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USTAWA
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 ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przeci´tnym wynagrodzeniu — oznacza to
przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie w go———————
1)

2)

spodarce 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-

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, ustaw´
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty,
ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i ustaw´ z dnia 1 lipca
2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95,
poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080,
Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144.
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∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.3)),”;
2) w art. 5 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) 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,”;
3) w art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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.”;
4) po art. 6b dodaje si´ art. 6b1 w brzmieniu:
„Art. 6b1. 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.
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,
6) miejsce zameldowania albo pobytu,

9) podpis i pieczàtk´ osoby kierujàcej
i akceptujàcej przeprowadzenie badania.
3. Wyniki badaƒ sà sporzàdzane w formie pisemnej na formularzu badania,
do którego do∏àcza si´ wydruki komputerowe lub wykonane zdj´cia.
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.
7. W wojewódzkim zespole prowadzi si´
rejestr badaƒ w formie dokumentu pisemnego i elektronicznego. Rejestr ten
powinien zawieraç:

7) dat´ wystawienia skierowania,

1) numer ewidencyjny badania,

8) uzasadnienie do skierowania na badania,

2) dane osobowe osoby badanej,
o których mowa w ust. 2 pkt 3—6,

———————
3)
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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.

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
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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,
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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,

2) warunki organizacyjne wykonywania badaƒ,

b) dat´ i miejsce urodzenia,

3) warunki techniczne pomieszczeƒ,
w których sà wykonywane badania

d) adres miejsca zameldowania,

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie
sprawnego przebiegu procesu orzekania o niepe∏nosprawnoÊci lub stopniu
niepe∏nosprawnoÊci.”;
5) po art. 6c dodaje si´ art. 6d w brzmieniu:
„Art. 6d. 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.
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,

c) p∏eç,
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.

Dziennik Ustaw Nr 115

— 7815 —

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.”;
6) w art. 10b po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadzajà co najmniej raz w roku kontrol´
warsztatów.”;
7) w art. 10e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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.”;
8) w art. 10f ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podmiot zamierzajàcy zorganizowaç lub prowadzàcy warsztat przyjmuje i zatwierdza,
w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zg∏oszenie osób do uczestnictwa
w warsztacie.”;
9) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 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.4)), zwanej dalej „ustawà
o promocji”.
———————
4)

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.
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2. Osoba niepe∏nosprawna zarejestrowana w powiatowym urz´dzie pracy jako
poszukujàca pracy niepozostajàca
w zatrudnieniu mo˝e równie˝ korzystaç
na zasadach takich jak bezrobotni z nast´pujàcych us∏ug lub instrumentów
okreÊlonych w ustawie o promocji:
1) szkoleƒ,
2) sta˝u,
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.”;

10) uchyla si´ art. 12;
11) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 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:
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1) warunki oraz tryb przyznawania
i zwrotu Êrodków, o których mowa
w ust. 1,

Poz. 791

15) po art. 25 dodaje si´ art. 25a—25d w brzmieniu:
„Art. 25a. 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, Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125 i Nr 112, poz. 769),

2) formy zabezpieczenia zwrotu Êrodków, o których mowa w ust. 1,
w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczàcej ich przyznania,
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.”;

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.6)).
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:

12) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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) cz´Êç wynagrodzenia odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne,

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

2) po˝yczka zosta∏a sp∏acona lub w ca∏oÊci
umorzona.”;

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

13) w art. 17 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„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.5)).”;

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

14) uchyla si´ art. 25;
———————
5)

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 i Nr 89, poz. 589.

1) cz´Êç wynagrodzenia odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne
i chorobowe,
———————
6)

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, 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.
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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,
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Art. 25b. 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.
2. W przypadku gdy osoba niepe∏nosprawna jest zatrudniona u wi´cej ni˝
jednego pracodawcy w wymiarze
czasu pracy:
1) nieprzekraczajàcym ogó∏em pe∏nego wymiaru czasu pracy — refundacj´ sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne przyznaje si´ w pe∏nej kwocie,
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.
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. 1. Pracodawca, o którym mowa
w art. 25a ust. 2—4, sk∏ada Funduszowi:

2) zaliczonych do lekkiego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci — cz´Êç kosztów osobowych pracodawcy odpowiadajàcà sk∏adce nale˝nej od
pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe

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,

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

2) wniosek o wyp∏at´ refundacji
sk∏adek za dany miesiàc,

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

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.
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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 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.
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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. 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.
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.”;
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16) w art. 26 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. 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.7)). Warunkiem zwrotu kosztów jest ich
poniesienie przez jednostk´ bud˝etowà ze
Êrodków uprzednio zgromadzonych na tym
rachunku.”;
17) w art. 26a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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:
1) 130 % najni˝szego wynagrodzenia —
w przypadku osób niepe∏nosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
2) 110 % najni˝szego wynagrodzenia —
w przypadku osób niepe∏nosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci,
3) 50 % najni˝szego wynagrodzenia —
w przypadku osób niepe∏nosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. 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.”,
c) po ust. 8 dodaje si´ ust. 9—12 w brzmieniu:
„9. 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 mie———————
7)

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
i Nr 88, poz. 587.
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si´cznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.
10. 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. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w wyniku kontroli Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje decyzj´ nakazujàcà zwrot wyp∏aconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.
12. 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.”;

18) w art. 26c:
a) ust. 1—1b otrzymujà brzmienie:
„1. 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. 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. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
sk∏ada pracodawca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà, w rozumieniu przepisów
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”,
b) uchyla si´ ust. 2,
c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. 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. 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
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wniosek pracodawcy z∏o˝ony w terminie
14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokoÊci przys∏ugujàcego dofinansowania do wynagrodzenia.”,
d) uchyla si´ ust. 4a,
e) ust. 4b otrzymuje brzmienie:
„4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przys∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.”,
f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. 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.”;
19) po art. 26c dodaje si´ art. 26c1 w brzmieniu:
„Art. 26c1. 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.”;
20) po art. 26d dodaje si´ art. 26e i 26f w brzmieniu:
„Art. 26e. 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˝e-
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nia 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.
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
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,
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

2) wzór wniosku i elementy umowy
oraz dokumentacj´ niezb´dnà do
zwrotu kosztów, o których mowa
w ust. 1,

1) tryb post´powania w sprawach,
o których mowa w ust. 1 i 2,

3) sposób i terminy rozpatrywania
wniosków, o których mowa
w ust. 1,

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,

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.

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

Art. 26f. 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 %:

— 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.”;

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

21) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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,
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3) przeznacza uzyskane dochody na zak∏adowy fundusz aktywnoÊci,
4) uzyska pozytywnà opini´ starosty o potrzebie utworzenia zak∏adu aktywnoÊci
zawodowej.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. 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.”,
c) uchyla si´ ust. 2,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. 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.”;
22) w art. 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. 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.”;
23) w art. 33:
a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przekazywania Êrodków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia, w którym Êrodki te
uzyskano,”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. 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.”,
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c) w ust. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 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.”,
d) ust. 7b otrzymuje brzmienie:
„7b. 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.”,
e) uchyla si´ ust. 7c i 7d,
f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. 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,
4) tryb ustalania zak∏adowego regulaminu
wykorzystania tych Êrodków,
5) warunki tworzenia indywidualnych
programów rehabilitacji, w tym sk∏ad
i zakres dzia∏ania komisji rehabilitacyjnej tworzàcej te programy
— majàc na wzgl´dzie prawid∏owe wykorzystanie Êrodków tego funduszu.”;
24) w art. 34 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. 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 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.”;
25) w art. 35a w ust. 1:
a) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub us∏ugi rynku pracy okreÊlone w ustawie o promocji, w odniesieniu
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do osób niepe∏nosprawnych zarejestrowanych jako poszukujàce pracy niepozostajàce w zatrudnieniu,”,
b) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a—9c w brzmieniu:
„9a) przyznawanie Êrodków, o których mowa
w art. 12a,
9b) realizacja zadaƒ, o których mowa w art. 26
i art. 26d—26f,
9c) zlecanie zadaƒ zgodnie z art. 36,”;
26) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. 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.8)).
4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje zadaƒ 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.”;
27) w art. 41:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. 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´.”,
b) uchyla si´ ust. 4,
c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. 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.”;
———————
8)

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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28) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zakresu dzia∏ania Rady nale˝y:
1) przedstawianie Pe∏nomocnikowi:
a) propozycji przedsi´wzi´ç zmierzajàcych
do integracji osób niepe∏nosprawnych,
b) propozycji rozwiàzaƒ w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepe∏nosprawnych,
wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci,
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,
— rzàdowych programów dzia∏aƒ na
rzecz osób niepe∏nosprawnych oraz
informacji o ich realizacji,
d) rocznych informacji o dzia∏alnoÊci Rady,
2) sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczàcych sytuacji osób niepe∏nosprawnych.”;
29) w art. 43:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pi´ciu przedstawicieli organów administracji rzàdowej, w tym jednego przedstawiciela ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych,”,
— w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przedstawicieli innych ni˝ wymienione
w lit. a) i b) organizacji pozarzàdowych
w liczbie równej przedstawicielom tych
organizacji; przepis ust. 1a stosuje si´ odpowiednio.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. 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.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. 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.”;
30) w art. 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki zwiàzane z obs∏ugà Rady sà finansowane ze Êrodków urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.”,
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osób niepe∏nosprawnych — na podstawie umowy, która mo˝e byç zawarta na
okres d∏u˝szy ni˝ rok,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. 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.”;

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.”,

31) w art. 44c ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. 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.”;

c) uchyla si´ ust. 4 i 6;
36) w art. 49:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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.9)), zwanej dalej „Ordynacjà podatkowà”, z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych okreÊlone w tej ustawie przys∏ugujà Prezesowi Zarzàdu Funduszu.”,

32) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz jest paƒstwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.”;
33) w art. 46 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) 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,”;

b) uchyla si´ ust. 5,
c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5d w brzmieniu:
„5a. 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.
5b. Ca∏kowita nieÊciàgalnoÊç, o której mowa
w ust. 5a, zachodzi, gdy:
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,

34) w art. 46a w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:
„1a) 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´,”;
35) w art. 47:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarzàdowe,”,

2) sàd oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝nika lub umorzy∏ post´powa-

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, Fundusz mo˝e:
1) przekazywaç instytucji wdra˝ajàcej
Êrodki na realizacj´ projektów na rzecz

———————
9)

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.
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nie 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.10)),
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´,

Art. 2. 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.11)) w art. 21b ust. 5 otrzymuje
brzmienie:
„5. Koszty przekwalifikowania zawodowego rencisty w okresie pobierania renty rolniczej szkoleniowej sà finansowane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.12)) w art. 21 w ust. 1 po
pkt 40b dodaje si´ pkt 40c w brzmieniu:
„40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa
w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.13)),”.
———————
11)

7) jest oczywiste, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwot przekraczajàcych wydatki egzekucyjne.
5c. Prezes Zarzàdu Funduszu, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku
uzasadnionym wa˝nym interesem pracodawcy lub interesem publicznym mo˝e:

12)

1) odroczyç termin p∏atnoÊci nale˝noÊci
lub roz∏o˝yç ich zap∏at´ na raty,
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
— uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci p∏atnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu.
5d. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5c, naliczana jest op∏ata prolongacyjna, na zasadach okreÊlonych w Ordynacji podatkowej.”;
37) w art. 50 w ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) sk∏adanie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego, w terminie do
dnia 20 marca ka˝dego roku, sprawozdaƒ
z dzia∏alnoÊci Funduszu.”.
———————
10)

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 oraz
z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157,
poz. 1119.
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13)

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.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363
i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219 i Nr 99,
poz. 658.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542 i Nr 115, poz. 791.
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Art. 4. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên.
zm.14)) w art. 17 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Obowiàzkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepe∏nosprawnym,
których kszta∏cenie i wychowanie odbywa
si´ na podstawie art. 71b, bezp∏atnego
transportu i opieki w czasie przewozu do
najbli˝szej szko∏y podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepe∏nosprawnoÊcià
ruchowà, upoÊledzeniem umys∏owym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
— tak˝e do najbli˝szej szko∏y ponadgimnazjalnej, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia
21. roku ˝ycia;

Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 33 w ust. 4 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:
„2a) otrzyma∏ jednorazowo Êrodki z Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych lub instytucji z udzia∏em Êrodków publicznych na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wk∏adu do
spó∏dzielni socjalnej;”;
2) art. 105 otrzymuje brzmienie:
„Art. 105. Przedsi´biorcy Polskiego Zwiàzku G∏uchych i Polskiego Zwiàzku Niewidomych oraz Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi, Zak∏ad Opieki dla Niewidomych w Laskach
oraz zak∏ady aktywnoÊci zawodowej nie
op∏acajà sk∏adek na Fundusz Pracy za
zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.”.

2) zapewnienie dzieciom i m∏odzie˝y, o których mowa w art. 16 ust. 7, a tak˝e dzieciom
i m∏odzie˝y z upoÊledzeniem umys∏owym
ze sprz´˝onymi niepe∏nosprawnoÊciami,
bezp∏atnego transportu i opieki w czasie
przewozu do oÊrodka umo˝liwiajàcego tym
dzieciom i m∏odzie˝y realizacj´ obowiàzku
szkolnego i obowiàzku nauki, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia 25. roku ˝ycia;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym
mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do
szko∏y lub oÊrodka, wymienionych w pkt 1
i 2, na zasadach okreÊlonych w umowie
zawartej mi´dzy wójtem, burmistrzem,
prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia,
je˝eli dowo˝enie i opiek´ zapewniajà rodzice, opiekunowie lub opiekunowie
prawni.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125 i Nr 112,
poz. 769) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Art. 7. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên.
zm.16)) w art. 22 w ust. 6 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) sfinansowanie wydatków stanowiàcych koszty,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1—2 oraz
w art. 26e ust. 1 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 póên. zm.17)).”.
———————
15)

1) w art. 16 uchyla si´ ust. 13 i 14,
16)

2) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 1—3, 5, 6
i 9—12, obliczajà, rozliczajà i przekazujà co
miesiàc do Zak∏adu w ca∏oÊci p∏atnicy sk∏adek.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
———————
14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273
i Nr 80, poz. 542.
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17)

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 114, poz. 1043,
Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588
oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.
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. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz
z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422,
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94,
poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144
i Nr 115, poz. 791.
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Art. 8. W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1412 oraz
z 2006 r. Nr 90, poz. 626 i Nr 251, poz. 1846) w art. 4
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w art. 2 pkt 1 lit. b i c, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.”.
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.18)), jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
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
———————
18)

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.
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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´.
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
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niniejszej ustawy, wykonuje swoje zadania do czasu
powo∏ania nowej, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2007 r.
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
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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.
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