mo˝e
przekraczaç liczby godzin odpowiadajàcej 20 % liczby
godzin pracy pracownika w miesiàcu.
4. Przepisy art. 26 ust. 4—6 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 26e.84) 1. Pracodawca, który przez okres co
najmniej 36 miesi´cy zatrudni osob´ niepe∏nosprawnà zarejestrowanà w powiatowym urz´dzie pracy jako
bezrobotna albo poszukujàca pracy niepozostajàcà
w zatrudnieniu, mo˝e otrzymaç, na wniosek, ze Êrodków Funduszu zwrot kosztów wyposa˝enia stanowiska pracy do wysokoÊci pi´tnastokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia.
2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje starosta na warunkach i w wysokoÊci okreÊlonych umowà zawartà z pracodawcà, z tym ˝e zwrotowi nie podlegajà koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.
3. Umowy z pracodawcà, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarzàdu Funduszu.
4. Zwrot kosztów jednostkom bud˝etowym nast´puje na wydzielony rachunek dochodów w∏asnych,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostk´ bud˝etowà ze Êrodków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.
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mniejszej ni˝ 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje
zwrotu w terminie 3 miesi´cy od dnia rozwiàzania stosunku pracy z osobà niepe∏nosprawnà.
7. Pracodawca nie zwraca Êrodków, o których mowa w ust. 5, je˝eli zatrudni w terminie 3 miesi´cy od
dnia rozwiàzania stosunku pracy z osobà niepe∏nosprawnà innà osob´ niepe∏nosprawnà, zarejestrowanà w powiatowym urz´dzie pracy jako bezrobotna lub
poszukujàca pracy i niepozostajàcà w zatrudnieniu,
przy czym wynikajàca z tego powodu przerwa nie jest
wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1—6,
2) wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumentacj´ niezb´dnà do zwrotu kosztów, o których mowa
w ust. 1,
3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1,
4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych Êrodków w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczàcych ich przyznania
— majàc na wzgl´dzie zwi´kszenie poziomu zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, dokonywanie zwrotu kosztów zgodnie z zasadami udzielania pomocy
w ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie Êrodkami Funduszu.
Art. 26f.84) 1. Pracodawca, który zatrudni przez
okres co najmniej 12 miesi´cy osob´ niepe∏nosprawnà zarejestrowanà w powiatowym urz´dzie pracy jako
bezrobotna albo poszukujàca pracy niepozostajàcà
w zatrudnieniu, mo˝e otrzymaç, na wniosek, ze Êrodków Funduszu zwrot 60 %:
1) jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz
2) obowiàzkowych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od tego wynagrodzenia
— za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.

5. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa
w ust. 1, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty,
pozytywnej opinii Paƒstwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci osoby zatrudnionej na tym
stanowisku.
6. Je˝eli okres zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej b´dzie krótszy ni˝ 36 miesi´cy, pracodawca jest
obowiàzany zwróciç Funduszowi za poÊrednictwem
starosty Êrodki w wysokoÊci równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za ka˝dy miesiàc brakujàcy do up∏ywu okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokoÊci nie
———————
84)

Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

2. Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje starosta na warunkach i w wysokoÊci okreÊlonych umowà zawartà z pracodawcà, z tym ˝e zwrotowi nie podlegajà kwoty wyp∏acone przez pracodawc´ za okres
sprzed dnia podpisania umowy.
3. Je˝eli okres zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej b´dzie krótszy ni˝ 12 miesi´cy, pracodawca za poÊrednictwem starosty jest obowiàzany zwróciç Funduszowi w pe∏nej wysokoÊci kwoty otrzymane z Funduszu, chyba ˝e umowa o prac´:
1) uleg∏a rozwiàzaniu z przyczyn okreÊlonych w art. 52
§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy albo

Dziennik Ustaw Nr 14

— 792 —

2) uleg∏a rozwiàzaniu za wypowiedzeniem z∏o˝onym
przez pracownika, albo

2) obiekty i pomieszczenia u˝ytkowane przez zak∏ad
pracy:
a) odpowiadajà przepisom i zasadom bezpieczeƒstwa i higieny pracy,

3) wygas∏a.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

b) uwzgl´dniajà potrzeby osób niepe∏nosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeƒ higienicznosanitarnych i ciàgów komunikacyjnych oraz spe∏niajà wymagania dost´pnoÊci do nich,

1) tryb post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1 i 2,
2) wzór wniosku i elementy umowy, dokumentacj´
niezb´dnà do zwrotu wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiàzkowych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
od tego wynagrodzenia,
3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1,
4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczàcej ich przyznania
— majàc na wzgl´dzie zwi´kszenie poziomu zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, racjonalne gospodarowanie Êrodkami Funduszu oraz prawid∏owe dokonywanie zwrotu wynagrodzenia i obowiàzkowych
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, zgodnie z warunkami dopuszczalnoÊci pomocy na zatrudnienie.
Art. 27. (uchylony).85)
Rozdzia∏ 6
Zak∏ady pracy chronionej i zak∏ady aktywnoÊci
zawodowej
Art. 28. 1. Pracodawca prowadzàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà przez okres co najmniej 12 miesi´cy, zatrudniajàcy nie mniej ni˝ 25 pracowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy i osiàgajàcy wskaêniki zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, o których
mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesi´cy,
uzyskuje status pracodawcy prowadzàcego zak∏ad
pracy chronionej, je˝eli:86)
1) wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych
wynosi:
a) co najmniej 40 %, a w tym co najmniej 10 %
ogó∏u zatrudnionych stanowià osoby zaliczone
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci, albo
b) co najmniej 30 % niewidomych lub psychicznie chorych, albo upoÊledzonych umys∏owo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci;
———————
85)
86)
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Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 paêdziernika 1999 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
(Dz. U. Nr 90, poz. 1001), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
23 listopada 1999 r.; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 20 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

a tak˝e
3)87) jest zapewniona doraêna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i us∏ugi rehabilitacyjne;
4) wystàpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzàcego zak∏ad pracy chronionej.
1a.88) Spó∏dzielnia socjalna, powsta∏a w wyniku
przekszta∏cenia spó∏dzielni inwalidów lub spó∏dzielni
niewidomych majàcej status pracodawcy prowadzàcego zak∏ad pracy chronionej, uzyskuje status pracodawcy prowadzàcego zak∏ad pracy chronionej, je˝eli
wystàpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesi´cy od daty wpisu tej spó∏dzielni do Krajowego Rejestru Sàdowego.
2.89) OkolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
stwierdza na wniosek pracodawcy Paƒstwowa Inspekcja Pracy, z wyjàtkiem okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. b w stosunku do osób zatrudnionych
w dozorze i ochronie mienia.
3.90) Do pracowników, o których mowa w ust. 1
pkt 1, zalicza si´, z zastrze˝eniem ust. 4—6, tak˝e osoby niepe∏nosprawne wykonujàce prac´ nak∏adczà, je˝eli ich wynagrodzenie zosta∏o ustalone co najmniej
w wysokoÊci:
1) najni˝szego wynagrodzenia — w stosunku do wykonawców, dla których praca nak∏adcza stanowi
jedyne êród∏o utrzymania;
2) po∏owy najni˝szego wynagrodzenia — w stosunku
do pozosta∏ych wykonawców.
4.91) Wymiar czasu pracy zatrudnionych, o których mowa w ust. 3, ustala si´ jako iloraz wysokoÊci
ustalonego wynagrodzenia i najni˝szego wynagrodzenia.
———————
87)

88)

89)
90)
91)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 26 pkt 3 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 43, i art. 1 pkt 20 lit. a tiret
drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spó∏dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 6 lipca 2006 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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5.91) Maksymalny wymiar czasu pracy ustalony na
podstawie ust. 4 nie mo˝e przekraczaç jednego etatu.
6.91) Przepis art. 21 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 29. 1.92) Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja spo∏eczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spo∏eczna osób niepe∏nosprawnych, mo˝e utworzyç wyodr´bnionà organizacyjnie i finansowo jednostk´
i uzyskaç dla tej jednostki status zak∏adu aktywnoÊci
zawodowej, je˝eli:
1) co najmniej 70 % ogó∏u osób zatrudnionych w tej
jednostce stanowià osoby niepe∏nosprawne,
w szczególnoÊci skierowane do pracy przez powiatowe urz´dy pracy:
a) zaliczone do znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci, u których stwierdzono autyzm,
upoÊledzenie umys∏owe lub chorob´ psychicznà, w tym osób, w stosunku do których rada
programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4,
zaj´∏a stanowisko uzasadniajàce podj´cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;

Poz. 92

3a.96) Dofinansowania ze Êrodków Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 3, dokonuje samorzàd województwa na warunkach i w wysokoÊci okreÊlonych
umowà zawartà z jednostkà okreÊlonà w ust. 1.
4.97) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy sposób, tryb i warunki tworzenia,
finansowania i dzia∏ania zak∏adów aktywnoÊci zawodowej,
2) czas pracy i rehabilitacji osób zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
3) sposób tworzenia i wykorzystywania zak∏adowego
funduszu aktywnoÊci
— majàc na wzgl´dzie jednolite zasady funkcjonowania zak∏adów aktywnoÊci zawodowej.
Art. 30. 1.98) Decyzj´ w sprawie przyznania statusu
zak∏adu pracy chronionej lub zak∏adu aktywnoÊci zawodowej, potwierdzajàcà spe∏nianie warunków, o których mowa w art. 28 lub 29, wydaje wojewoda.

2) spe∏nia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1
pkt 2 i 3;

2. Wojewoda99) mo˝e, w drodze decyzji, zwolniç na
czas okreÊlony, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na szeÊç miesi´cy, prowadzàcego zak∏ad pracy chronionej od spe∏nienia warunku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1
lit. a, je˝eli:

3) przeznacza uzyskane dochody na zak∏adowy fundusz aktywnoÊci;

1) zatrudnia co najmniej 60 % osób niepe∏nosprawnych oraz

4) uzyska pozytywnà opini´ starosty o potrzebie
utworzenia zak∏adu aktywnoÊci zawodowej.

2)100) w∏aÊciwy powiatowy urzàd pracy nie mo˝e
skierowaç wymaganej liczby osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci, posiadajàcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub nadajàcych si´ do przekwalifikowania.

1a.93) Wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie mo˝e
byç wy˝szy ni˝ 35 % ogó∏u zatrudnionych.
2. (uchylony).94)
3.95) Koszty utworzenia i dzia∏ania zak∏adów aktywnoÊci zawodowej sà finansowane ze Êrodków
Funduszu, samorzàdu terytorialnego lub z innych êróde∏, z zastrze˝eniem art. 68c ust. 2. Zak∏ady te nie mogà prowadziç dzia∏alnoÊci polegajàcej na wytwarzaniu wyrobów przemys∏u paliwowego, tytoniowego,
spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak˝e
pozosta∏ych wyrobów alkoholowych o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia∏em tych metali lub handlu tymi
wyrobami.
———————
92)
93)
94)
95)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
Przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 27.

2a.101) Wojewoda mo˝e, w drodze decyzji, zwolniç
z obowiàzku prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez okres 12 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o˝enie
wniosku o przyznanie statusu zak∏adu pracy chronionej lub z obowiàzku utrzymywania wskaêników zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, okreÊlonych
w art. 28 ust. 1 pkt 1, w okresie 6 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku o przyznanie statusu zak∏adu pracy chronionej pracodawc´, który:
———————
96)
97)
98)
99)

100)
101)

Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 139 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 38; wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 139 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 38.
Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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1) przejà∏ wraz ze wszystkimi pracownikami zak∏ad
pracy chronionej w upad∏oÊci lub w likwidacji albo
zagro˝ony likwidacjà lub upad∏oÊcià, z wy∏àczeniem przej´cia dokonanego na podstawie Kodeksu spó∏ek handlowych lub ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. z 2003 r.
Nr 188, poz. 1848, z póên. zm.102));
2) przejà∏ w drodze darowizny od osoby nale˝àcej
w stosunku do niego do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn zak∏ad pracy chronionej prowadzony przez
jednà lub wi´cej osób fizycznych.
2b.101) Wojewoda mo˝e wydaç decyzj´, o której
mowa w ust. 2a, w przypadku gdy pracodawca:
1) utrzyma zatrudnienie pracowników zak∏adu pracy
chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji
oraz
2) spe∏nia pozosta∏e warunki, o których mowa
w art. 28, w dniu wystàpienia z wnioskiem o przyznanie statusu zak∏adu pracy chronionej lub udokumentowania przej´cia zak∏adu.
2c.101) Pracodawca, w stosunku do którego wojewoda podjà∏ z urz´du decyzj´, o której mowa w ust. 3,
mo˝e wystàpiç do wojewody z wnioskiem o wydanie
decyzji w sprawie przyznania statusu zak∏adu pracy
chronionej z mocà od dnia ponownego spe∏nienia warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1—3
i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, je˝eli:
1) pracodawca w dniu z∏o˝enia wniosku wyka˝e si´:
a) spe∏nianiem warunków, o których mowa
w art. 28 ust. 1—3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1
i 2, za okres od dnia ponownego spe∏niania warunków do dnia poprzedzajàcego dzieƒ z∏o˝enia wniosku,
b) dokonaniem zwrotu nienale˝nie pobranej pomocy publicznej otrzymanej w zwiàzku z legitymowaniem si´ statusem zak∏adu pracy chronionej wraz z odsetkami za okres od dnia
stwierdzonej decyzjà, o której mowa w ust. 3,
utraty statusu do dnia ponownego spe∏niania
warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1—3
oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2;
2) ∏àczny okres niespe∏niania warunków, o których
mowa w art. 28 ust. 1—3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3,
by∏ nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce;
3) w okresie, o którym mowa w pkt 2, wskaênik,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, nie uleg∏
zmniejszeniu o wi´cej ni˝ 20 % tego wskaênika;
4) naruszenie art. 28 ust. 2 i 3 lub art. 33 ust. 1 lub 3
pkt 1 i 2 nie by∏o ra˝àce.
———————
102)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2007 r.
Nr 125, poz. 873.
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3.103) Wojewoda podejmuje decyzj´ stwierdzajàcà
utrat´ przyznanego statusu zak∏adu pracy chronionej
lub zak∏adu aktywnoÊci zawodowej w razie niespe∏niania warunków lub obowiàzków, o których mowa
w art. 28 ust. 1—3 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, lub odpowiednio art. 28 ust. 1 pkt 1—3, art. 29 lub 30 ust. 2b,
z dniem zaprzestania spe∏niania jakiegokolwiek z tych
warunków lub obowiàzków.
3a.104) Od decyzji wojewody, o których mowa
w ust. 1—3, pracodawcy przys∏uguje odwo∏anie do
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
3b.104) Organy wymienione w ust. 3a mogà przeprowadzaç okresowe, nie rzadziej ni˝ co dwa lata, i doraêne kontrole spe∏niania warunków i obowiàzków,
z uwzgl´dnieniem art. 28 i 29.
3c.104) Paƒstwowa Inspekcja Pracy przeprowadza,
nie rzadziej ni˝ co trzy lata, kontrol´ w zak∏adach pracy chronionej i w zak∏adach aktywnoÊci zawodowej
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, w szczególnoÊci art. 28 ust. 1 pkt 2.
3d.104) Wojewoda i Paƒstwowa Inspekcja Pracy
przedstawiajà Pe∏nomocnikowi informacje o wynikach
kontroli, o których mowa w ust. 3b i 3c, przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym, w terminie do
koƒca I kwarta∏u roku nast´pnego.
4. Prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej lub zak∏ad
aktywnoÊci zawodowej jest obowiàzany:
1) poinformowaç wojewod´99) o ka˝dej zmianie dotyczàcej spe∏nienia warunków i realizacji obowiàzków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany;
2) przedstawiaç wojewodzie99) pó∏roczne informacje,
dotyczàce spe∏niania tych warunków.
5.105) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
informacji, o której mowa w ust. 4, oraz sposób jej
przedstawienia.
6.106) Wojewoda jest obowiàzany przedk∏adaç Pe∏nomocnikowi zbiorcze informacje pó∏roczne dotyczàce wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zak∏adach pracy chronionej i zak∏adach aktywnoÊci zawodowej, w terminach:
1) do dnia 20 sierpnia — za pierwsze pó∏rocze;
2) do dnia 20 lutego — za drugie pó∏rocze.
———————
103)
104)
105)
106)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 43.
Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
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7.107) Na wniosek Pe∏nomocnika wojewoda jest
obowiàzany udzieliç informacji dotyczàcych wydanych decyzji, o których mowa w ust. 1—3, w zakresie
i terminie wskazanym we wniosku. Termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni od dnia dor´czenia wniosku.
8.107) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
informacji, o których mowa w ust. 6, oraz sposób ich
przekazywania, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
sprawnego i terminowego przekazywania tych informacji.
Art. 31.108) 1. Prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej
lub zak∏ad aktywnoÊci zawodowej w stosunku do tego
zak∏adu jest zwolniony z:
1) podatków, z zastrze˝eniem ust. 2, z tym ˝e:
a) z podatków od nieruchomoÊci, rolnego i leÊnego — na zasadach okreÊlonych w przepisach
odr´bnych,
b) z podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych — je˝eli czynnoÊç przez niego dokonana pozostaje
w bezpoÊrednim zwiàzku z prowadzeniem zak∏adu;
2)109) op∏at, z wyjàtkiem op∏aty skarbowej i op∏at
o charakterze sankcyjnym.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie
dotyczy:
1) podatku od gier;
2) podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego;
3) c∏a;
4) podatków dochodowych;
5) podatku od Êrodków transportowych.
3. Prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej przekazuje
Êrodki uzyskane:
1) z tytu∏u zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1, na:
a) Fundusz — w wysokoÊci 10 %,
b) zak∏adowy fundusz rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych — w wysokoÊci 90 %;
2) z tytu∏u miesi´cznego dofinansowania, o którym
mowa w art. 26a ust. 5, na zak∏adowy fundusz rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych.
4. Prowadzàcy zak∏ad aktywnoÊci zawodowej przekazuje Êrodki uzyskane z tytu∏u zwolnieƒ, o których
mowa w ust. 1, oraz wp∏ywy z dochodu zwiàzanego
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej na zak∏adowy fundusz aktywnoÊci.
———————
107)
108)
109)

Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 30.
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5.110) Wykaz op∏at o charakterze sankcyjnym,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, uwzgl´dniajàc
charakter op∏at podlegajàcych wy∏àczeniu.
Art. 32.111) 1. Prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej
mo˝e na wniosek otrzymaç, dla tego zak∏adu, ze Êrodków Funduszu:
1) dofinansowanie w wysokoÊci do 50 % oprocentowania zaciàgni´tych kredytów bankowych, pod
warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele
zwiàzane z rehabilitacjà zawodowà i spo∏ecznà
osób niepe∏nosprawnych;
2) zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób
niepe∏nosprawnych, w zwiàzku z koniecznoÊcià
zmiany profilu produkcji;
3) jednorazowà po˝yczk´ w celu ochrony istniejàcych
w zak∏adzie miejsc pracy osób niepe∏nosprawnych;
4) (uchylony).112)
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w sprawach, o których
mowa w ust. 1, w tym terminy sk∏adania oraz rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1, sposób
i tryb sporzàdzania informacji o wykorzystaniu Êrodków, majàc na wzgl´dzie zapewnienie sprawnoÊci
udzielanej pomocy.
Art. 32a.113) Samorzàd województwa, na podstawie umowy zawartej z pracodawcà prowadzàcym zak∏ad pracy chronionej, ze Êrodków Funduszu, udziela
pracodawcy pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 i 3.
Art. 33. 1. Prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej
tworzy zak∏adowy fundusz rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych, zwany dalej „funduszem rehabilitacji”.
2.114) Fundusz rehabilitacji tworzy si´ w szczególnoÊci:
1) ze Êrodków, o których mowa w art. 26a ust. 5 pkt 2
oraz w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2;
2) z cz´Êci zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych, zgodnie z odr´bnymi przepisami;
3) z wp∏ywów z zapisów i darowizn;
———————
110)
111)
112)
113)
114)

Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 30.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 131 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 69.
Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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4) z odsetek od Êrodków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji;
5)115) ze Êrodków pochodzàcych ze zbycia Êrodków
trwa∏ych zakupionych ze Êrodków funduszu,
w cz´Êci niezamortyzowanej.
3.114) Pracodawca prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej jest obowiàzany do:
1) prowadzenia ewidencji Êrodków funduszu rehabilitacji;
2) prowadzenia rachunku bankowego Êrodków tego
funduszu;
3)116) przekazywania Êrodków funduszu rehabilitacji
na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w terminie
7 dni od dnia, w którym Êrodki te uzyskano;
4) przeznaczania co najmniej 15 % Êrodków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji;
5) przeznaczania co najmniej 10 % Êrodków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualnà dla niepe∏nosprawnych pracowników i by∏ych niepracujàcych niepe∏nosprawnych pracowników tego zak∏adu.
4.117) Ârodki funduszu rehabilitacji sà przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, spo∏ecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych opracowywane
przez powo∏ane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepe∏nosprawnych,
zgodnie z zak∏adowym regulaminem wykorzystania
tych Êrodków.
4a.118) W przypadku niezgodnego z ust. 4 przeznaczenia Êrodków funduszu rehabilitacji, pracodawca
jest obowiàzany do dokonania:

5. Pracodawcy prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej mogà gromadziç do 10 % Êrodków funduszu rehabilitacji na realizacj´ wspólnych zadaƒ zgodnych
z ustawà.
6.120) Kontrola prawid∏owoÊci realizacji przepisów
ust. 1—4a wykonywana jest przez w∏aÊciwe terenowo
urz´dy skarbowe.
7.121) W razie likwidacji, upad∏oÊci albo wykreÊlenia z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonego przez pracodawc´ zak∏adu pracy chronionej lub
utraty statusu zak∏adu pracy chronionej niewykorzystane wed∏ug stanu na dzieƒ likwidacji, upad∏oÊci lub
utraty statusu zak∏adu pracy chronionej Êrodki funduszu rehabilitacji podlegajà niezw∏ocznie wp∏acie do
Funduszu, z zastrze˝eniem ust. 7a i 7b.
7a.122) Wp∏acie do Funduszu podlega tak˝e kwota
odpowiadajàca kwocie wydatkowanej ze Êrodków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie Êrodków trwa∏ych w zwiàzku z modernizacjà zak∏adu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk
pracy dla osób niepe∏nosprawnych, budowà lub rozbudowà bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup Êrodków transportu — w cz´Êci,
która nie zosta∏a pokryta odpisami amortyzacyjnymi,
ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikajàcych z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzieƒ zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 7.
7b.123) W przypadku utraty statusu zak∏adu pracy
chronionej i osiàgania stanu zatrudnienia ogó∏em
w wysokoÊci co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy oraz wskaênika zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych w wysokoÊci co
najmniej 25 %, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane Êrodki tego funduszu.
7c. (uchylony).124)

1) zwrotu 100 % kwoty tych Êrodków na fundusz rehabilitacji oraz
2)119) wp∏aty w wysokoÊci 30 % tych Êrodków na
Fundusz w terminie do 20. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏o ujawnienie niezgodnego z ustawà przeznaczenia Êrodków
funduszu rehabilitacji, a tak˝e niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
4b.118) Wp∏ata, o której mowa w ust. 4a pkt 2, nie
obcià˝a funduszu rehabilitacji.
———————
115)
116)
117)
118)
119)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 30.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
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7d. (uchylony).124)
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
likwidacja zak∏adu nast´puje w zwiàzku z przej´ciem
zak∏adu przez inny zak∏ad pracy chronionej lub w wyniku po∏àczenia z takim zak∏adem, a niewykorzystane
Êrodki funduszu podlegajà przekazaniu w terminie do
3 miesi´cy na fundusz rehabilitacji zak∏adu przejmujàcego zak∏ad likwidowany.
———————
120)
121)
122)
123)

124)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 26 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. f ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. f ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 23 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. f ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; uchylony przez art. 1 pkt 23 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
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9. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zak∏adowego funduszu aktywnoÊci jest pracodawca.
10. Prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej mo˝e
udzielaç, ze Êrodków funduszu rehabilitacji, pomocy
niepracujàcym osobom niepe∏nosprawnym by∏ym
pracownikom tego zak∏adu, na cele zwiàzane z rehabilitacjà leczniczà i spo∏ecznà.
11.125)

Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje wydatków ze Êrodków funduszu rehabilitacji, w tym w ramach zasady de minimis,
2) warunki wykorzystania Êrodków funduszu rehabilitacji,
3) zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej,

Poz. 92

2) organizowaniu szkoleƒ i konferencji;
3) udzielaniu informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudniania
osób niepe∏nosprawnych;
4) opracowywaniu standardów w zakresie realizacji
zadaƒ okreÊlonych w ustawie;
5) realizacji zadaƒ wynikajàcych z programów rzàdowych, o których mowa w ust. 6 pkt 2;
6) realizacji dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczenia
skutków niepe∏nosprawnoÊci i barier, utrudniajàcych osobom niepe∏nosprawnym funkcjonowanie
w spo∏eczeƒstwie.
4. Inicjowanie kontroli, o której mowa w ust. 2
pkt 2, dotyczy:
1) dzia∏aƒ na rzecz realizacji praw osób niepe∏nosprawnych;
2) realizacji zadaƒ okreÊlonych w ustawie;

4) tryb ustalania zak∏adowego regulaminu wykorzystania tych Êrodków,

3) spe∏niania przez pracodawców warunków okreÊlonych w art. 28 ust. 1, art. 29, art. 30 ust. 2b i art. 33.

5) warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym sk∏ad i zakres dzia∏ania komisji
rehabilitacyjnej tworzàcej te programy

5. Pe∏nomocnik mo˝e przeprowadziç kontrol´
w zakresie okreÊlonym w ust. 4.

— majàc na wzgl´dzie prawid∏owe wykorzystanie
Êrodków tego funduszu.
Art. 33a.126) Przepisy art. 33 stosuje si´ do pracodawców, o których mowa w art. 33 ust. 7b.
Rozdzia∏ 7
Zadania i organizacja s∏u˝b dzia∏ajàcych na rzecz
osób niepe∏nosprawnych
Art. 34.127) 1. Wykonanie zadaƒ wynikajàcych
z ustawy nadzoruje Pe∏nomocnik b´dàcy sekretarzem
stanu w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywany przez:
1) koordynacj´ realizacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy;
2) inicjowanie lub przeprowadzanie kontroli realizacji
zadaƒ wynikajàcych z ustawy.
3. Koordynacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, polega na:
1) ˝àdaniu od podmiotów informacji, dokumentów
i sprawozdaƒ okresowych dotyczàcych realizowanych zadaƒ okreÊlonych w ustawie;
———————
125)
126)
127)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. f ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

6. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y tak˝e:
1) opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczàcych zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków ˝ycia osób niepe∏nosprawnych;
2) opracowywanie projektów programów rzàdowych
dotyczàcych rozwiàzywania problemów osób niepe∏nosprawnych;
3) ustalanie za∏o˝eƒ do rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczàcych realizacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy;
4) inicjowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczenia
skutków niepe∏nosprawnoÊci i barier utrudniajàcych osobom niepe∏nosprawnym funkcjonowanie
w spo∏eczeƒstwie;
5) wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi i fundacjami dzia∏ajàcymi na rzecz osób niepe∏nosprawnych.
7. Zadania wynikajàce z ustawy realizujà organy
administracji rzàdowej, organy jednostek samorzàdu
terytorialnego i Fundusz.
8. Pe∏nomocnika powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady
Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego.
9.128) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upowa˝nione do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1
———————
128)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
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i 2, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b
i art. 34 ust. 5, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
jednolitej procedury kontroli oraz prawid∏owego przebiegu kontroli.
10. Pe∏nomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pe∏nomocnika, które stanowi wyodr´bnionà komórk´ organizacyjnà w urz´dzie obs∏ugujàcym
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
Art. 35.129) 1. Do zadaƒ samorzàdu województwa
realizowanych w ramach ustawy nale˝y:
1)130) opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczàcych wyrównywania szans osób niepe∏nosprawnych i przeciwdzia∏ania ich wykluczeniu spo∏ecznemu oraz pomocy w realizacji zadaƒ
na rzecz zatrudniania osób niepe∏nosprawnych;
2)

(uchylony);131)

3) opracowywanie i przedstawianie Pe∏nomocnikowi
informacji o prowadzonej dzia∏alnoÊci;
4) udzielanie pomocy zak∏adom pracy chronionej,
zgodnie z art. 32a;
5)132) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z póên. zm.133)), dotyczàcych obiektów
s∏u˝àcych rehabilitacji, w zwiàzku z potrzebami
osób niepe∏nosprawnych, z wyjàtkiem rozbiórki
tych obiektów;
6) dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia∏ania zak∏adów aktywnoÊci zawodowej;
7) wspó∏praca z organami administracji rzàdowej
oraz powiatami i gminami w realizacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy;
8) wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi i fundacjami dzia∏ajàcymi na rzecz osób niepe∏nosprawnych;
9) opiniowanie wniosku o wpis do rejestru, o którym
mowa w art. 10d ust. 2.
2. Sejmik województwa w formie uchwa∏y okreÊla
zadania, na które przeznacza Êrodki okreÊlone w art. 48
ust. 1 pkt 1.
———————
129)
130)
131)
132)
133)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 30.
Przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 30.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 30.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127,
poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844.
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3.134) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zadania samorzàdu województwa, które mogà byç dofinansowane ze Êrodków Funduszu oraz warunki i tryb
dofinansowywania robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, majàc na wzgl´dzie potrzeby w zakresie realizacji zadaƒ na rzecz osób niepe∏nosprawnych.
Art. 35a.135) 1. Do zadaƒ powiatu nale˝y:
1)136) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatowà strategià dotyczàcà rozwiàzywania problemów spo∏ecznych, powiatowych programów dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏nosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji spo∏ecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepe∏nosprawnych;
2) wspó∏praca z instytucjami administracji rzàdowej
i samorzàdowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;
3) udost´pnianie na potrzeby Pe∏nomocnika i samorzàdu województwa oraz przekazywanie w∏aÊciwemu wojewodzie uchwalonych przez rad´ powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz
rocznej informacji z ich realizacji;
4) podejmowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczania skutków niepe∏nosprawnoÊci;
5) opracowywanie i przedstawianie planów zadaƒ
i informacji z prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz ich
udost´pnianie na potrzeby samorzàdu województwa;
6) wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi i fundacjami dzia∏ajàcymi na rzecz osób niepe∏nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej tych osób;
6a)137) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub us∏ugi rynku pracy okreÊlone w ustawie
o promocji, w odniesieniu do osób niepe∏nosprawnych zarejestrowanych jako poszukujàce
pracy niepozostajàce w zatrudnieniu;
7) dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepe∏nosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe∏nosprawnych,
———————
134)
135)

136)
137)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 30.
Dodany przez art. 26 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 43; w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 10
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 30.
Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
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c) zaopatrzenia w sprz´t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze przyznawane osobom niepe∏nosprawnym na podstawie odr´bnych przepisów,
d)138) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si´ i technicznych, w zwiàzku z indywidualnymi potrzebami osób niepe∏nosprawnych,

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje zadaƒ, o których mowa w ust. 1, które mogà byç finansowane ze Êrodków Funduszu45), uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci wymagania, jakie powinny spe∏niaç
podmioty ubiegajàce si´ o dofinansowanie tych zadaƒ, a tak˝e tryb post´powania i zasady ich dofinansowania ze Êrodków Funduszu.
Art. 35b. (uchylony).142)

e)138) rehabilitacji dzieci i m∏odzie˝y;
8)139) dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia∏ania
warsztatów terapii zaj´ciowej;
9) poÊrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla
osób niepe∏nosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;
9a)140) przyznawanie Êrodków, o których mowa
w art. 12a;
9b)140) realizacja zadaƒ, o których mowa w art. 26
i art. 26d—26f;
9c)140) zlecanie zadaƒ zgodnie z art. 36;
10) kierowanie osób niepe∏nosprawnych, które wymagajà specjalistycznego programu szkolenia
oraz rehabilitacji leczniczej i spo∏ecznej, do specjalistycznego oÊrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;
11) wspó∏praca z organami rentowymi w zakresie wynikajàcym z odr´bnych przepisów;
12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne
w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rolniczej
podejmowanej przez osoby niepe∏nosprawne;
13) wspó∏praca z w∏aÊciwym terenowo inspektorem
pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy
osób niepe∏nosprawnych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1:
1) w pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6 w cz´Êci dotyczàcej rehabilitacji spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych,
a tak˝e w pkt 4, 5, 7 i 8 — sà realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie;
2) w pkt 1 lit. b i c oraz w pkt 6 w cz´Êci dotyczàcej rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych,
a tak˝e w pkt 9—13 — sà realizowane przez powiatowe urz´dy pracy.
3.141) Rada powiatu w formie uchwa∏y okreÊla zadania, na które przeznacza Êrodki okreÊlone w art. 48
ust. 1 pkt 1.

Art. 35c.143) 1.144) Zarzàdy województw i zarzàdy
powiatów przedstawiajà Prezesowi Zarzàdu Funduszu45) sprawozdania rzeczowo finansowe o zadaniach
zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu Êrodków.
2.145) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady sporzàdzania sprawozdaƒ rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze Êrodków
Funduszu, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci terminy i sposoby ich przedstawiania
oraz wzór tego sprawozdania, a tak˝e zasady i sposoby rozliczeƒ finansowych samorzàdu z Funduszem
w zakresie wykorzystania Êrodków, w tym zwrotu niewykorzystanych Êrodków.
Art. 36.146) 1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych mogà
byç realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje
oraz organizacje pozarzàdowe.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogà byç realizowane ze Êrodków Funduszu przez fundacje i organizacje pozarzàdowe równie˝ na zlecenie samorzàdu
województwa lub powiatu.
3. Do zlecania zadaƒ, o którym mowa w ust. 1 i 2,
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên.
zm.147)).
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje za———————
142)

143)
144)

145)

———————
138)
139)
140)
141)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret
trzecie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

Poz. 92

146)
147)

Dodany przez art. 26 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 43; uchylony przez art. 3 pkt 11 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5.
Dodany przez art. 26 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 43.
Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 3 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5; ze zmianami wprowadzonymi przez art. 3 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5, i art. 1 pkt 31 lit. a ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 3 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94,
poz. 651.
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daƒ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
osób niepe∏nosprawnych, które mogà byç zlecane
fundacjom oraz organizacjom pozarzàdowym, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie realizacji potrzeb osób niepe∏nosprawnych.
Rozdzia∏ 8
Szkolenie osób niepe∏nosprawnych
Art. 37. Szkolenie osób niepe∏nosprawnych odbywa si´ w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwy˝szenia kwalifikacji.
1.148)

Kierownik powiatowego urz´du praArt. 38.
cy inicjuje i organizuje szkolenie dla bezrobotnych
osób niepe∏nosprawnych lub innych osób niepe∏nosprawnych poszukujàcych pracy i niepozostajàcych
w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym
urz´dzie pracy, w celu zwi´kszenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwy˝szenia dotychczasowych
kwalifikacji zawodowych lub zwi´kszenia aktywnoÊci
zawodowej, a w szczególnoÊci w razie:
1) braku kwalifikacji zawodowych;
2) koniecznoÊci zmiany kwalifikacji w zwiàzku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia;
3) utraty zdolnoÊci do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
2.149)

Szkoleniem, o którym mowa w ust. 1, mogà
byç obj´te równie˝ osoby niepe∏nosprawne b´dàce
w okresie wypowiedzenia umowy o prac´ z przyczyn
niedotyczàcych pracowników.
Art. 38a.150) 1. Starosta przekazuje wojewodzie informacje o szkoleniach, zatrudnieniu i osobach niepe∏nosprawnych, o których mowa w art. 38.
2. Wojewoda, na podstawie informacji, o których
mowa w ust. 1, przesy∏a Pe∏nomocnikowi kwartalne
informacje zbiorcze.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory
i sposób przedstawiania informacji, o których mowa
w ust. 1 i 2, majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego planowania liczby i rodzaju szkoleƒ osób niepe∏nosprawnych oraz prawid∏owego wykorzystania Êrodków na ten cel.
Art. 39. 1. Szkolenie osób niepe∏nosprawnych mo˝e odbywaç si´:
———————
148)
149)

150)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 139 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 38.
W brzmieniu ustalonym przez art. 22 ustawy z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Poz. 92

1) w placówkach szkolàcych;
2)151) w specjalistycznych oÊrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, zwanych dalej „specjalistycznymi
oÊrodkami”, zapewniajàcych warunki realizacji zadaƒ okreÊlonych w ust. 3.
2.152) Specjalistyczne oÊrodki sà tworzone i likwidowane przez marsza∏ka województwa w porozumieniu z Pe∏nomocnikiem. Samorzàd województwa mo˝e
zlecaç innym podmiotom zadania, o których mowa
w ust. 3.
3. Do zadaƒ specjalistycznego oÊrodka nale˝y:
1) prowadzenie szkolenia osób, które z powodu niepe∏nosprawnoÊci majà utrudniony lub uniemo˝liwiony dost´p do korzystania ze szkolenia w innych
placówkach;
2) okreÊlanie psychofizycznej sprawnoÊci danej osoby w stosunku do wymagaƒ ró˝nych zawodów;
3) okreÊlanie, przez zastosowanie odpowiednich testów sprawnoÊci i prób praktycznych, uzdolnienia
i mo˝liwoÊci rozwoju zdolnoÊci danej osoby;
4) zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowania, wy˝ywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki
medycznej i us∏ug rehabilitacyjnych.
4.153) Koszty utworzenia, dzia∏alnoÊci oraz realizacji zadaƒ specjalistycznego oÊrodka powinny byç pokrywane ze Êrodków Funduszu45).
5.154) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego43) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób tworzenia, dzia∏ania i finansowania specjalistycznych oÊrodków, a tak˝e zlecania zadaƒ, o których mowa w ust. 3, oraz tryb sprawowania nadzoru nad ich
dzia∏alnoÊcià.
Art. 40. 1.155) Kierownik powiatowego urz´du pracy kieruje osob´ niepe∏nosprawnà, o której mowa
w art. 38, na szkolenie:
1) z w∏asnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia
w∏aÊciwego organu;
2) wskazane przez t´ osob´, je˝eli zostanie uprawdopodobnione, ˝e szkolenie to zapewni uzyskanie
pracy i spe∏niony jest przynajmniej jeden z warunków wymienionych w art. 38; koszt tego szkolenia
nie mo˝e przekroczyç dziesi´ciokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia.
———————
151)
152)
153)
154)
155)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 139 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 38.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 139 pkt 17 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 38.
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2. Koszty szkolenia obejmujà w szczególnoÊci:
1) uprzednio uzgodnionà nale˝noÊç przys∏ugujàcà
jednostce szkolàcej;
2) koszt ubezpieczenia od nieszcz´Êliwych wypadków;
3) koszt zakwaterowania i wy˝ywienia w cz´Êci albo
w ca∏oÊci;

Art. 41a.160) 1. Placówki szkolàce i specjalistyczne
oÊrodki oraz pracodawcy przeprowadzajàcy szkolenia
przesy∏ajà samorzàdowi województwa pó∏roczne informacje o przebiegu szkoleƒ.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje si´, na jego wniosek, kierownikowi powiatowego
urz´du pracy, który skierowa∏ osob´ niepe∏nosprawnà
na szkolenie.

4) koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do
znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci;
5) koszt us∏ug t∏umacza j´zyka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszàcej osobie niepe∏nosprawnej ruchowo zaliczonej do
znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci;
6) koszt niezb´dnych badaƒ lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i us∏ug rehabilitacyjnych.
3. Szkolenie trwa nie d∏u˝ej ni˝ 36 miesi´cy.
4. Koszty szkolenia sà finansowane ze Êrodków
Funduszu45).
5. Osoba niepe∏nosprawna, która nie ukoƒczy∏a
szkolenia z w∏asnej winy, jest obowiàzana do zwrotu
jego kosztów, chyba ˝e powodem nieukoƒczenia szkolenia by∏o podj´cie zatrudnienia.

Rozdzia∏ 9
Krajowa Rada Konsultacyjna
do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych
Art. 42. 1. Powo∏uje si´ Krajowà Rad´ Konsultacyjnà do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych, zwanà dalej
„Radà”.
2. Rada jest organem doradczym Pe∏nomocnika
stanowiàcym forum wspó∏dzia∏ania, na rzecz osób
niepe∏nosprawnych, organów administracji rzàdowej,
samorzàdu terytorialnego oraz organizacji pozarzàdowych.
3.161) Do zakresu dzia∏ania Rady nale˝y:
1) przedstawianie Pe∏nomocnikowi:
a) propozycji przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do integracji osób niepe∏nosprawnych,

Art. 41. 1. Szkolenie osób niepe∏nosprawnych mo˝e byç organizowane tak˝e przez pracodawc´.

b) propozycji rozwiàzaƒ w zakresie zaspokajania
potrzeb osób niepe∏nosprawnych, wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci,

2.156) Na wniosek pracodawcy poniesione przez
niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych mogà byç zrefundowane ze Êrodków Funduszu do wysokoÊci 90 % tych kosztów, nie wi´cej
jednak ni˝ do wysokoÊci dwukrotnego przeci´tnego
wynagrodzenia na jednà osob´.

c) opinii do dokumentów przedk∏adanych Radzie
przez Pe∏nomocnika, w tym do projektów:
— aktów prawnych majàcych lub mogàcych
mieç wp∏yw na sytuacj´ osób niepe∏nosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdaƒ
Funduszu,

3.157) Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2,
dokonuje starosta na warunkach i w wysokoÊci okreÊlonych w umowie zawartej z pracodawcà. Zwrotowi
nie podlegajà koszty poniesione przez pracodawc´
przed datà podpisania umowy.

— rzàdowych programów dzia∏aƒ na rzecz
osób niepe∏nosprawnych oraz informacji
o ich realizacji,
d) rocznych informacji o dzia∏alnoÊci Rady;

4. (uchylony).158)
5.159) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia,
majàc na wzgl´dzie zapewnienie skutecznoÊci udzielanej pomocy oraz prawid∏owe dokonywanie refundacji
zgodnie z warunkami dopuszczalnoÊci pomocy na
szkolenia.
———————
156)
157)
158)
159)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 139 pkt 18 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 38.
Przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.

Poz. 92

2) sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby
wydania lub zmiany przepisów dotyczàcych sytuacji osób niepe∏nosprawnych.
Art. 43. 1. Rada sk∏ada si´ z:
1)162) pi´ciu przedstawicieli organów administracji
rzàdowej, w tym jednego przedstawiciela ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych;
———————
160)
161)
162)

Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
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Poz. 92

2)163) pi´ciu przedstawicieli jednostek samorzàdu terytorialnego;

2) na wniosek reprezentowanego przez niego organu
lub organizacji;

3)164) przedstawicieli organizacji pozarzàdowych,
w tym:

3) na wniosek Pe∏nomocnika po zasi´gni´ciu opinii
organu lub organizacji, którà cz∏onek Rady reprezentuje.

a) po jednym przedstawicielu ka˝dej organizacji
pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego
(Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z póên. zm.165)), zwanej dalej „ustawà o Trójstronnej Komisji do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych”,
b) po jednym przedstawicielu ka˝dej organizacji
zwiàzkowej reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych,
c)166) przedstawicieli innych ni˝ wymienione
w lit. a i b organizacji pozarzàdowych w liczbie
równej przedstawicielom tych organizacji; przepis ust. 1a stosuje si´ odpowiednio.
1a.167) W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawców lub organizacja
zwiàzkowa stanie si´ organizacjà reprezentatywnà
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych, przedstawiciel tej organizacji wchodzi w sk∏ad Rady.
2.168) Cz∏onków Rady powo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego na wniosek Pe∏nomocnika, a w przypadku cz∏onków, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, na wniosek tych organizacji.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego mo˝e odwo∏aç cz∏onka Rady przed up∏ywem
kadencji:169)
1) na jego wniosek;

4.170) Posiedzenia Rady sà zwo∏ywane przez jej
przewodniczàcego lub co najmniej 5 cz∏onków Rady
nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏ oraz w ka˝dym czasie na
wniosek Pe∏nomocnika.
5. Kadencja Rady trwa 4 lata.
Art. 44.171) 1.172) Wydatki zwiàzane z obs∏ugà Rady
sà finansowane ze Êrodków urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
2. Pracodawca jest obowiàzany zwolniç pracownika od pracy w celu wzi´cia udzia∏u w posiedzeniach
Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo
do wynagrodzenia ustalonego wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy obliczaniu ekwiwalentu pieni´˝nego za
urlop wypoczynkowy. Koszty wynagrodzenia ponoszone przez pracodawc´ sà refundowane ze Êrodków
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego.
3.173) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
i tryb dzia∏ania Rady, w tym jej organizacj´, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Rady.
Art. 44a.174) 1. Przy marsza∏kach województw tworzy si´ wojewódzkie spo∏eczne rady do spraw osób
niepe∏nosprawnych, zwane dalej „wojewódzkimi radami”, b´dàce organami opiniodawczo-doradczymi.
2. Do zakresu dzia∏ania wojewódzkich rad nale˝y:
1) inspirowanie przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do:

———————
163)
164)

165)

166)
167)
168)
169)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 139 pkt 19 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 38.
W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240,
poz. 2407), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 listopada
2004 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r.
Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 7 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 164.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 28
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.

a) integracji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych,
b) realizacji praw osób niepe∏nosprawnych;
2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów
dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏nosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwa∏ i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kàtem
ich skutków dla osób niepe∏nosprawnych.
———————
170)
171)
172)
173)
174)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 44b.174) 1. Przy starostach tworzy si´ powiatowe spo∏eczne rady do spraw osób niepe∏nosprawnych, zwane dalej „powiatowymi radami”, b´dàce organami opiniodawczo-doradczymi.
2. Do zakresu dzia∏ania powiatowych rad nale˝y:
1) inspirowanie przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do:
a) integracji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych,
b) realizacji praw osób niepe∏nosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów
dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏nosprawnych;

do wynagrodzenia ustalonego wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
9.175) Na wniosek cz∏onków rad zamieszka∏ych poza miejscem obrad rady mogà byç finansowane, odpowiednio z bud˝etu samorzàdu województwa i powiatu,
koszty ich przejazdów publicznymi Êrodkami komunikacji, na zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.
Rozdzia∏ 10

3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwa∏ i programów przyjmowanych przez rad´ powiatu pod kàtem ich skutków dla osób niepe∏nosprawnych.
Art. 44c.174) 1. Wojewódzkie rady sk∏adajà si´
z 7 osób powo∏ywanych spoÊród przedstawicieli dzia∏ajàcych na terenie województwa organizacji pozarzàdowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorzàdu terytorialnego (powiatów i gmin).
2. Powiatowe rady sk∏adajà si´ z 5 osób, powo∏ywanych spoÊród przedstawicieli dzia∏ajàcych na terenie danego powiatu organizacji pozarzàdowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorzàdu terytorialnego (powiatów i gmin).
3. Cz∏onków wojewódzkich rad powo∏uje i odwo∏uje marsza∏ek województwa, a cz∏onków powiatowych
rad — starosta, spoÊród kandydatów zg∏oszonych
przez organizacje i organy, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.
4. Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, wybierajà
przewodniczàcego spoÊród swoich cz∏onków.

Poz. 92

Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych
Art. 45. 1.176) Fundusz jest paƒstwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych.
2. Fundusz posiada osobowoÊç prawnà.
3.177) Fundusz stosuje zasady rachunkowoÊci okreÊlone dla podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.178)).
3a.179) Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw
przez Fundusz, w zakresie nieuregulowanym w odr´bnych przepisach, stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.
4.180) Nadzór nad Funduszem sprawuje minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, który
na wniosek Prezesa Zarzàdu Funduszu, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Pe∏nomocnika, zatwierdza statut
okreÊlajàcy organizacj´, szczegó∏owe zasady i tryb
dzia∏ania Funduszu, w tym jego organów.

5. Cz∏onek rady mo˝e zostaç odwo∏any:
Art. 46. Przychodami Funduszu sà:

1) na swój wniosek;
2) na wniosek organizacji lub organu, które zg∏osi∏y
jego kandydatur´;
3) na wniosek marsza∏ka lub starosty, po zasi´gni´ciu opinii organizacji lub organu, które zg∏osi∏y jego kandydatur´.

1) wp∏aty pracodawców, o których mowa w art. 21
ust. 1, art. 23, art. 24 ust. 2 53) oraz art. 31 ust. 3
pkt 1;
———————
175)
176)

6. Kadencja rad trwa 4 lata.
177)

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ oraz tryb dzia∏ania wojewódzkich i powiatowych
rad, w tym sposób powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków rad oraz cz´stotliwoÊç posiedzeƒ, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego wykonywania zadaƒ przez te rady.

178)

179)

8. Pracodawca jest obowiàzany zwolniç pracownika od pracy w celu wzi´cia udzia∏u w posiedzeniach
rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo

180)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66,
Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.
Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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2) dotacje z bud˝etu paƒstwa oraz inne dotacje i subwencje;
3) spadki, zapisy i darowizny;
4) dobrowolne wp∏aty pracodawców;
5) dochody z oprocentowania po˝yczek, dyskonto od
zakupionych bonów skarbowych, odsetki od obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez
Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski oraz lokat terminowych;
6) dochody z dzia∏alnoÊci gospodarczej;
7)181) wp∏aty, o których mowa w art. 12a ust. 2, art. 26
ust. 7, art. 26e ust. 6, art. 26f ust. 3 oraz sp∏aty po˝yczek udzielonych z Funduszu na rozpocz´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej albo rolniczej, wraz
z oprocentowaniem, a tak˝e zwroty Êrodków pobranych przez pracodawców z Funduszu na szkolenie osoby niepe∏nosprawnej, która z przyczyn
dotyczàcych pracodawcy nie b´dzie zatrudniona
zgodnie z kierunkiem szkolenia lub b´dzie zatrudniana przez okres krótszy ni˝ 24 miesiàce, wraz
z odsetkami;
8) dywidendy;
8a)182) odsetki od Êrodków, o których mowa w art. 48
ust. 1;

Poz. 92

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, sà przekazywane na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, w sposób umo˝liwiajàcy pe∏ne i terminowe wykonywanie zadania.
Art. 47. 1.186) Ârodki Funduszu, w wysokoÊci
do 30 % wydatków, przeznacza si´ na:
1) realizacj´ dzia∏aƒ wyrównujàcych ró˝nice mi´dzy
regionami, w szczególnoÊci w jednostkach samorzàdu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wy˝sza ni˝ 110 % Êredniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zaj´ciowej albo zak∏adu aktywnoÊci zawodowej;
1a)187) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych realizowane
przez fundacje i organizacje pozarzàdowe;
2) realizacj´ programów wspieranych ze Êrodków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepe∏nosprawnych przewidzianych do wdro˝enia w danym roku;
3)188) dofinansowanie zadaƒ wynikajàcych z programów rzàdowych, w tym ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu osób niepe∏nosprawnych,
a tak˝e pomoc rodzinom, których cz∏onkami sà
osoby niepe∏nosprawne;
4) zadania inne ni˝ wymienione w ustawie:
a)189) programy zatwierdzone przez Rad´ Nadzorczà, s∏u˝àce rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej, w szczególnoÊci adresowane do osób niepe∏nosprawnych oraz do rodzin, których cz∏onkami sà osoby niepe∏nosprawne,

9) inne wp∏aty.
Art. 46a.183) 1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe
z bud˝etu paƒstwa:
1)184) na zadanie, o którym mowa w art. 26a — w wysokoÊci 55 % Êrodków;

b) finansowanie w cz´Êci lub ca∏oÊci badaƒ, ekspertyz i analiz dotyczàcych rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej.

1a)185) na zadanie, o którym mowa w art. 25a ust. 2
pkt 2 i ust. 3 pkt 2 lit. a i b — w wysokoÊci zapewniajàcej jego realizacj´;

1a.190) W celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, Fundusz mo˝e:

2) na zadanie, o którym mowa w art. 47 ust. 2 —
w wysokoÊci 50 % utraconych dochodów gmin
z tytu∏u zastosowania zwolnieƒ ustawowych,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1.

1) przekazywaç instytucji wdra˝ajàcej Êrodki na realizacj´ projektów na rzecz osób niepe∏nosprawnych
— na podstawie umowy, która mo˝e byç zawarta
na okres d∏u˝szy ni˝ rok;

2. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1, ustala
si´ i rozlicza zgodnie z zasadami przyj´tymi w bud˝ecie paƒstwa.

2) udzielaç dotacji, po˝yczek oraz finansowaç odsetki
od kredytów udzielonych projektodawcom na
realizacj´ programów — zgodnie z umowà okreÊlajàcà w szczególnoÊci warunki korzystania z tych
form pomocy, zawartà z realizatorami programów.

———————
181)
182)
183)
184)

185)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 3 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 440), która wesz∏a w ˝ycie
z mocà od dnia 1 stycznia 2006 r.
Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

———————
186)
187)
188)
189)
190)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 30.
Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 184.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 184.
Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o którym mowa
w odnoÊniku 30; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
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Poz. 92

2.191) Ârodki Funduszu przeznacza si´ równie˝ na
zrekompensowanie gminom dochodów utraconych
na skutek zastosowania ustawowych zwolnieƒ, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, w wysokoÊci utraconych dochodów.

sposób zasady ustalania maksymalnych wysokoÊci
kwot zobowiàzaƒ przypadajàcych do wyp∏aty na dany
rok. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu przez
stron´ samorzàdowà Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego.

3.191) Czasowo wolne Êrodki Funduszu, z wy∏àczeniem dotacji, o których mowa w art. 46a ust. 1, mogà
byç lokowane:

3.197) Algorytm, o którym mowa w ust. 1, powinien
uwzgl´dniaç w szczególnoÊci liczb´ mieszkaƒców, liczb´ osób niepe∏nosprawnych i liczb´ uczestników funkcjonujàcych warsztatów terapii zaj´ciowej w powiecie
oraz kwot´ przewidzianà w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizacj´ przez samorzàdy zadaƒ,
kwot´ zobowiàzaƒ finansowanych ze Êrodków Funduszu z tytu∏u realizacji umów zawartych do dnia
31 grudnia roku poprzedzajàcego rok, dla którego jest
obliczana wysokoÊç Êrodków.

1) w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych
przez Skarb Paƒstwa albo Narodowy Bank Polski;
2) na lokatach terminowych w Narodowym Banku
Polskim i Banku Gospodarstwa Krajowego.
4. (uchylony).192)
5. Darowizna dokonywana ze Êrodków Funduszu
na rzecz osoby niepe∏nosprawnej w celach wynikajàcych z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem
od spadków i darowizn.
6. (uchylony).192)
7.193) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych, po zasi´gni´ciu opinii
Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celowej, o której mowa w ust. 2, z uwzgl´dnieniem wniosków gmin, zawierajàcych dane o rocznych skutkach
zastosowania zwolnieƒ, o których mowa w art. 31
ust. 1 pkt 1, majàc na wzgl´dzie zrekompensowanie
gminom utraconych dochodów.
Art. 48.194) 1. Ârodki Funduszu45) sà przekazywane
przez Prezesa Zarzàdu tego Funduszu:
1) samorzàdom wojewódzkim i powiatowym na
realizacj´ okreÊlonych zadaƒ lub rodzajów zadaƒ,
na wyodr´bniony rachunek bankowy — wed∏ug
algorytmu;
2) podmiotom realizujàcym zadania zlecone przez
Fundusz lub inne zadania wynikajàce z ustawy —
na podstawie zawartych z nimi umów.
1a. (uchylony).195)

Art. 49. 1.198) Do wp∏at, o których mowa w art. 21
ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a,
7 i 7a, stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem
ust. 5a—5d oraz art. 49a i 49b, przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.199)), zwanej dalej
„Ordynacjà podatkowà”, z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych okreÊlone w tej ustawie przys∏ugujà Prezesowi Zarzàdu Funduszu.
2.200) Pracodawcy dokonujà wp∏at, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 20 nast´pnego miesiàca po miesiàcu, w którym zaistnia∏y okolicznoÊci powodujàce powstanie obowiàzku wp∏at, sk∏adajàc równoczeÊnie Zarzàdowi Funduszu deklaracje miesi´czne
i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego wed∏ug wzoru ustalonego,
w drodze rozporzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
3.201) Do egzekucji wp∏at, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji, z tym ˝e tytu∏ wykonawczy wystawia
Prezes Zarzàdu Funduszu.
4. Od decyzji Prezesa Zarzàdu Funduszu dotyczàcych wp∏at, o których mowa w ust. 1, pracodawcy
przys∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego43).
———————
197)

2.196) Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, algorytm, o którym mowa w ust. 1, a tak˝e

198)

———————

199)

191)
192)
193)
194)
195)

196)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 1 pkt 35 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 43.
Dodany przez art. 3 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5; uchylony przez art. 1 pkt 43 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 15 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

200)

201)

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 15 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769,
Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 lipca 2003 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 9 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 30 listopada 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 14

— 806 —

5. (uchylony).202)

Poz. 92

1) odroczyç termin p∏atnoÊci nale˝noÊci lub roz∏o˝yç
ich zap∏at´ na raty,

5a.203) Zaleg∏oÊci z tytu∏u wp∏at, odsetki za zw∏ok´
lub op∏ata prolongacyjna mogà byç umarzane w ca∏oÊci lub w cz´Êci decyzjà Prezesa Zarzàdu Funduszu
wy∏àcznie w przypadku ich ca∏kowitej nieÊciàgalnoÊci.

2) odroczyç termin p∏atnoÊci zaleg∏oÊci z tytu∏u
wp∏at, odsetek za zw∏ok´ lub roz∏o˝yç ich zap∏at´
na raty

5b.203) Ca∏kowita nieÊciàgalnoÊç, o której mowa
w ust. 5a, zachodzi, gdy:

— uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci p∏atnicze pracodawcy
oraz stan finansów Funduszu.

1) d∏u˝nik zmar∏, nie pozostawiajàc ˝adnego majàtku
lub pozostawi∏ ruchomoÊci niepodlegajàce egzekucji na podstawie odr´bnych przepisów albo pozostawi∏ przedmioty codziennego u˝ytku domowego, których ∏àczna wartoÊç nie przekracza kwoty
stanowiàcej trzykrotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia, i jednoczeÊnie brak jest nast´pców prawnych oraz nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia odpowiedzialnoÊci na osoby trzecie, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;

5d.203) W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5c, naliczana jest op∏ata prolongacyjna, na
zasadach okreÊlonych w Ordynacji podatkowej.

2) sàd oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝nika lub umorzy∏ post´powanie upad∏oÊciowe
z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz
w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60,
poz. 535, z póên. zm.204));
3) nastàpi∏o trwa∏e zaprzestanie prowadzenia dzia∏alnoÊci przy jednoczesnym braku majàtku, z którego
mo˝na egzekwowaç nale˝noÊci ma∏˝onka, nast´pców prawnych, mo˝liwoÊci przeniesienia odpowiedzialnoÊci na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
4) nie nastàpi∏o zaspokojenie nale˝noÊci w zakoƒczonym post´powaniu likwidacyjnym;
5) wysokoÊç zaleg∏ej wp∏aty nie przekracza pi´ciokrotnej kwoty kosztów upomnienia w post´powaniu egzekucyjnym;
6) stwierdzono brak majàtku, z którego mo˝na prowadziç egzekucj´;
7) jest oczywiste, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym
nie uzyska si´ kwot przekraczajàcych wydatki
egzekucyjne.
5c.203)

Prezes Zarzàdu Funduszu, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnionym wa˝nym interesem pracodawcy lub interesem
publicznym mo˝e:
———————
202)

203)
204)

Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; uchylony przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91,
poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146,
poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539,
z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179,
poz. 1279.

6.205) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw ∏àcznoÊci, mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊliç wzór formularza wp∏aty gotówkowej oraz
polecenia przelewu, majàc na wzgl´dzie ustalenie to˝samoÊci wp∏acajàcego oraz tytu∏ zobowiàzania.
Art. 49a.206) 1. Prezes Zarzàdu Funduszu ma prawo
wyst´powania z wnioskiem o za∏o˝enie ksi´gi wieczystej dla nieruchomoÊci d∏u˝nika zalegajàcego z op∏atà
z tytu∏u wp∏at, o których mowa w art. 49 ust. 1.
2. Wystawione przez Prezesa Zarzàdu Funduszu
dokumenty stwierdzajàce istnienie nale˝noÊci z tytu∏u
wp∏at, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysokoÊç sà podstawà wpisu hipoteki do ksi´gi wieczystej
nieruchomoÊci stanowiàcej w∏asnoÊç zobowiàzanego.
Je˝eli nieruchomoÊç nie posiada ksi´gi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez z∏o˝enie tych dokumentów do zbioru dokumentów.
3.207) Nale˝noÊci z tytu∏u wp∏at, o których mowa
w art. 49 ust. 1, sà zabezpieczane hipotekà przymusowà
na wszystkich nieruchomoÊciach d∏u˝nika. Podstawà
ustanowienia hipoteki jest dor´czona decyzja okreÊlajàca wysokoÊç nale˝noÊci z tytu∏u wp∏at, o których
mowa w art. 49 ust. 1.
4.208) Do hipoteki, o której mowa w ust. 3, stosuje
si´ odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej dotyczàce hipoteki przymusowej.
Art. 49b.206) 1. Nale˝noÊci z tytu∏u wp∏at, o których
mowa w art. 49 ust. 1, sà zabezpieczane ustawowym
prawem zastawu na ruchomoÊciach i prawach zbywalnych d∏u˝nika.
———————
205)
206)

207)

208)

Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2000 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 39, poz. 459), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 5 czerwca 2001 r.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 207.
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2. Do zastawu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej dotyczàce zastawów skarbowych.

2)212) przedstawicieli
w tym:

Art. 49c.209) Fundusz jest uprawniony do nieodp∏atnego korzystania z danych zgromadzonych:

3) przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;
4) w Centralnej Bazie RCIPESEL.
Art. 49d.210) 1. Prezes Zarzàdu Funduszu jest obowiàzany sk∏adaç Pe∏nomocnikowi pó∏roczne informacje o pracodawcach zwolnionych z wp∏at na Fundusz
lub zobowiàzanych do tych wp∏at, w terminach:
1) do dnia 15 sierpnia — za pierwsze pó∏rocze;
2) do dnia 15 lutego — za drugie pó∏rocze roku poprzedniego.

pozarzàdowych,

b) po jednym przedstawicielu ka˝dej organizacji
zwiàzkowej reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych,

4. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa
w art. 46 § 1 Ordynacji podatkowej, wydawany jest na
wniosek Prezesa Zarzàdu Funduszu nieodp∏atnie.

2) w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego;

organizacji

a) po jednym przedstawicielu ka˝dej organizacji
pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych,

3. Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje si´ do
rejestru zastawów skarbowych prowadzonego na
podstawie art. 43 Ordynacji podatkowej.

1) w Krajowej Ewidencji Podatników;

Poz. 92

c) dwóch przedstawicieli innych ni˝ wymienione
w lit. a i b organizacji pozarzàdowych.
2a.213) W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawców lub organizacja
zwiàzkowa stanie si´ organizacjà reprezentatywnà
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo∏eczno-Gospodarczych, przedstawiciel tej organizacji wchodzi w sk∏ad Rady.
3.214) Cz∏onków Rady Nadzorczej powo∏uje na
wniosek Pe∏nomocnika, a w przypadku przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek uprawnionych organizacji, minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego mo˝e odwo∏aç cz∏onka Rady Nadzorczej
przed up∏ywem kadencji:215)
1) na jego wniosek;

2. Prezes Zarzàdu Funduszu jest obowiàzany
udzielaç, na wniosek Pe∏nomocnika, informacji o pracodawcach obowiàzanych do sk∏adania informacji,
o których mowa w art. 21 ust. 2f, lub deklaracji, o których mowa w art. 49 ust. 2, w zakresie i terminie wskazanym we wniosku. Termin ten nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 30 dni od dnia dor´czenia wniosku.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory informacji, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich
przekazywania, majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego przep∏ywu informacji.
Art. 50. 1. Organami Funduszu sà Rada Nadzorcza
i Zarzàd.
2. Rada Nadzorcza sk∏ada si´ z:
1) Prezesa Rady Nadzorczej, którym jest Pe∏nomocnik;
1a)211) przedstawiciela ministra
spraw finansów publicznych;

w∏aÊciwego

do

2)216) na wniosek reprezentowanego podmiotu;
3)216) na wniosek Pe∏nomocnika, zaopiniowany przez
reprezentowany podmiot.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.
6. Do zadaƒ Rady Nadzorczej nale˝y w szczególnoÊci:
1) zatwierdzanie planów dzia∏alnoÊci i projektu planu
finansowego Funduszu;
2)217) opiniowanie kryteriów wyboru przedsi´wzi´ç
finansowanych ze Êrodków Funduszu, zgodnie
z kierunkowymi za∏o˝eniami polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej osób
niepe∏nosprawnych, okreÊlonymi przez Pe∏nomocnika;
———————
212)
213)

———————
209)

210)
211)

Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 206; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 47 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 7
pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 164.

214)
215)
216)
217)

W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 164.
Dodany przez art. 7 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 164.
W brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 169.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 28
pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 169.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 47 lit. c tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3) zatwierdzanie wniosków Zarzàdu w sprawach zaciàgania przez Fundusz po˝yczek;

Poz. 92

3. Do zadaƒ Zarzàdu nale˝y w szczególnoÊci:

4) (uchylony);218)

1) opracowywanie projektów planów dzia∏alnoÊci
Funduszu i projektu planu finansowego;

5)219) opiniowanie wniosków w sprawie powo∏ania
i odwo∏ania ka˝dego z zast´pców Prezesa Zarzàdu;

2) dokonywanie wyboru przedsi´wzi´ç do finansowania ze Êrodków Funduszu;

6) dokonywanie kontroli i oceny dzia∏alnoÊci Zarzàdu;

3) gospodarowanie Êrodkami Funduszu;

7) zatwierdzanie rocznych sprawozdaƒ Funduszu;

4) opracowywanie szczegó∏owych zasad finansowania realizacji zadaƒ, o których mowa w ustawie;

8)220) sk∏adanie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, w terminie do dnia
20 marca ka˝dego roku, sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
Funduszu.
7. Obs∏ug´ Rady Nadzorczej sprawuje Biuro Funduszu.

5) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu sp∏at i umarzania po˝yczek;
6) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem Êrodków Funduszu przekazywanych na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych ustawà;
7) (uchylony);224)

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego43) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb powo∏ywania oraz odwo∏ywania
cz∏onków Rady Nadzorczej, a tak˝e szczegó∏owe zasady dzia∏ania Rady Nadzorczej i szkolenia jej cz∏onków
oraz wysokoÊç ich wynagrodzenia za udzia∏ w posiedzeniach Rady.

10) sk∏adanie Radzie Nadzorczej sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Funduszu.

Art. 51. 1.221) W sk∏ad Zarzàdu Funduszu wchodzà
Prezes Zarzàdu Funduszu, zwany dalej „Prezesem”,
i dwaj jego zast´pcy. Prezesa powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego
zasobu kadrowego, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. Prezes Rady
Ministrów odwo∏uje Prezesa.

3a.225) Zarzàd Funduszu uzgadnia z ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego projekty planów dzia∏alnoÊci Funduszu i projekt planu finansowego, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550, z póên. zm.226))227).

1a. (uchylony).222)
2.223) Zast´pców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Rad´ Nadzorczà, powo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego odwo∏uje zast´pców Prezesa, na wniosek
Prezesa zaopiniowany przez Rad´ Nadzorczà.
———————
218)
219)

220)
221)

222)

223)

Przez art. 1 pkt 47 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na
stanowiska kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz
prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych
(Dz. U. Nr 163, poz. 1362), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2005 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 49 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 paêdziernika 2006 r.
Dodany przez art. 27 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 219; uchylony przez art. 49 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 221.
W brzmieniu ustalonym przez art. 49 pkt 3 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 221.

8) (uchylony);224)
9) wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi;

3b.228) Zadania Zarzàdu, o których mowa w ust. 3
pkt 2 i 4, nie dotyczà Êrodków, o których mowa
w art. 48 ust. 1 pkt 1.
3c.229) Zarzàd Funduszu mo˝e ˝àdaç niezw∏ocznego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci Êrodków do Funduszu lub
zawiesiç wyp∏at´ dalszych kwot, je˝eli w ciàgu roku
bud˝etowego, w wyniku kontroli, o której mowa
w ust. 3 pkt 6, stwierdzi nieprawid∏owoÊci polegajàce
na wykorzystaniu przekazanych Êrodków z Funduszu
niezgodnie z ich przeznaczeniem.
———————
224)
225)

226)

227)

228)
229)

Przez art. 3 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
Dodany przez art. 46 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 lipca 2000 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,
poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz
z 2004 r. Nr 42, poz. 386.
Utraci∏a moc z dniem 8 czerwca 2004 r. na podstawie
art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym
Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).
Dodany przez art. 3 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.
Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3d.229) Do oceny prawid∏owoÊci wykorzystania
Êrodków Funduszu stosuje si´ przepisy o finansach
publicznych.
3e.229) Zarzàd Funduszu mo˝e dokonaç podzia∏u
Êrodków nieprzekazanych lub zwróconych, o których
mowa w ust. 3c, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Nadzorczej Funduszu i ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego.
3f.229) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
i zasady sprawowania przez Fundusz kontroli, o której
mowa w ust. 3 pkt 6.
4. Zarzàd udost´pnia Radzie Nadzorczej, na jej ˝àdanie, dokumenty i materia∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci
Funduszu.
5. Obs∏ug´ Zarzàdu sprawuje Biuro Funduszu.
Art. 52. 1. Zarzàd Funduszu mo˝e tworzyç i znosiç
oddzia∏y Funduszu oraz okreÊla zakres i obszar ich
dzia∏ania.
2. Dyrektora oddzia∏u powo∏uje i odwo∏uje Prezes
Zarzàdu.
Art. 53. 1. Prezes Zarzàdu reprezentuje Fundusz na
zewnàtrz.
2. Prezes mo˝e powo∏ywaç pe∏nomocników Zarzàdu, ustalajàc granice ich umocowania.
3. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ w zakresie praw i obowiàzków majàtkowych Funduszu sà upowa˝nieni:
1) Prezes lub ka˝dy z jego zast´pców samodzielnie;
2) dwaj pe∏nomocnicy dzia∏ajàcy ∏àcznie.
4. Prezes wykonuje za pracodawc´ czynnoÊci
w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Funduszu.
Art. 53a.230) 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia
na wolne stanowiska pracy w biurze Funduszu jest
otwarty i konkurencyjny.

Poz. 92

Art. 53b.230) Informacje o kandydatach, którzy
zg∏osili si´ do naboru, stanowià informacj´ publicznà
w zakresie obj´tym wymaganiami okreÊlonymi
w og∏oszeniu o naborze.
Art. 53c.230) Termin do sk∏adania dokumentów,
okreÊlony w og∏oszeniu o naborze, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni od dnia opublikowania tego og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 53d.230) 1. Po up∏ywie terminu do sk∏adania
dokumentów okreÊlonego w og∏oszeniu o naborze
niezw∏ocznie upowszechnia si´ list´ kandydatów, którzy spe∏niajà wymagania formalne okreÊlone w og∏oszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu
powszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której jest prowadzony nabór, a tak˝e przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imi´ i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Art. 53e.230) 1. Sporzàdza si´ protokó∏ przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Funduszu.
2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:
1) okreÊlenie stanowiska pracy, na które by∏ prowadzony nabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
2) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.
Art. 53f.230) 1. Informacj´ o wyniku naboru upowszechnia si´ w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata albo zakoƒczenia naboru,
w przypadku gdy w jego wyniku nie dosz∏o do zatrudnienia ˝adnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

2. Og∏oszenie o naborze zamieszcza si´ w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.231)),
oraz w miejscu powszechnie dost´pnym w jednostce
organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

1) nazw´ i adres urz´du;

———————

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo
uzasadnienie niezatrudnienia ˝adnego kandydata.

230)

231)

Dodany przez art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r.
o zmianie ustawy o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 19 sierpnia 2005 r.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

2) okreÊlenie stanowiska pracy;
3) imi´ i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego;

3. Informacj´ o wyniku naboru upowszechnia si´
w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której by∏ prowadzony nabór.
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Art. 53g.230) Je˝eli stosunek pracy osoby wy∏onionej w drodze naboru usta∏ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia
nawiàzania stosunku pracy, mo˝na zatrudniç na tym
samym stanowisku kolejnà osob´ spoÊród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego
naboru. Przepisy art. 53f stosuje si´ odpowiednio.
Art. 54. Ze Êrodków Funduszu pokrywane sà:

2) pozosta∏e osoby traktuje si´ jako zaliczone do lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci.
Art. 63. Osoby niepe∏nosprawne, o których mowa
w art. 62, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
naby∏y prawo do Êwiadczeƒ lub ulg na podstawie odr´bnych przepisów, zachowujà dotychczasowe uprawnienia.

1) koszty jego dzia∏alnoÊci;

Art. 64. (uchylony).236)

2) (uchylony);232)
3)233) koszty obs∏ugi zadaƒ realizowanych przez
samorzàdy powiatowe i wojewódzkie w wysokoÊci faktycznie poniesionej, nie wi´cej ni˝ 2,5 %
Êrodków wykorzystanych na realizacj´ zadaƒ,
o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.
Art. 55. (uchylony).234)
Art. 56. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego43) sk∏ada Radzie Ministrów corocznie
informacj´ o dzia∏alnoÊci Funduszu.

Poz. 92

Art. 65. (uchylony).237)
Art. 66. W sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje si´ Kodeks post´powania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy.
Art. 67. Sprawy, które zosta∏y wszcz´te, a niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, podlegajà rozpoznaniu wed∏ug przepisów tej ustawy.
Art. 68. (pomini´ty).235)

Rozdzia∏ 11

Art. 68a. (pomini´ty).235)

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 68b. (pomini´ty).235)

Art. 57—61. (pomini´te).235)
Art. 62. 1. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zosta∏y zaliczone do jednej z grup inwalidów, sà osobami niepe∏nosprawnymi w rozumieniu
ustawy, je˝eli przed tà datà orzeczenie o zaliczeniu do
jednej z grup inwalidów nie utraci∏o mocy.

Art. 68c.238) 1. Maksymalne dofinansowanie ze
Êrodków Funduszu kosztów:
1) dzia∏alnoÊci, w tym wynikajàcych ze zwi´kszonej
liczby uczestników warsztatu terapii zaj´ciowej,
wynosi:
a) w 2007 r. — 95 % tych kosztów,
b) w 2008 r. — 90 % tych kosztów,

2. Orzeczenie o zaliczeniu do:
1) I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci;
2) II grupy inwalidów traktowane jest na równi
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci;
3) III grupy inwalidów traktowane jest na równi
z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe∏nosprawnoÊci.

c) w 2009 r. i w latach nast´pnych — 85 % tych
kosztów;
2) tworzenia warsztatu terapii zaj´ciowej wynosi
w 2005 r. i latach nast´pnych — 70 % tych kosztów.
2. Maksymalne dofinansowanie ze Êrodków Funduszu kosztów:
1) dzia∏ania zak∏adów aktywnoÊci zawodowej wynosi:

3. Osoby o sta∏ej albo d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci
do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje si´ za niepe∏nosprawne, z tym ˝e:
1) osoby, którym przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny,
traktuje si´ jako zaliczone do znacznego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci;
———————
232)
233)

234)
235)

Przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 3 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 140 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 23.
Zamieszczone w obwieszczeniu.

a) w 2007 r. — 95 % tych kosztów,
b) w 2008 r. — 90 % tych kosztów,
c) w 2009 r. i w latach nast´pnych — 85 % tych
kosztów;
———————
236)

237)
238)

Przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 czerwca 1998 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 99, poz. 628), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od dnia
1 lipca 1998 r.
Przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierwsza
w odnoÊniku 46.
Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 27.
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2) utworzenia zak∏adów aktywnoÊci zawodowej wynosi:
a) w 2007 r. — 85 % tych kosztów,
b) w 2008 r. — 75 % tych kosztów,
c) w 2009 r. i w latach nast´pnych — 65 % tych
kosztów.
Art. 68d.239) W 2008 r. Fundusz otrzymuje dotacj´
celowà z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ zadania, o którym mowa w art. 26a, w wysokoÊci do 25 % Êrodków
zapewniajàcych jego realizacj´.
Art. 69. Traci moc ustawa z dnia 9 maja 1991 r.
o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏———————
239)

Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 247, poz. 1822), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Poz. 92

nosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350
i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r.
Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577 oraz z 1996 r. Nr 100,
poz. 461), z tym ˝e:
1) art. 4 obowiàzuje do dnia 31 grudnia 1998 r.;
2) art. 19 obowiàzuje do dnia 30 czerwca 1998 r.
Art. 70. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym ˝e:
1) art. 6 ust. 7 wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia240)
z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 1997 r.;
2) art. 21 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.;
3) art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia240).
———————
240)

Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 9 paêdziernika 1997 r.

