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Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(druk nr 219 S )

USTAWA  z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.

92)

Art. 10b.
1. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne

podmioty.
[2. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu

są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", ze środków samorządu terytorialnego
lub z innych źródeł, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 68c ust. 1.]

<2. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników
warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem" oraz ze środków samorządu
powiatowego, lub innych źródeł, z zastrzeżeniem ust. 2a, 2b, 3 i 4 oraz art. 68c
ust. 1.>

<2a. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego
w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

 2b. Procentowy udział w kosztach, o których mowa w ust. 2a, może być zmniejszony,
pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania, przeznaczanych
w szczególności na rozwój działalności warsztatu.>

3. Dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów uczestnictwa w warsztacie osób
niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do
zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów, jest obniżane w
zależności od procentowego wskaźnika udziału tych osób w ogólnej liczbie uczestników
warsztatu, zwanego dalej "wskaźnikiem udziału", z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty, o których mowa w ust. 3, w
przypadku gdy wskaźnik udziału wynosi co najmniej 80 %.

5. Koszty, o których mowa w ust. 3, nie ulegają obniżeniu w przypadku, gdy wskaźnik
udziału nie przekracza 30 %.

6. Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na
terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w
odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków
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Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem,
na terenie którego działa warsztat.

6a. Powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadzają co najmniej raz w roku kontrolę
warsztatów.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatów, skład i zakres
działania zespołu rozpatrującego wnioski oraz zakres działania rady programowej
warsztatu, a także zakres i tryb przeprowadzania kontroli warsztatów przez powiatowe
centra pomocy rodzinie, w tym:

1) wzory, tryb składania oraz sposób rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
kosztów utworzenia, działalności i kosztów wynikających ze zwiększonej liczby
uczestników warsztatu,

2) sposób dofinansowania kosztów utworzenia, działalności i kosztów wynikających ze
zwiększonej liczby uczestników warsztatów,

3) sposób sporządzania informacji o wykorzystaniu środków oraz sprawozdań z
działalności warsztatu,

4) szczegółowe zasady obniżania dofinansowania w zależności od wskaźnika udziału,
5) szczegółowy zakres działania rady programowej oraz sposób dokonywania oceny

postępów osób uczestniczących w rehabilitacji
- mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania warsztatów i

odpowiedniego poziomu rehabilitacji.

Art. 29.
1. [Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której

statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej
jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:]

<Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której
statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych, zwane dalej "organizatorem", może utworzyć wyodrębnioną
organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu
aktywności zawodowej, jeżeli:>
1) co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby

niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy
pracy:
a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono

autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku
do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła stanowisko
uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w
warunkach pracy chronionej;

2) spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3;
3) przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności;
4) uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności

zawodowej.
1a. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie

może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.
2. (uchylony).
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[3. Koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze
środków Funduszu, samorządu terytorialnego lub z innych źródeł, z zastrzeżeniem art. 68c
ust. 2. Zakłady te nie mogą prowadzić działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów
przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także
pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z
metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.]

<3. Koszty:
1) utworzenia zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków

Funduszu, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 2, organizatora i innych źródeł;
zakłady te nie mogą prowadzić działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów
przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości
alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych
metali lub handlu tymi wyrobami;

2) działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków
Funduszu, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1, oraz ze środków samorządu
województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym że procentowy udział
samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem
znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności
zawodowej.>

3a. Dofinansowania ze środków Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 3, dokonuje
samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z
jednostką określoną w ust. 1.

<3b. W razie likwidacji lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej,
niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji lub utraty statusu zakładu
aktywności zawodowej środki zakładowego funduszu aktywności podlegają
niezwłocznie wpłacie do Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3c.

 3c. Wpłacie do Funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze
środków zakładowego funduszu aktywności na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie
środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub
przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - w części, która nie
została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek
amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na
dzień zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3b.

 3d. Przepisu ust. 3b i 3c nie stosuje się w przypadku, gdy likwidacja zakładu następuje
w związku z przejęciem zakładu przez inny zakład aktywności zawodowej lub
w wyniku połączenia z zakładem aktywności zawodowej, a niewykorzystane środki
funduszu podlegają przekazaniu w terminie do 3 miesięcy na zakładowy fundusz
aktywności zakładu przejmującego zakład likwidowany.>

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów

aktywności zawodowej,
2) czas pracy i rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia

niepełnosprawności,
3) sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności

- mając na względzie jednolite zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej.
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Art. 68c.
1. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:

1) działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii
zajęciowej, wynosi:
a) w 2007 r. - 95 % tych kosztów,
[b) w 2008 r. - 90 % tych kosztów,]
<b) w 2008 r. i w latach następnych – 90% tych kosztów.>
[c) w 2009 r. i w latach następnych - 85 % tych kosztów;]

2) tworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2005 r. i latach następnych - 70 %
tych kosztów.

2. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:
[1)działania zakładów aktywności zawodowej wynosi:

a) w 2007 r. - 95 % tych kosztów,
b) w 2008 r. - 90 % tych kosztów,
c) w 2009 r. i w latach następnych - 85 % tych kosztów;]

<1) działania zakładu aktywności zawodowej wynosi:
a) w 2007 r. - 95% tych kosztów,
b) w 2008 r. i w latach następnych - 90% tych kosztów;>

2) [utworzenia zakładów aktywności zawodowej wynosi:]
<utworzenia zakładu aktywności zawodowej wynosi:>

a) w 2007 r. - 85 % tych kosztów,
b) w 2008 r. - 75 % tych kosztów,
c) w 2009 r. i w latach następnych - 65 % tych kosztów.


