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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

 

(druk nr 1081) 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

 

Art. 6c. 

1. Pełnomocnik sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu 

niepełnosprawności. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1)   kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami 

dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

2)   kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur 

postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu 

niepełnosprawności; 

3)   szkoleniu członków wojewódzkich zespołów; 

4)   udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w 

sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

3. Jeżeli w ramach nadzoru Pełnomocnik stwierdzi, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do 

zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym lub że orzeczenie zostało wydane w sposób 

sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, może zwrócić się do właściwego organu o: 

1)   stwierdzenie nieważności orzeczenia; 

2)   wznowienie postępowania. 

4. 
(10)

 Pełnomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidłowości, może: 

1)   zobowiązać organ, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, do 

odwołania członków zespołu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości; 
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2)   wyrazić zgodę na cofnięcie przez wojewodę zgody na powołanie powiatowego 

zespołu; 

3)   zobowiązać organ, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, do 

odwołania zespołu; 

4)   czasowo zawiesić działalność powiatowego zespołu określając warunki ponownego 

podjęcia działalności zespołu i wyznaczając zespół, który będzie realizował zadania 

zespołu zawieszonego. 

5. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w imieniu Pełnomocnika realizują upoważnione 

przez niego osoby, posiadające wiedzę niezbędną do przeprowadzania kontroli. Pisemne 

upoważnienie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata. 

6. 
(11)

 Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami. Przepisy ust. 2, 3, 4 

pkt 1 i 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. 
(12)

 Wojewoda przedstawia Pełnomocnikowi informacje o realizacji zadań: 

1)   powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od 

starostów; 

2)   wojewódzkiego zespołu. 

8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń 

społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki 

zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w 

którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. 

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

1)   szczegółowe zasady wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 5a, orzekania o 

niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając tryb postępowania 

przy orzekaniu oraz skład i sposób powoływania i odwoływania członków zespołów 

orzekających, a także sposób działania tych zespołów; 

2)   rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji członków zespołów orzekających oraz tryb 

postępowania przy wydawaniu zaświadczeń uprawniających do orzekania o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając konieczność 

zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji, odpowiednich do zakresu orzekania; 

3)   warunki organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać pomieszczenia zespołów 

orzekających, mając na względzie zapewnienie dostępu do tych pomieszczeń osobom 

niepełnosprawnym; 
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4)   tryb przeprowadzania szkoleń i minima programowe szkoleń dla specjalistów 

powoływanych do zespołów orzekających oraz sposób wyboru ośrodków 

szkoleniowych upoważnionych do prowadzenia szkoleń, kierując się koniecznością 

zapewnienia właściwego poziomu kształcenia, w tym odpowiedniego poziomu wiedzy 

specjalistycznej; 

5)   standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o 

niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając schorzenia 

naruszające sprawność organizmu i przewidywany okres trwania naruszenia tej 

sprawności, powodujące zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, a 

także oznaczenie symboli przyczyn niepełnosprawności; 

6)   wzory i terminy składania informacji, o których mowa w ust. 7 i art. 6a ust. 1, 

uwzględniając elementy informacji o realizacji zadań, przyjętych wnioskach, 

wydanych orzeczeniach i wydanych legitymacjach, wydatkach oraz elementy 

zestawień zbiorczych; 

7)   wzory legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności oraz organy uprawnione do ich wystawiania, mając na względzie 

zachowanie jednolitości dokumentu potwierdzającego podstawę do korzystania z ulg i 

uprawnień. 

<Art.6ca. 

1. Legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą 

stopień niepełnosprawności wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej.  Osoba 

niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie 

o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i 

uprawnień. 

2. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o 

stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. 

3. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż: 

1) 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność; 

2) 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności 

wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia. 

4. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o 

niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i 

uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację 
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dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego 

orzeczenia. 

Art. 6cb. 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia: 

1) produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub 

stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję; 

2) system teleinformatyczny, za pomocą którego są wykonywane czynności 

związane z wystawianiem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub 

stopień niepełnosprawności. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje wyboru podmiotu 

odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może dokonać wyboru 

podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich 

personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa. 

Art. 6cc. 

Za wydanie duplikatu legitymacji, o której mowa w art. 6ca, pobiera się opłatę w 

wysokości 15 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.> 

 

Art. 6d. 

1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, 

zwany dalej "systemem", w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i 

podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły 

orzekające o niepełnosprawności. 

1a. 
(14)

 Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik. 

1b. 
(15)

 W ramach nadzoru Pełnomocnik: 

1)   określa zakres i kierunki rozwoju systemu; 

2)   proponuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego wysokość środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu; 

3)   informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o zagrożeniach 

dla prawidłowego funkcjonowania systemu. 

2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik są administratorami danych 

w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu. 
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3. W systemie gromadzi się dane dotyczące: 

1)   osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności; 

2)   przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1; 

3)   członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów; 

4)   innych osób zatrudnionych w zespołach; 

5)   kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym: 

a)  amortyzacji, 

b)  zużycia materiałów i energii, 

c)  wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na pracowników 

wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu 

tych badań, 

d)  umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi badania 

lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań, 

e)  pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z budżetu 

państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Dane gromadzone w systemie obejmują: 

1)   dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  płeć, 

d)  adres miejsca zameldowania, 

e)  adres miejsca pobytu, 

f)  cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu, 

g)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru 

PESEL; 

2)   dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3; 

3)   dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w 

ust. 3 pkt 3; 

4)   dane dotyczące liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i 

wymiaru czasu pracy; 
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5)   dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny 

niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których 

mowa w art. 6b ust. 3; 

6)   
(16)

 dane dotyczące karty parkingowej, o których mowa w art. 100g ust. 1 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym[.]<;> 

<7) dane dotyczące legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności.> 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki organizacyjno-

techniczne funkcjonowania systemu. 

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

szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i 

usuwania danych z systemu, mając na względzie ich zabezpieczenie przed dostępem lub 

wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

 

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. 
(26)

 Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i 

niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o 
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którym mowa w ust. 1 i 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. 
(27)

 Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku: 

1)   domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 

2)   hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej; 

<2a) zakłady opiekuńczo-lecznicze;> 

3)   publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem 

prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób 

niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami 

niepełnosprawnymi. 

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. 

2f
1
. 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. 
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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 osób niepełnosprawnych 

przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami 

niepełnosprawnymi zatrudnionych: 

1)   na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 

1a)  
(28)

 przebywających na urlopie rodzicielskim; 

2)   przebywających na urlopach wychowawczych; 

3)   nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby 

zastępczej; 

4)   będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy; 

5)   nieświadczących 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. 

7. 
(29)

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje schorzeń 

uzasadniających obniżenie wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego 

obniżania. 

[Art. 22. 

1. 
(30)

 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". 
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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 

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. 
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<Art. 22. 

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

produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub 

świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do: 

1) znacznego stopnia niepełnosprawności lub 

2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono 

chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe 

lub epilepsję oraz niewidomych 

– w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym”. 

2. Warunkiem obniżenia wpłaty jest: 

1) udokumentowanie zakupu fakturą; 

2) uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na 

fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem 

banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku 

bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu; 

3) udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie 

obniżenia wystawioną przez sprzedającego w terminie, o którym mowa w ust. 10 

pkt 1. 

3. Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której 

obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. 

4. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we 

wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania 

informacji o kwocie obniżenia. 

5. Kwota obniżenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń 

niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. 

6. Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi iloczyn 

współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej 

różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników 
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niepełnosprawnych a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%. 

7. Współczynnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, o którym mowa w ust. 

6, stanowi iloczyn najniższego wynagrodzenia  pomniejszonego o należne składki na 

ubezpieczenia społeczne i ilorazu liczby pracowników o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy oraz liczby pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny 

wymiar czasu pracy. 

8. Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej 

produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub 

świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w 

tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem 

handlu. 

9. Przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie i 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody, o których 

mowa w ust. 8. 

10. Sprzedający: 

1) wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym 

uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup; 

2) prowadzi ewidencję wystawionych informacji o kwocie obniżenia; 

3) przekazuje Zarządowi Funduszu informację miesięczną o informacjach o kwocie 

obniżenia – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wystawił informacje. 

11. W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zakupionej produkcji lub 

usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na 

fakturze, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i 

usług w stosunku do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), 

podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu 

różnicy podatku. 
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12. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3, a także zakres 

danych gromadzonych w ewidencji, o której mowa w ust. 10 pkt 2, oraz sposób jej 

prowadzenia, uwzględniając możliwość weryfikacji spełniania przez sprzedającego 

warunków wystawienia informacji o kwocie obniżenia, warunków korzystania z 

obniżenia przez nabywcę oraz weryfikacji prawidłowości wykonania obowiązków 

przez sprzedającego.> 

Art. 22a.
 

 Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrolę u sprzedającego lub nabywcy w 

zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22. 

 

<Art. 22b. 

1. Sprzedający dokonuje wpłaty na Fundusz w wysokości: 

1) 5% sumy kwot obniżenia wykazanych w informacjach o kwocie obniżenia, które 

nie zostały ujęte w ewidencji lub w informacjach, o których mowa odpowiednio w 

art. 22 ust. 10 pkt 2 i 3, 

2) 10% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia w przypadku 

naruszenia terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 10 pkt 1, 

3) 30% kwoty obniżenia wykazanej w informacji o kwocie obniżenia, w przypadku 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, 

4) trzykrotności kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawidłowo obliczoną, 

a zawyżoną kwotą obniżenia, nie wyższej jednak niż 30% kwoty obniżenia 

wykazanej w informacji, o której mowa w pkt 3, w przypadku podania 

niezgodnych ze stanem faktycznym danych skutkujących zawyżeniem kwoty 

obniżenia w tej informacji 

– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te 

okoliczności zostały ujawnione w wyniku kontroli, o której mowa w art. 22a, lub 

czynności sprawdzającej, o której mowa w art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zwanej 

dalej „Ordynacją podatkową”. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość wpłaty nie przekracza pięciokrotności 

kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.> 
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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 

2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), 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. ] 

<– pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku.> 

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.). 

 

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. 

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane 

dalej "miesięcznym dofinansowaniem", przysługuje w kwocie: 



- 14 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   1.800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia 

niepełnosprawności; 

2)   1.125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności; 

3)   450 zł - 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%. 

1a
1
. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje: 

1)   na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia 

niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury; 

<1a) do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 

26c ust. 1 pkt 2;> 

2)   jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego 

rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych 

prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych; 

3)   jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem 

terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. 

1b. (38) Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 600 zł 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. (39) Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i 

terminowo 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). 
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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. Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego 

dofinansowania: 

1)   w przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3; 

2)   w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1a1 pkt 2 albo 3. 

9b. (41) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić u pracodawcy postępowanie 

sprawdzające w celu potwierdzenia: 

1)   zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, o których mowa 

w art. 26c ust. 1; 

2)   sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, o której 

mowa w art. 48a ust. 3. 

9c. (42) W przypadku podjęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego 

wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym mowa w art. 26c ust. 

3, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie 

dłużej jednak niż o 14 dni. 

9d. (43) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku postępowania 

sprawdzającego, o którym mowa w ust. 9b, stosuje się przepis ust. 10. 

10. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie 

miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem 

faktycznym: 

1)   danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust. 1; 

2)   wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia 

miesięcznych kosztów płacy pracowników. 
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11. (45) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli albo analizy 

dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych, o których mowa w art. 49c, 

Prezes Zarządu Funduszu wydaje: 

1)   decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

2)   decyzję o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania; 

decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. 

12. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 8-9a i 11, przysługuje 

odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

Art. 26b. 

1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, 

ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, 

wykorzystując numer PESEL 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.] 

<3. Do ustalania stanów zatrudnienia  pracowników i wskaźnika, o których mowa w art. 

26a ust. 1, 1a i 1b, stosuje się: 

1) wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5; 

2) art. 28 ust. 3 – w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.> 
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4. Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u 

pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy 

wzrostu netto zatrudnienia ogółem, 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. 
(48)

 Wzrost netto zatrudnienia ogółem ustala się w stosunku do przeciętnego zatrudnienia 

ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy. 

<6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku pracownika, którego niepełnosprawność 

powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne 

dofinansowanie.> 

7. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części 

finansowanej ze środków publicznych. 

8. 
(49)

 Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował 

wynagrodzenie pracownika: 

1)   ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, 

2)   z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 

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

późn. zm.). 

Art. 26c. 

1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi: 
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[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;] 

<1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju 

niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;> 

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. 
(50)

 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. 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)   (56) uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności 

zawodowej, z wyjątkiem przypadku, gdy organizatorem jest powiat. 

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

być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych. 

1b. (57) Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników określonych w 

ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustala się w osobach. Do stanów zatrudnienia nie wlicza się osób, o 

których mowa w art. 21 ust. 5. 

1c. (58)  Wojewoda, w drodze decyzji, zwalnia na czas określony, nie dłużej niż na trzy 

miesiące, organizatora zakładu aktywności zawodowej od spełniania warunku, o którym 
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mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, jeżeli naruszenie tego warunku nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od pracodawcy a właściwy powiatowy urząd pracy nie może skierować 

wymaganej liczby osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1, do pracy w tym 

zakładzie. 

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 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. 

3a
1
. 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. 

3a
2
. Wpłata, o której mowa w ust. 3a1 pkt 2 nie obciąża zakładowego funduszu aktywności. 
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<3a
3
. Środki zakładowego funduszu aktywności nie podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem 

wydatkowania środków tego funduszu w sposób określony w akcie wykonawczym 

wydanym na podstawie art. 29 ust. 4.> 

3b. (59)  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, niewykorzystane środki Funduszu 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. 

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. 

3e. (60) W przypadku przekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej składniki 

majątkowe, niewykorzystane środki zakładowego funduszu aktywności, należności i 

zobowiązania zakładu aktywności zawodowej oraz należności i zobowiązania 

organizatora zakładu aktywności zawodowej związane z utworzeniem i prowadzeniem 

tego zakładu przejmuje nowy organizator zakładu aktywności zawodowej. 

3f. (61) W terminie 14 dni od dnia przekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej 

nowy organizator zakładu aktywności zawodowej występuje do wojewody o wydanie 

decyzji o przyznaniu temu zakładowi statusu zakładu aktywności zawodowej z dniem 

przekazania prowadzenia tego zakładu. 
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3g. (62) W przypadku nieuzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej przez nowego 

organizatora, który przejął prowadzenie zakładu aktywności zawodowej, kwota 

stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności zawodowej sfinansowanego ze środków 

Funduszu w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi wynikającymi z 

Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień przejęcia oraz niewykorzystane 

środki Funduszu, środki przekazane na tworzenie lub działanie zakładu aktywności 

zawodowej i środki znajdujące się na rachunku zakładowego funduszu aktywności 

podlegają przekazaniu na rachunek Funduszu. 

3h. (63) Nowy organizator zakładu aktywności zawodowej przejmuje prawa i obowiązki 

dotychczasowego organizatora wynikające z umowy dotyczącej dofinansowania ze 

środków Funduszu kosztów utworzenia i działania przejmowanego zakładu aktywności 

zawodowej z dniem przejęcia. 

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. 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;] 

<2) z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, z tym że  za dzień uzyskania tych środków, uznaje się dzień wypłaty 

wynagrodzeń;> 

3)   z wpływów z zapisów i darowizn; 

4)   z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji; 
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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 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. 

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. 
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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. 
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7c. (uchylony). 

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, 
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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. 44. 

 1. Wydatki związane z obsługą Rady są finansowane ze środków urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w 

posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 

ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za 

urlop wypoczynkowy. Koszty wynagrodzenia ponoszone przez pracodawcę są 

refundowane ze środków urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

<2a. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży, na warunkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), ze środków urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.> 

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

sposób i tryb działania Rady, w tym jej organizację, mając na względzie zapewnienie 

sprawnego funkcjonowania Rady. 

 

Art. 44c. 

 1. Wojewódzkie rady składają się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli 

działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz 

przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). 

2. Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających 

na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). 
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3. Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołuje marszałek województwa, a członków 

powiatowych rad - starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy, 

o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2. 

4. Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, wybierają przewodniczącego spośród swoich członków. 

5. Członek rady może zostać odwołany: 

1)   na swój wniosek; 

2)   na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę; 

3)   na wniosek marszałka lub starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które 

zgłosiły jego kandydaturę. 

6. Kadencja rad trwa 4 lata. 

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

organizację oraz tryb działania wojewódzkich i powiatowych rad, w tym sposób 

powoływania i odwoływania członków rad oraz częstotliwość posiedzeń, mając na 

względzie zapewnienie właściwego wykonywania zadań przez te rady. 

8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w 

posiedzeniach rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 

ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop 

wypoczynkowy. 

[9. Na wniosek członków rad zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą być 

finansowane, odpowiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty ich 

przejazdów publicznymi środkami komunikacji, na zasadach określonych w przepisach w 

sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej na obszarze kraju.] 

<9. Na wniosek członków rady zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą być 

finansowane, odpowiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty 

przejazdów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i koszty ekspertyz 

związanych z realizacją zadań rady wojewódzkiej i powiatowej.> 

 

Art. 47. 

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

b)  finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, 

c)  
(79)

 szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 

migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).] 

<4) programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i 

zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, 

których członkami są osoby niepełnosprawne;> 

<5) zadania inne niż wymienione w ustawie: 

a) finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

b) szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 

migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 oraz z 

2012 r. poz. 986).> 

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; 
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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. (uchylony). 

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, 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. 
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Art. 49. 

[1. 
(82)

 Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a
1
, 3b, 3c i 3g, art. 31 

ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a
1
, 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 2012 

r. poz. 361, z późn. zm.) 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 

2012 r. poz. 749), 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. 22b,  art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 

3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 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 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem ust. 5a– 5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy Ordynacji podatkowej, 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: 
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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 z dnia 

28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, 

z późn.); 

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.] 

<5b. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 5a, zachodzi w przypadkach 

określonych w art. 67d Ordynacji podatkowej.> 

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 
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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. 

<5. Zwrotowi nie podlegają należności umorzone w trybie, o którym mowa w art. 49f 

ust. 1 pkt 1, chyba że w wyniku kontroli stwierdzono niezgodne z prawem ich 

umorzenie.> 

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. 
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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. 

3a. 
(84)

 Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do: 

1)   należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie 

niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu 

rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego 

domownika na podstawie art. 25a; 

[2)   odsetek od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a.] 

<2) odsetek od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a, pod warunkiem 

spłaty kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym w art. 49e 

ust 2.> 

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

 


