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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 29 października 2010 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1024)

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, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) najniższym wynagrodzeniu - oznacza to minimalne wynagrodzenie za pracę
obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych
przepisów;

2) osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy -
oznacza to osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą
pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;

3) organizacjach pozarządowych - oznacza to organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);

4) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

4a) kosztach płacy - oznacza to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez
pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) uczestnictwie w życiu społecznym - oznacza to możliwość pełnienia ról społecznych
oraz pokonywania barier, w szczególności psychologicznych, architektonicznych,
urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu się;

6) wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych - oznacza to przeciętny miesięczny
udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy;
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7) warunkach pracy chronionej - oznacza to warunki, o których mowa w art. 28 albo
art. 29, i uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej albo zakładu aktywności
zawodowej;

8) przystosowanym stanowisku pracy osoby niepełnosprawnej - oznacza to stanowisko
pracy, które jest oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb
wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

9) staroście - oznacza to także prezydenta miasta na prawach powiatu;
10) niepełnosprawności - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy;

11) psie asystującym - oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego
psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa
asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

<Art. 2a.
1. Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego
niepełnosprawność.

2. W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego
niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli
z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o
wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w
którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego
niepełnosprawność, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu
zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy
poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z
treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów potwierdzających wystąpienie
u pracownika schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b, lub schorzeń
określonych na podstawie art. 21 ust. 7.>

Art. 12a.
[1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze środków

Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze
starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.]

<1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze środków
Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie
zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego
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przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków
publicznych na ten cel.>

2. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest
obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały
naruszone warunki umowy, o której mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu środków, o których mowa w ust. 1,
2) formy zabezpieczenia zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, w przypadku

naruszenia warunków umowy dotyczącej ich przyznania,
3) wzór wniosku i niezbędne elementy umowy dotyczącej przyznania środków

określonych w ust. 1
- mając na względzie zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
zapewnienie zgodności udzielanej pomocy z regułami przyznawania pomocy publicznej
w ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.

Art. 13.
[1. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub

dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków Funduszu, dofinansowanie
do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie
tej działalności, jeżeli:

1) nie korzystała z pożyczki z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo
rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo

2) pożyczka została spłacona lub w całości umorzona.]
<1. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub

dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków Funduszu,
dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

1) nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;

2) nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia
otrzymania pomocy na ten cel.>

2. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez starostę z osobą, o której
mowa w ust. 1.

Art. 15.
1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin

tygodniowo.
[2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia

niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.]
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<2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin
tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników
lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda
w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy
czasu pracy.>

<2a. Normy czasu pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się od dnia przedstawienia
pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.>

3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych.

[4. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 lub 2 obowiązuje od dnia następującego
po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.]

<4. Koszty badań, o których mowa w ust. 2, ponosi pracodawca.>

Art. 20b.
1. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego

szkolenia.
2. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących,

wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.
3. Koszty wydania certyfikatu finansowane są ze środków Funduszu na wniosek podmiotu

uprawnionego do wydawania certyfikatów.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, prowadzi Pełnomocnik.
5. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie psów

asystujących.
6. Pełnomocnik zawiadamia podmiot, który złożył wniosek o wpis do rejestru, o wpisie lub

odmowie dokonania wpisu do rejestru.
7. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrolę podmiotów uprawnionych do wydawania

certyfikatów w zakresie spełniania warunków określonych w przepisach wydanych na
podstawie ust. 9.

8. Pełnomocnik dokonuje wykreślenia z rejestru w przypadku niespełniania warunków
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, o czym zawiadamia podmiot
wykreślony.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, mając na uwadze sprawność
szkolenia i certyfikacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje psów asystujących, dla których możliwe jest wydawanie certyfikatów;
2) warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów

oraz sposób oceny spełniania tych warunków;
3) tryb składania i rozpatrywania wniosków o finansowanie kosztów wydawania

certyfikatów, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania środków
Funduszu na ten cel;

4) tryb składania i rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru podmiotów
uprawnionych do wydawania certyfikatów;
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5) sposób dokonywania wpisu i zmian w rejestrze podmiotów uprawnionych do
wydawania certyfikatów, zakres danych objętych rejestrem oraz sposób prowadzenia
tego rejestru;

6) wzory wniosków, o których mowa w pkt 3 i 4 oraz zawiadomień o wpisie, odmowie
dokonania wpisu, a także o wykreśleniu z rejestru podmiotów uprawnionych do
wydawania certyfikatów;

7) sposób oznaczania psów asystujących i psów w trakcie szkolenia.

<Art. 20c.
Osobie niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze określone w niniejszym
rozdziale odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do
stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a.>

Art. 21.
1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar

czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych
wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego
wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem
zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
wysokości 6 % a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

2. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.

2a. Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami
budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji
kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury
uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 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 następnych.

2b. Dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych,
publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, 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 następnych.

2c. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach, o których mowa w ust.
2b, oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i
podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących
osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie
obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.

2d. Wskaźnik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych, o
którym mowa w ust. 2c - oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio:
wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.

2e. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są publiczne i niepubliczne jednostki
organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem
prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób
niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
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2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa
w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2e, składają
Zarządowi Funduszu informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze
rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna - do 20 stycznia za rok
poprzedni.

<2f1. Pracodawca składa miesięczne i roczne informacje, o których mowa w ust. 2f,
poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.>

2g. Pracodawcy, o których mowa w ust. 2a i 2b, nieosiągający wskaźników zatrudnienia osób
niepełnosprawnych wymienionych w ust. 2a i 2b, dokonują wpłat na zasadach
określonych w art. 49.

3. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy
będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

[5. Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się - jeżeli nie są to osoby
niepełnosprawne - osób zatrudnionych:

1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
2) przebywających na urlopach wychowawczych;
3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby

zastępczej;
4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5) nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają

odrębne ustawy.]
<5. Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się osób

niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób nie
będących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
2) przebywających na urlopach wychowawczych;
3) nie świadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby

zastępczej;
4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5) nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia

określają odrębne ustawy.>
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
2) przedstawicielstw i misji zagranicznych.
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7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem
Zdrowia i Opieki Społecznej, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje schorzeń
uzasadniających obniżenie wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego
obniżania.

Art. 22.
[1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi,

z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10 %, zwanego dalej
"sprzedającym".]

<1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu
usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co
najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia
niepełnosprawności lub

2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub
osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

– w wysokości co najmniej 30 %, zwanego dalej „sprzedającym”.>
2. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną

produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.
3. Kwota obniżenia, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń

niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

4. Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o którym mowa w ust. 3,
stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów
odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników
niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w wysokości 6 %.

5. Współczynnik wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o którym mowa w ust. 4, stanowi iloraz
sumy wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych - pomniejszonych o należne
od nich składki na ubezpieczenia społeczne - i liczby pracowników niepełnosprawnych
ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

6. Wskaźnik udziału przychodów, o którym mowa w ust. 3, stanowi iloraz przychodu ze
sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego,
zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, o
których mowa w art. 21, zwanego dalej "nabywcą", i przychodu ogółem uzyskanego w
tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

7. Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po
uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności
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realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę
obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

8. W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:
1) wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do

wysokości kwoty określonej na fakturze, o której mowa w ust. 7;
2) wysokość 80 % wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym

miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych
miesiącach.

9. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach
na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji
o kwocie obniżenia.

Art. 25a.
1. Fundusz refunduje:

[1) osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej
wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8
oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.),]

<1) osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej
wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust.
8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r.
Nr 105, poz. 668 i Nr 182, poz. 1228), z zastrzeżeniem ust. 1a,>

2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek
za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników -
wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe

- pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.
<1a. Refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje w wysokości:

1) 100 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w
przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w
przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 30 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w
przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.>

2. Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, osobie niepełnosprawnej wykonującej
działalność gospodarczą nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

3. Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi
zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika nalicza się i
opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).
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Art. 26.
1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne

spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków
Funduszu zwrot kosztów:

1) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w
szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub
istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności;

1a) (uchylony);
1b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie

pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
1c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych

oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności;

2) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c.
1a. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 26d, dotyczy wyłącznie

dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.

2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,

skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;
2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli

niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z
wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było
zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym
przepisów prawa pracy.

3. Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za
każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

4. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową
zawartą z pracodawcą, z tym że:

1) zwrotowi nie podlegają koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1c, poniesione przez
pracodawcę przed dniem podpisania umowy;

2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób
niepełnosprawnych nie może przekraczać 15 % kosztów związanych z
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

5. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu.
[6. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy

o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.]
<6. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej

Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o
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spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub
pomieszczeniach zakładu pracy, o których mowa w ust. 1.>

6a. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów
własnych, 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 późn. zm.). Warunkiem zwrotu kosztów jest ich
poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzonych na tym
rachunku.

7. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy,
pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w
wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu
okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy
z osobą niepełnosprawną.

8. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w terminie 3
miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę
niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy, przy czym
wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-8 oraz
w art. 26d, w tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu
kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków, mając na względzie prawidłowe
dokonywanie zwrotu kosztów.

Art. 26a.
[1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do

wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w
ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1,
prowadzonej przez Fundusz. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego, zwane dalej "miesięcznym dofinansowaniem", przysługuje w kwocie:

1) 160 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 140 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 60 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.]

<1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do
wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w
ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1.
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przysługuje w kwocie:

1) 180 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 100 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
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3) 40 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.>

1a. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %.

<1a1. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do
umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone
prawo do emerytury.>

[1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia w
przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych.]

<1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia w
przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję
oraz niewidomych.>

2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie

poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego
działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej "pracodawcą wykonującym działalność
gospodarczą", 75 % tych kosztów.

5. (uchylony).
6. Miesięczne dofinansowanie wypłaca Fundusz w wysokości proporcjonalnej do wymiaru

czasu pracy pracownika, na zasadach określonych w art. 26b i 26c.
7. (uchylony).
8. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające

ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu
miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę.
Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

9. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31
stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne
dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty
miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3, Prezes Zarządu Funduszu wydaje
decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

10. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie
miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości
miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli Prezes Zarządu Funduszu
wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie
stwierdzonych nieprawidłowości.

12. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 8-9a i 11, przysługuje
odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
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Art. 26b.
1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia,

ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz,
wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu
informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.

2. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego
pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru
czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u
których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej
osoby.

<2a. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 2, jest zatrudniona w wymiarze
czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne
dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty
miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym
wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy,
który wcześniej zatrudnił tę osobę.>

3. Zatrudnienie i wskaźnik, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, ustala się odpowiednio
na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.

4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, u
pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy
wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika
niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku
rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa
rozwiązaniu:

1) z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy;

2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
3) na mocy porozumienia stron;
4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
5) z upływem czasu, na który została zawarta;
6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

5. Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4, miesięczne dofinansowanie na
nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku gdy jego
miejsce pracy powstało w wyniku:

1) wygaśnięcia umowy o pracę;
2) zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

6. Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia
ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających
12 miesięcy.
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7. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części
finansowanej ze środków publicznych.

Art. 26c.
1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi:

1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach
niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem
pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe
lub epilepsję oraz pracowników niewidomych;

2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc;
3) (uchylony).

1a. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie
dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną
potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje
i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

1b. (uchylony).
2. (uchylony).
[3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku

o wypłatę miesięcznego dofinansowania Fundusz przekazuje na rachunek bankowy
pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i 26b
oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty
wskazanej we wniosku.]

<3. W terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego
wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Fundusz przekazuje na rachunek
bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie
art. 26a i art. 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota
ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.>

3a. W przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty miesięcznego
dofinansowania od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych.

4. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota
dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Zarządu Funduszu wydaje
decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14 dni
od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego dofinansowania do
wynagrodzenia.

4a. (uchylony).
4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do

spraw zabezpieczenia społecznego.
5. (uchylony).
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze

rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego

dofinansowania,
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2) terminy składania, wzory informacji i wniosku, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz
dokumentów załączanych do wniosku,

3) wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie
elektronicznej przez teletransmisję danych

- uwzględniając potrzebę zapewnienia zgodności z warunkami dopuszczalności pomocy
publicznej na zatrudnianie, określonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej,
zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych do prawidłowego przekazywania
dokumentów oraz określenia zakresu danych niezbędnych do udzielenia pomocy, a także
racjonalnego gospodarowania środkami Funduszu.

Art. 26e.
1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną

zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy
niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot
kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje starosta na warunkach i w
wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają
koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

3. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu.
4. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów

własnych, 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 jednostkę budżetową
ze środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

[5. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, wydanej na wniosek
starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska
pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym
stanowisku.]

<5. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, wydanej na
wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o
przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej
na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i
higieny pracy na tym stanowisku.>

6. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy,
pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w
wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu
okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy
z osobą niepełnosprawną.

7. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 5, jeżeli zatrudni w terminie 3
miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę
niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub
poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu
przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.
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8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-6,
2) wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumentację niezbędną 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 środków w przypadku niedotrzymania

warunków umowy dotyczących ich przyznania
- mając na względzie zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
dokonywanie zwrotu kosztów zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach zasady
de minimis oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.

Art. 28.
1. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,

zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1,
przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład
pracy chronionej, jeżeli:

1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
[a) co najmniej 40 %, a w tym co najmniej 10 % ogółu zatrudnionych stanowią

osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
albo]

<a) co najmniej 50 %, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych
stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, albo >

b) co najmniej 30 % niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych
umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności;

2) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania

stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów
komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,

a także
3) jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi

rehabilitacyjne;
4) wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy

chronionej.
1a. Spółdzielnia socjalna, powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub

spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy
chronionej, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli
wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej
spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.
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2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza na wniosek pracodawcy
Państwowa Inspekcja Pracy, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit.
b w stosunku do osób zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się, z zastrzeżeniem ust. 4-6,
także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie
zostało ustalone co najmniej w wysokości:

1) najniższego wynagrodzenia - w stosunku do wykonawców, dla których praca
nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania;

2) połowy najniższego wynagrodzenia - w stosunku do pozostałych wykonawców.
4. Wymiar czasu pracy zatrudnionych, o których mowa w ust. 3, ustala się jako iloraz

wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia.
5. Maksymalny wymiar czasu pracy ustalony na podstawie ust. 4 nie może przekraczać

jednego etatu.
6. Przepis art. 21 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 29.
1. 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.]
<1a. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie

może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.>
<1b. Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników określonych w

ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustala się w osobach.>
2. (uchylony).
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
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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.

<3a1. W przypadku wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub w razie nieprzekazania
niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony
rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym
uzyskano te środki, pracodawca jest obowiązany do dokonania:

1) zwrotu 100 % kwoty tych środków na zakładowy fundusz aktywności oraz
2) wpłaty w wysokości 30 % tych środków na Fundusz w terminie do 20. dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie
odpowiednio wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnego z
przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub niedotrzymania terminu
do przekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności
na wyodrębniony rachunek bankowy.

3a2. Wpłata, o której mowa w ust. 3a1 pkt 2 nie obciąża zakładowego funduszu
aktywności.>

[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.]

<3b. W razie likwidacji lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej, wykreślenia
organizatora z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego, likwidacji lub upadłości organizatora zakładu aktywności zawodowej,
środki publiczne otrzymane na utworzenie zakładu oraz niewykorzystane według
stanu na dzień zaistnienia którejkolwiek z tych okoliczności 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.
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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.

Art. 30.
1. Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności

zawodowej, potwierdzającą spełnianie warunków, o których mowa w art. 28 lub 29,
wydaje wojewoda.

2. Wojewoda może, w drodze decyzji, zwolnić na czas określony, nie dłużej jednak niż na
sześć miesięcy, prowadzącego zakład pracy chronionej od spełnienia warunku, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, jeżeli:

1) zatrudnia co najmniej 60 % osób niepełnosprawnych oraz
2) właściwy powiatowy urząd pracy nie może skierować wymaganej liczby osób

niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub
nadających się do przekwalifikowania.

2a. Wojewoda może, w drodze decyzji, zwolnić z obowiązku prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie
statusu zakładu pracy chronionej lub z obowiązku utrzymywania wskaźników
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1, w okresie 6
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy
chronionej pracodawcę, który:

1) przejął wraz ze wszystkimi pracownikami zakład pracy chronionej w upadłości lub w
likwidacji albo zagrożony likwidacją lub upadłością, z wyłączeniem przejęcia
dokonanego na podstawie Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 16
września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn.
zm.);

<1a) przejął pracowników zakładu pracy chronionej w związku z podziałem lub
nabyciem tego zakładu lub jego części albo w wyniku zmiany formy
organizacyjno-prawnej zakładu pracy chronionej prowadzonego przez osobę
fizyczną;>

2) przejął w drodze darowizny od osoby należącej w stosunku do niego do I grupy
podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn zakład pracy
chronionej prowadzony przez jedną lub więcej osób fizycznych.
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2b. Wojewoda może wydać decyzję, o której mowa w ust. 2a, w przypadku gdy
pracodawca:

1) utrzyma zatrudnienie pracowników zakładu pracy chronionej w okresie roku od dnia
wydania decyzji oraz

2) spełnia pozostałe warunki, o których mowa w art. 28, w dniu wystąpienia z
wnioskiem o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej lub udokumentowania
przejęcia zakładu.

2c. Pracodawca, w stosunku do którego wojewoda podjął z urzędu decyzję, o której mowa w
ust. 3, może wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie
przyznania statusu zakładu pracy chronionej z mocą od dnia ponownego spełnienia
warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, jeżeli:

1) pracodawca w dniu złożenia wniosku wykaże się:
a) spełnianiem 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 spełniania warunków do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku,

b) dokonaniem zwrotu nienależnie pobranej pomocy publicznej otrzymanej w
związku z legitymowaniem się statusem zakładu pracy chronionej wraz z
odsetkami za okres od dnia stwierdzonej decyzją, o której mowa w ust. 3, utraty
statusu do dnia ponownego spełniania warunków, o których mowa w art. 28 ust.
1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2;

2) łączny okres niespełniania warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1-3 oraz art. 33
ust. 1 lub 3, był nie dłuższy niż 3 miesiące;

3) w okresie, o którym mowa w pkt 2, wskaźnik, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1,
nie uległ zmniejszeniu o więcej niż 20 % tego wskaźnika;

4) naruszenie art. 28 ust. 2 i 3 lub art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2 nie było rażące.
3. Wojewoda podejmuje decyzję stwierdzającą utratę przyznanego statusu zakładu pracy

chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w razie niespełniania warunków lub
obowiązków, 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 spełniania
jakiegokolwiek z tych warunków lub obowiązków.

3a. Od decyzji wojewody, o których mowa w ust. 1-3, pracodawcy przysługuje odwołanie
do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3b. Organy wymienione w ust. 3a mogą przeprowadzać okresowe, nie rzadziej niż co dwa
lata, i doraźne kontrole spełniania warunków i obowiązków, z uwzględnieniem art. 28 i
29.

3c. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza, nie rzadziej niż co trzy lata, kontrolę w
zakładach pracy chronionej i w zakładach aktywności zawodowej w zakresie
przestrzegania przepisów ustawy, w szczególności art. 28 ust. 1 pkt 2.

3d. Wojewoda i Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiają Pełnomocnikowi informacje o
wynikach kontroli, o których mowa w ust. 3b i 3c, przeprowadzonych w danym roku
kalendarzowym, w terminie do końca I kwartału roku następnego.

4. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest obowiązany:
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1) poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i
realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od
daty tej zmiany;

2) przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych
warunków.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 4, oraz sposób jej przedstawienia.

6. Wojewoda jest obowiązany przedkładać Pełnomocnikowi zbiorcze informacje półroczne
dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i
zakładach aktywności zawodowej, w terminach:

1) do dnia 20 sierpnia - za pierwsze półrocze;
2) do dnia 20 lutego - za drugie półrocze.

7. Na wniosek Pełnomocnika wojewoda jest obowiązany udzielić informacji dotyczących
wydanych decyzji, o których mowa w ust. 1-3, w zakresie i terminie wskazanym we
wniosku. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wniosku.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór informacji, o których mowa w ust. 6, oraz sposób ich
przekazywania, mając na względzie zapewnienie sprawnego i terminowego
przekazywania tych informacji.

Art. 31.
1. [Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do

tego zakładu jest zwolniony z:] <Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający
warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub zakład aktywności
zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z:>

1) podatków, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym że:
a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w

przepisach odrębnych,
b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego

dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu;
2) opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy:
1) podatku od gier;
2) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
3) cła;
4) podatków dochodowych;
5) podatku od środków transportowych.

3. [Prowadzący zakład pracy chronionej przekazuje środki uzyskane:] <Prowadzący
zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1
lit. b, przekazuje środki uzyskane:>

1) z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, na:
a) Fundusz - w wysokości 10 %,
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b) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w wysokości 90 %;
2) (uchylony).

4. Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień,
o których mowa w ust. 1, oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności.

5. Wykaz opłat o charakterze sankcyjnym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze
rozporządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, uwzględniając charakter
opłat podlegających wyłączeniu.

Art. 33.
1. Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób

niepełnosprawnych, zwany dalej "funduszem rehabilitacji".
2. Fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności:

1) ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b;
2) z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi

przepisami;
3) z wpływów z zapisów i darowizn;
4) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji;
5) ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków

funduszu, w części niezamortyzowanej.
3. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do:

1) prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji;
[2) prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu;]
<2) prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu;>

<2a) wydatkowania środków tego funduszu wyłącznie z rachunku bankowego
środków tego funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3a,>

3) przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano;

4) przeznaczania co najmniej 15 % środków funduszu rehabilitacji na indywidualne
programy rehabilitacji;

5) przeznaczania co najmniej 10 % środków funduszu rehabilitacji na pomoc
indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących
niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.

<3a. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku
bankowego środków tego funduszu, do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w
celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy
indywidualnej ze środków tego funduszu.

3b. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji nie podlegają egzekucji sądowej ani
administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób, z
zastrzeżeniem ust. 4.>
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4. Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej,
społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób
niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje
rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym
regulaminem wykorzystania tych środków.

4a. W przypadku niezgodnego z ust. 4 przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji,
pracodawca jest obowiązany do dokonania:

1) zwrotu 100 % kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz
2) wpłaty w wysokości 30 % tych środków na Fundusz w terminie do 20. dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą
przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, o
którym mowa w ust. 3 pkt 3.

<4a1. Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji
traktuje się nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji
środków funduszu rehabilitacji lub nieprowadzenie rachunku bankowego środków
tego funduszu, z tym że kwota wpłaty, o której mowa w ust. 4a pkt 2, jest równa 30
% kwoty środków funduszu rehabilitacji ustalonej na podstawie ust. 1–3.>

4b. Wpłata, o której mowa w ust. 4a pkt 2, nie obciąża funduszu rehabilitacji.
<4c. Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące

ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, które nie
zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają
wpłacie do Funduszu.>

5. Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej mogą gromadzić do 10 % środków
funduszu rehabilitacji na realizację wspólnych zadań zgodnych z ustawą.

6. Kontrola prawidłowości realizacji przepisów ust. 1-4a wykonywana jest przez właściwe
terenowo urzędy skarbowe.

7. W razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu
pracy chronionej niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty
statusu zakładu pracy chronionej środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznie
wpłacie do Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b.

7a. Wpłacie do Funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze
środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków
trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy
rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - 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. 7.

7b. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia
ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25
%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu.

7c. (uchylony).
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7d. (uchylony).
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy likwidacja zakładu następuje w związku

z przejęciem zakładu przez inny zakład pracy chronionej lub w wyniku połączenia z
takim zakładem, a niewykorzystane środki funduszu podlegają przekazaniu w terminie do
3 miesięcy na fundusz rehabilitacji zakładu przejmującego zakład likwidowany.

<8a. W przypadkach określonych w art. 30 w ust. 2a stosuje się ust. 8, z tym że środki
funduszu rehabilitacji podlegają:

1) podziałowi pomiędzy pracodawcę, o którym mowa w art. 30 ust. 2a pkt 1a, oraz
pracodawcę dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej,
który pozostał dysponentem tego funduszu – proporcjonalnie do procentowego
udziału stanu zatrudnienia przejętych pracowników niepełnosprawnych
zakładu pracy chronionej w stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
pracodawcy dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej –
ustalonego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień
podziału lub zbycia zakładu pracy chronionej lub jego części oraz

2) przekazaniu do Funduszu tytułem wpłaty, o której mowa w art. 33 ust. 7, w
kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą środków funduszu rehabilitacji
pracodawcy dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej
według stanu na dzień podziału lub zbycia części lub całości zakładu pracy
chronionej a sumą kwot przypadającą poszczególnym pracodawcom na
podstawie pkt 1

– w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania podziału lub zbycia zakładu pracy
chronionej lub jego części.>

9. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności jest
pracodawca.

10. Prowadzący zakład pracy chronionej może udzielać, ze środków funduszu rehabilitacji,
pomocy niepracującym osobom niepełnosprawnym byłym pracownikom tego zakładu, na
cele związane z rehabilitacją leczniczą i społeczną.

11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje wydatków ze środków funduszu rehabilitacji, w tym w ramach zasady de
minimis,

2) warunki wykorzystania środków funduszu rehabilitacji,
3) zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej,
4) tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków,
5) warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym skład i zakres

działania komisji rehabilitacyjnej tworzącej te programy
- mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków tego funduszu.

Art. 35.
1. Do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy należy:
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1) opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz
pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;

2) (uchylony);
3) opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi informacji o prowadzonej

działalności;
[4) udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej, zgodnie z art. 32a;]
5) 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 późn. zm.),
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

6) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
7) współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w

realizacji zadań wynikających z ustawy;
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób

niepełnosprawnych;
9) opiniowanie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 10d ust. 2.

2. Sejmik województwa w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki
określone w art. 48 ust. 1 pkt 1.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze
środków Funduszu oraz warunki i tryb dofinansowywania robót budowlanych, o których
mowa w ust. 1 pkt 5, mając na względzie potrzeby w zakresie realizacji zadań na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Art. 47.
1. Środki Funduszu, w wysokości do 30 % wydatków, przeznacza się na:

1) realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w
jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest
wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu
terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej;

1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe;

2) realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na
rzecz osób niepełnosprawnych przewidzianych do wdrożenia w danym roku;

3) dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych, w tym
ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych, a także pomoc rodzinom, których członkami
są osoby niepełnosprawne;

4) zadania inne niż wymienione w ustawie:
a) programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i

zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do
rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne,
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b) finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących
rehabilitacji zawodowej i społecznej.

1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Fundusz może:
1) przekazywać instytucji wdrażającej środki na realizację projektów na rzecz osób

niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która może być zawarta na okres dłuższy
niż rok;

2) udzielać dotacji, pożyczek oraz finansować odsetki od kredytów udzielonych
projektodawcom na realizację programów - zgodnie z umową określającą w
szczególności warunki korzystania z tych form pomocy, zawartą z realizatorami
programów.

2. Środki Funduszu przeznacza się również na zrekompensowanie gminom dochodów
utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień, o których mowa w art. 31 ust.
1 pkt 1, w wysokości utraconych dochodów.

<2a. Gminy składają do Funduszu wnioski o wypłatę kwoty rekompensującej dochody
utracone z tytułu zwolnień w terminach:

1) do dnia 31 lipca roku podatkowego – wykazując przewidywane roczne skutki
zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w
formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany
rok podatkowy, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, za który
sporządzany jest wniosek;

2) do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym – wykazując
faktyczne roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności
cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji
podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia roku
podatkowego, za który sporządzany jest wniosek.

2b. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, gmina zwraca do
Funduszu otrzymane środki wykazane we wniosku, o którym mowa w ust. 2a pkt 1,
wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu
terminu do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2a pkt 2.>

3. Czasowo wolne środki Funduszu, z wyłączeniem dotacji, o których mowa w art. 46a ust.
1, mogą być lokowane:

1) w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa albo
Narodowy Bank Polski;

2) na lokatach terminowych w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarstwa
Krajowego.

4. (uchylony).
5. Darowizna dokonywana ze środków Funduszu na rzecz osoby niepełnosprawnej w celach

wynikających z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
6. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celowej, o której mowa w ust. 2,
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z uwzględnieniem wniosków gmin, zawierających dane o rocznych skutkach
zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, mając na względzie
zrekompensowanie gminom utraconych dochodów.

Art. 49.
[1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a,

stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem 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 późn.
zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów podatkowych
określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu Funduszu.]

<1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c, art. 33
ust. 4a, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307,
Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996 i Nr 182, poz.
1228) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a–5d oraz art. 49a i art. 49b,
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, z tym że
uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi
Zarządu Funduszu.>

2. Pracodawcy dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 20 następnego
miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie
obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i
roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według
wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.

3. Do egzekucji wpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Prezes Zarządu
Funduszu.

4. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu dotyczących wpłat, o których mowa w ust. 1,
pracodawcy przysługuje odwołanie do Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.

5. (uchylony).
5a. Zaległości z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mogą być

umarzane w całości lub w części decyzją Prezesa Zarządu Funduszu wyłącznie w
przypadku ich całkowitej nieściągalności.

5b. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 5a, zachodzi, gdy:
1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości

niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił
przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, i jednocześnie brak
jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności
na osoby trzecie, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie
upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy
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z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z późn. zm.);

3) nastąpiło trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następców prawnych,
możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu
przepisów Ordynacji podatkowej;

4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
5) wysokość zaległej wpłaty nie przekracza pięciokrotnej kwoty kosztów upomnienia w

postępowaniu egzekucyjnym;
6) stwierdzono brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
7) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot

przekraczających wydatki egzekucyjne.
5c. Prezes Zarządu Funduszu, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku

uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć ich zapłatę na raty,
2) odroczyć termin płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożyć

ich zapłatę na raty
- uwzględniając możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu.

5d. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5c, naliczana jest opłata
prolongacyjna, na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw łączności, może, w drodze rozporządzenia, określić wzór
formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu, mając na względzie ustalenie
tożsamości wpłacającego oraz tytuł zobowiązania.

Art. 49e.
1. Środki Funduszu podlegają zwrotowi w kwocie wykorzystanej niezgodnie z

przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub ustalonej w wyniku kontroli w
zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, określonej w drodze decyzji nakazującej zwrot
wypłaconych środków wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej
otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty lub ujawnienia okoliczności powodujących obowiązek zwrotu.

3. Jeżeli środki Funduszu zostały wypłacone w wysokości niższej od należnej, kwotę
stanowiącą różnicę między kwotą należną a kwotą wypłaconą, wypłaca się wraz z
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy
od dnia przedłożenia żądania wypłaty tej kwoty lub ujawnienia okoliczności
powodujących obowiązek jej wypłacenia.

4. Odsetek nie nalicza się w przypadku gdy wystąpienie okoliczności powodujących
obowiązek zwrotu lub wypłaty środków było niezależne od zobowiązanego do zapłaty.
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<Art. 49f.
1. Na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje dokonanie

wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do zawierania takich
umów mogą:

1) umorzyć w części lub w całości należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, lub

2) rozłożyć na raty spłatę tych należności lub odroczyć termin ich płatności, w
drodze umowy

– w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym,
względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi
na uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu
art. 49 ust. 5b.

2. W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w ust. 1, do
których zawierania został powołany Fundusz decyzję w sprawie umorzenia wydaje
Prezes Zarządu Funduszu.

3. W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w ust. 1, do
których zawierania został powołany dyrektor powiatowego urzędu pracy, lub
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, decyzję w sprawie umorzenia wydaje
starosta.

4. Przepisy art. 67b i art. 67d § 1 i 2 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.>

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. O PODATKU ROLNYM (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,

poz. 969, z późń. zm.)

Art. 12.
1. Zwalnia się od podatku rolnego:

1) użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione
na użytkach rolnych;

2) grunty położone w pasie drogi granicznej;
3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały

zniszczone wskutek robót drenarskich;
4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie

już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,

nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe

zagospodarowanie;
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5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5
lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;

6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok
następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;

7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że
zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych
gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w
stosunku do tych samych gruntów;

8) użytki ekologiczne;
9) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;

10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i

utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
12) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni

produkcyjnych, którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.
2. Od podatku rolnego zwalnia się również:

1) uczelnie;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz

prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
[4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w

zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone
decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu,
z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów
niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności
zawodowej;]

<4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej – w
zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało
potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na
prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu
zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej
spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
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27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;>

5) instytuty badawcze;
5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych;

6) Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego
gruntu rodzinnych ogrodów działkowych.

3. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub
prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów
lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

4. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha,
zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub
obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej
100 ha.

5. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje
się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego
małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

6. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w
podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim
roku o 50 %.

7. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w
drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte
uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

8. Za trwałe zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7, uważa się
objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 7.

10. Z tytułu zwolnienia od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 10, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.

12. Zwolnienie od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de
minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L 379 z 28.12.2006).
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USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (Dz.

U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620)

Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o
transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym
przewoźnikom kolejowym lub

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez
przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez
udostępniania jej innym przewoźnikom, lub

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1 435 mm;
1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków

- do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie
dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie,
wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie
przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na
działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie
kolejowym;

2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;

2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub
przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej,
zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach
portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres
5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający
portem lub przystanią morską;

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk
użytku publicznego;

4) budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności

rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania,
nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i
bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
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6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
8) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a

także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu
celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach
przyrody;

8a) będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym
dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne
zbiorniki wodne;

9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w
międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające

norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów
gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;

13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych
grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży
produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy
lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o
grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim;

14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:
1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na

działalność gospodarczą;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz

prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;

zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
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[4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w
zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie
tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w
posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy
chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;]

<4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych
na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania
znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących
prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady
aktywności zawodowej;>

5) instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą;

5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych;

6) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą.

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za
przedmioty opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na
podstawie innych przepisów niniejszej ustawy.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w
opłatach i podatkach.

6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot
utraconych dochodów ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.

6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc
de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 379 z 28.12.2006).
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6b. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą
zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105,

poz. 655, Nr 149, poz. 996 i Nr 182, poz. 1228)

Art. 38.
1. Płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty

pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli
płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności,
gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą
wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa
w ust. 1a.

1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o
których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a
jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia
działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego
wzoru.

1b. W razie zaprzestania przez płatników, o których mowa w art. 31 i 33-35, prowadzenia
działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację,
o której mowa w ust. 1a, płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej
działalności.

2. Płatnicy będący:
1) zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z

tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego, wypłacanych przez tych płatników:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika
uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną
granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują:
[– w 10 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– w 90 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,]
<– w 40 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
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 – w 60 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,>
b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od

początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a,
przekazują na zasadach określonych w ust. 1;

2) zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od
przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:

a) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika
uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną
granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują
na zakładowy fundusz aktywności,

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od
początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a,
przekazują na zasadach określonych w ust. 1.

2a. Płatnicy, o których mowa w art. 31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej,
zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od
przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby
niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę
stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,
przekazują w wysokości:

a) 25 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w
przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30 %,

b) 50 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w
przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35 %,

c) 75 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w
przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40 %,

d) 100 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w
przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40 %

- w pozostałej części na zasadach określonych w ust. 1;
2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej

uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w pkt
1, kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach
określonych w ust. 1.

2b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2a, ustala się na
podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik
utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach
ustawy o rehabilitacji zawodowej.
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3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O PODATKU LEŚNYM (Dz. U. Nr 200, poz. 1682

z późn. zm.)

Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku leśnego:

1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne.

2. Od podatku leśnego zwalnia się również:
1) uczelnie;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz

prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
[4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w

zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych
na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu
zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład
aktywności zawodowej;]

<4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu
pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych
wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które
znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi
zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1
pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności
zawodowej;>

5) instytuty badawcze;
6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach

określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych.
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3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

4. Z tytułu zwolnienia od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.

6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de
minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L 379 z 28.12.2006).

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O

FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r.

Nr 108, poz. 685 i Nr 96, poz. 620)

Art. 33.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w art. 21:
a) uchyla się ust. 2a,
b) ust. 2f otrzymuje brzmienie:

"2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o
których mowa w ust. 2 i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa
w ust. 2e, składają Pełnomocnikowi informacje miesięczne i roczne
odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i
kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia,
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna
- do dnia 20 stycznia za rok poprzedni.",

c) ust. 2g otrzymuje brzmienie:
"2g.Pracodawcy, o których mowa w ust. 2b, nieosiągający wskaźników

zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymienionych w ust. 2b dokonują
wpłat na zasadach określonych w art. 49. ";

2) w art. 25a w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Ze środków Funduszu refundowane są:";

3) w art. 25c:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa

Pełnomocnikowi wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie
społeczne za dany miesiąc.",

b) ust. 5-8 otrzymują brzmienie:
"5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo

wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie
społeczne Pełnomocnik przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy
kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej
na podstawie ust. 1, 4 i art. 25a oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej
ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

5a. W przypadku nieterminowego przekazania przez Pełnomocnika kwoty
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się
odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu
przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Pełnomocnik wydaje decyzję o
wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu
uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu
z dniem wydania.

7. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec
Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który
wnioskodawcy przysługuje refundacja, Pełnomocnik wydaje decyzję o
odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres
wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6.

8. W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota refundacji składek na
ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we
wniosku, Pełnomocnik wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek
złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.";

4) w art. 25d ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
"1.Pełnomocnik może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie

refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia w
wyniku kontroli nieprawidłowości Pełnomocnik wydaje decyzję nakazującą
zwrot wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie
stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Od decyzji Pełnomocnika, o których mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6-8,
przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

3. W przypadku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik
może nieodpłatnie korzystać z danych zgromadzonych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.";

5) w art. 26:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5.Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.",
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b) uchyla się ust. 6a;
6) w art. 26a:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do
wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty
w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b
ust. 1, prowadzonej przez Pełnomocnika.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Miesięczne dofinansowanie wypłaca Pełnomocnik w wysokości

proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach
określonych w art. 26b i art. 26c.",

c) ust. 8-12 otrzymują brzmienie:
"8. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu

przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Pełnomocnik wydaje decyzję o
wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania
zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

9. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec
Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który
pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Pełnomocnik wydaje
decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres
wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3, Pełnomocnik wydaje
decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

10. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie
miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania
wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych.

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli
Pełnomocnik wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego
dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

12. Od decyzji Pełnomocnika, o których mowa w ust. 8-9a i 11, przysługuje
prawo wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie
sprawy.";

7) w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu

zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą
prowadzi Pełnomocnik, wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane
drogą elektroniczną Pełnomocnikowi informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust.
1a.";

8) w art. 26c:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Pełnomocnikowi:",
b) ust. 3-4 otrzymują brzmienie:



- 40 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

"3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo
wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania
Pełnomocnik przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne
dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i art. 26b oraz
informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od
kwoty wskazanej we wniosku.

3a. W przypadku nieterminowego przekazania przez Pełnomocnika kwoty
miesięcznego dofinansowania od kwoty należnej nalicza się odsetki w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.

4. W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota dofinansowania jest
inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy,
Pełnomocnik wydaje decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek
pracodawcy złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o
ustaleniu wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia.",

c) ust. 4b otrzymuje brzmienie:
"4b.Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje prawo wystąpienia z

wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.";
9) w art. 26e:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.",

b) uchyla się ust. 4;
10) art. 32a otrzymuje brzmienie:

"Art. 32a. Pełnomocnik, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą prowadzącym
zakład pracy chronionej, udziela pracodawcy pomocy, o której mowa w
art. 32 ust. 1.";

11) w art. 34:
a) w ust. 6:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu oraz

sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu;",
– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu:

"6) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków
Funduszu;

7) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania
pożyczek;

8) opracowywanie programów służących rehabilitacji społecznej i
zawodowej, w szczególności adresowanych do osób niepełnosprawnych
oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne;

9) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu
przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu:
"6a. Pełnomocnik może żądać niezwłocznego zwrotu całości lub części środków

do Funduszu lub zawiesić wypłatę dalszych kwot, jeżeli w ciągu roku
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budżetowego, w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 6 pkt 9, stwierdzi
nieprawidłowości polegające na wykorzystaniu niezgodnie z
przeznaczeniem środków otrzymanych z Funduszu.

6b. Do oceny prawidłowości wykorzystania środków Funduszu stosuje się
przepisy o finansach publicznych.

6c. Pełnomocnik może dokonać podziału środków nieprzekazanych lub
zwróconych, o których mowa w ust. 6a, po uzyskaniu pozytywnej opinii
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji rządowej,

organy jednostek samorządu terytorialnego i Pełnomocnik.",
d) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy
upoważnione do kontroli na podstawie ust. 6 pkt 9, 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, uwzględniając
potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli oraz prawidłowego
przebiegu kontroli.

10. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika,
które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z
zastrzeżeniem art. 45 ust. 3.";

12) art. 35c otrzymuje brzmienie:
"Art. 35c. 1. Zarządy województw i zarządy powiatów przedstawiają

Pełnomocnikowi sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach
zrealizowanych ze środków Funduszu.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w
drodze rozporządzenia, tryb i sposoby rozliczeń finansowych
samorządu z Pełnomocnikiem w zakresie otrzymanych środków
Funduszu, mając na uwadze prawidłowe gospodarowanie środkami
Funduszu.";

13) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

mogą być realizowane na zlecenie Pełnomocnika przez fundacje oraz
organizacje pozarządowe.";

14) art. 45 otrzymuje brzmienie:
"Art. 45. 1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240).

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.

3. Dysponent Funduszu wykonuje zadania, o których mowa w art. 25c ust.
5-8, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 6 i 8-11, art. 26b ust. 1, art. 26c ust. 3,
3a i 4, art. 34 ust. 6 pkt 3 i 8, ust. 6a i 6c, art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 1, 3,



- 42 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5a i 5c, art. 49a ust. 1 i 2 oraz art. 49b ust. 4, przy pomocy Biura
Obsługi Funduszu funkcjonującego w formie jednostki budżetowej.

4. Koszty obsługi Biura Obsługi Funduszu są finansowane z budżetu
państwa.";

15) w art. 46 uchyla się pkt 6;
16) w art. 46a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w sposób umożliwiający
pełne i terminowe wykonywanie zadania.";

17) w art. 47:
a) w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności
adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami
są osoby niepełnosprawne,",

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
"1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ze środków

Funduszu mogą być:
1) przekazywane instytucji wdrażającej środki na realizację projektów na

rzecz osób niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która może być
zawarta na okres dłuższy niż rok;

2) udzielane dotacje, pożyczki oraz finansowane odsetki od kredytów
udzielonych projektodawcom na realizację programów - zgodnie z
umową określającą w szczególności warunki korzystania z tych form
pomocy, zawartą z realizatorami programów.",

<ba) w ust. 2a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Gminy składają Pełnomocnikowi wnioski o wypłatę kwoty
rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień w terminach:”,>

c) uchyla się ust. 5;
18) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki Funduszu są przekazywane przez Pełnomocnika:
1) samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań

lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy - według
algorytmu;

2) podmiotom realizującym zadania zlecone przez Pełnomocnika lub inne
zadania wynikające z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umów.";

19) w art. 49:
a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"[1. Do wpłat, 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 się odpowiednio, z zastrzeżeniem 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 późn. zm.), zwanej dalej
"Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów podatkowych
określone w tej ustawie przysługują Pełnomocnikowi.]
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<1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b i
3c, art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz.
473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996 i Nr 182, poz. 1228) stosuje się
odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a–5d oraz art. 49a i art. 49b,
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją
podatkową”, z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w
tej ustawie przysługują Pełnomocnikowi.>

2. Pracodawcy dokonują wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy
Funduszu, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w
którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat,
składając równocześnie Pełnomocnikowi deklaracje miesięczne i roczne
poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według
wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Do egzekucji wpłat stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Pełnomocnik.

4. Od decyzji dotyczących wpłat pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia z
wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.",

b) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
"5a. Zaległości z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mogą

być umarzane w całości lub w części decyzją Pełnomocnika wyłącznie w
przypadku ich całkowitej nieściągalności.",

c) w ust. 5c zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Pełnomocnik, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku
uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym
może:";

20) art. 49a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Pełnomocnik może złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej dla

nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą z tytułu wpłat, o których mowa
w art. 49 ust. 1.

2. Wystawione przez Pełnomocnika dokumenty stwierdzające istnienie
należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysokość
są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej
własność zobowiązanego. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej,
zabezpieczenie jest dokonywane przez złożenie tych dokumentów do zbioru
dokumentów.";

21) w art. 49b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 Ordynacji

podatkowej, jest wydawany na wniosek Pełnomocnika nieodpłatnie.";
22) w art. 49c zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Pełnomocnik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych
zgromadzonych:";
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

23) uchyla się art. 49d;
<23a) w art. 49f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w
ust. 1, do których zawierania został powołany Fundusz lub Pełnomocnik
decyzję w sprawie umorzenia wydaje Pełnomocnik.”.>

24) uchyla się art. 50-53g;
25) w art. 54:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) koszty obsługi wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu;",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4) wpłaty do budżetu państwa w wysokości wydatków poniesionych w

miesiącu poprzednim na koszty działalności Biura Obsługi Funduszu, o
których mowa w art. 45 ust. 4 - w terminie do końca miesiąca.".


