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Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, Nr 223, poz. 1463 i Nr 227, poz. 1505) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) najni˝szym wynagrodzeniu — oznacza mini-
malne wynagrodzenie za prac´ obowiàzujà-
ce w styczniu danego roku, ustalone na
podstawie odr´bnych przepisów;”,

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) kosztach p∏acy — oznacza to wynagrodze-
nie brutto oraz finansowane przez praco-
dawc´ obowiàzkowe sk∏adki na ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
naliczone od tego wynagrodzenia i obo-
wiàzkowe sk∏adki na Fundusz Pracy i Fun-
dusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracow-
niczych;”; 

2) w art. 10b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty utworzenia, dzia∏alnoÊci i wynikajàce
ze zwi´kszenia liczby uczestników warsztatu
sà wspó∏finansowane ze Êrodków Paƒstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”
oraz ze Êrodków samorzàdu powiatowego,
lub innych êróde∏, z zastrze˝eniem ust. 2a,
2b, 3 i 4 oraz art. 68c ust. 1.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Koszty dzia∏alnoÊci warsztatu sà finanso-

wane ze Êrodków samorzàdu powiatowe-
go w wysokoÊci co najmniej 10 % tych
kosztów.

2b. Procentowy udzia∏ w kosztach, o których
mowa w ust. 2a, mo˝e byç zmniejszony,
pod warunkiem znalezienia innych êróde∏
finansowania, przeznaczanych w szcze-
gólnoÊci na rozwój dzia∏alnoÊci warszta-
tu.”;

3) art. 25a otrzymuje brzmienie:

„Art. 25a. 1. Fundusz refunduje:
1) osobie niepe∏nosprawnej wykonu-

jàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà obo-
wiàzkowe sk∏adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe do wysoko-
Êci odpowiadajàcej wysokoÊci
sk∏adki, której podstawà wymiaru
jest kwota okreÊlona w art. 18
ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.

z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z póên.
zm.1)), 

2) niepe∏nosprawnemu rolnikowi lub
rolnikowi zobowiàzanemu do op∏a-
cania sk∏adek za niepe∏nosprawne-
go domownika, sk∏adki na ubezpie-
czenia spo∏eczne rolników — wy-
padkowe, chorobowe, macierzyƒ-
skie oraz emerytalno-rentowe

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

2. Sk∏adki, o których mowa w ust. 1
pkt 1, osobie niepe∏nosprawnej wy-
konujàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà
nalicza si´ i op∏aca na zasadach okreÊ-
lonych w ustawie z dnia 13 paêdzier-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych.

3. Sk∏adki, o których mowa w ust. 1
pkt 2, niepe∏nosprawnemu rolnikowi
lub rolnikowi zobowiàzanemu do
op∏acania sk∏adek za niepe∏nospraw-
nego domownika nalicza si´ i op∏aca
na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U.
z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z póên.
zm.2)).”;

4) uchyla sie art. 25b;

5) w art. 25c: 

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Osoba niepe∏nosprawna wykonujàca dzia-
∏alnoÊç gospodarczà sk∏ada Funduszowi
wniosek o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne za dany miesiàc.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
niepe∏nosprawnego rolnika lub rolnika zo-
bowiàzanego do op∏acania sk∏adek za nie-
pe∏nosprawnego domownika, z tym ˝e rol-
nik sk∏ada wniosek o wyp∏at´ refundacji
sk∏adek w miesiàcu nast´pujàcym po mie-
siàcu, w którym terminowo dokona∏ zap∏aty
sk∏adek za dany kwarta∏.”,

b) uchyla si´ ust. 3,
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USTAWA

z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209,
poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505
i Nr 228, poz. 1507.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70,
poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505 i Nr 228,
poz. 1507.
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoba niepe∏nosprawna wykonujàca dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, niepe∏nosprawny rol-
nik lub rolnik zobowiàzany do op∏acania
sk∏adek za niepe∏nosprawnego domownika,
zwany dalej „wnioskodawcà”, przekazuje
wniosek o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne w formie doku-
mentu elektronicznego przez teletransmisj´
danych oraz pobiera drogà elektronicznà
potwierdzenie wys∏anego wniosku. Wnios-
kodawca mo˝e przekazaç wniosek równie˝
w formie dokumentu pisemnego.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wniosek o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne w formie wydru-
ku z oprogramowania informatycznego Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, osoba
niepe∏nosprawna wykonujàca dzia∏alnoÊç
gospodarczà mo˝e nieodp∏atnie sporzàdziç
w terenowej jednostce organizacyjnej Za-
k∏adu, na podstawie danych zgromadzo-
nych w systemie informatycznym Zak∏a-
du.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kom-
pletnego i prawid∏owo wype∏nionego wnios-
ku o wyp∏at´ refundacji sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne Fundusz przekazuje na ra-
chunek bankowy wnioskodawcy kwot´ re-
fundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w wysokoÊci ustalonej na podstawie ust. 1,
4 i art. 25a oraz informuje wnioskodawc´
o sposobie jej ustalenia, je˝eli kwota ta ró˝-
ni si´ od kwoty wskazanej we wniosku.”,

f) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku nieterminowego przekaza-
nia przez Fundusz kwoty refundacji sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne od kwoty
nale˝nej nalicza si´ odsetki, w wysokoÊci
okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatko-
wych.”,

g) uchyla si´ ust. 9 i 10,

h) dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:

„11. Refundacja sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne jest udzielana na zasadach pomocy
de minimis, okreÊlonych w przepisach pra-
wa Unii Europejskiej.”;

6) w art. 25d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Zarzàdu Funduszu mo˝e przeprowa-
dzaç kontrole wnioskodawcy w zakresie re-
fundacji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne. W przypadku stwierdzenia w wyniku
kontroli nieprawid∏owoÊci, Prezes Zarzàdu
Funduszu wydaje decyzj´ nakazujàcà zwrot
wyp∏aconej refundacji sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne w zakresie stwierdzonych
nieprawid∏owoÊci.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) szczegó∏owe warunki udzielania oraz tryb
przekazywania refundacji sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne, 

2) termin sk∏adania, wzór wniosku, o któ-
rym mowa w art. 25c ust. 1, oraz wykaz
dokumentów za∏àczanych do wniosku,

3) wymogi, jakie muszà spe∏niaç wniosko-
dawcy przekazujàcy dokumenty w formie
elektronicznej przez teletransmisj´ da-
nych

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
zgodnoÊci z zasadami udzielania pomocy
w ramach zasady de minimis, jednolitych
warunków niezb´dnych do prawid∏owego
przekazywania dokumentów oraz okreÊle-
nia zakresu danych niezb´dnych do udziele-
nia pomocy, a tak˝e racjonalnego gospoda-
rowania Êrodkami Funduszu.”;

7) w art. 26:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) adaptacji pomieszczeƒ zak∏adu pracy do
potrzeb osób niepe∏nosprawnych,
w szczególnoÊci poniesionych w zwiàzku
z przystosowaniem tworzonych lub ist-
niejàcych stanowisk pracy dla tych osób,
stosownie do potrzeb wynikajàcych z ich
niepe∏nosprawnoÊci;”,

— uchyla si´ pkt 1a,

— pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„1b) adaptacji lub nabycia urzàdzeƒ u∏atwia-
jàcych osobie niepe∏nosprawnej wyko-
nywanie pracy lub funkcjonowanie
w zak∏adzie pracy;”,

— po pkt 1b dodaje si´ pkt 1c w brzmieniu:

„1c) zakupu i autoryzacji oprogramowania
na u˝ytek pracowników niepe∏nospraw-
nych oraz urzàdzeƒ technologii wspo-
magajàcych lub przystosowanych do
potrzeb wynikajàcych z ich niepe∏no-
sprawnoÊci;”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozpoznania przez s∏u˝by medycyny pracy
potrzeb, o których mowa w pkt 1—1c.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1
oraz w art. 26d, dotyczy wy∏àcznie dodat-
kowych kosztów pracodawcy wynikajà-
cych z zatrudnienia osób niepe∏nospraw-
nych.”,

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zwrotowi nie podlegajà koszty, o których

mowa w ust. 1 pkt 1—1c, poniesione przez
pracodawc´ przed dniem podpisania umo-
wy;”;
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8) w art. 26a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracodawcy przys∏uguje ze Êrodków Fundu-
szu miesi´czne dofinansowanie do wyna-
grodzenia pracownika niepe∏nosprawnego,
o ile pracownik ten zosta∏ uj´ty w ewidencji
zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych,
o której mowa w art. 26b ust. 1, prowadzo-
nej przez Fundusz. Miesi´czne dofinansowa-
nie do wynagrodzenia pracownika niepe∏no-
sprawnego, zwane dalej „miesi´cznym do-
finansowaniem”, przys∏uguje w kwocie:

1) 160 % najni˝szego wynagrodzenia —
w przypadku osób niepe∏nosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepe∏-
nosprawnoÊci;

2) 140 % najni˝szego wynagrodzenia —
w przypadku osób niepe∏nosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci;

3) 60 % najni˝szego wynagrodzenia —
w przypadku osób niepe∏nosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci.”,

b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwi´ksza
si´ o 40 % najni˝szego wynagrodzenia
w przypadku osób niepe∏nosprawnych,
u których stwierdzono chorob´ psychicz-
nà, upoÊledzenie umys∏owe lub epilepsj´
oraz niewidomych.”,

c) uchyla si´ ust. 2 i 3,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwota miesi´cznego dofinansowania nie
mo˝e przekroczyç kwoty 90 % faktycznie
poniesionych miesi´cznych kosztów p∏acy,
a w przypadku pracodawcy wykonujàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà, w rozumieniu
przepisów o post´powaniu w sprawach do-
tyczàcych pomocy publicznej, zwanego da-
lej „pracodawcà wykonujàcym dzia∏alnoÊç
gospodarczà”, 75 % tych kosztów.”,

e) uchyla si´ ust. 5,

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Miesi´czne dofinansowanie wyp∏aca Fun-
dusz w wysokoÊci proporcjonalnej do wy-
miaru czasu pracy pracownika, na zasadach
okreÊlonych w art. 26b i 26c.”,

g) uchyla si´ ust. 7,

h) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:

„9a. W przypadkach, o których mowa w art. 48a
ust. 3, Prezes Zarzàdu Funduszu wydaje
decyzj´ o odmowie wyp∏aty miesi´cznego
dofinansowania.”,

i) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Od decyzji Prezesa Zarzàdu Funduszu,

o których mowa w ust. 8—9a i 11, przys∏u-
guje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.”;

9) art. 26b otrzymuje brzmienie:

„Art. 26b. 1. Miesi´czne dofinansowanie przys∏u-
guje na osoby niepe∏nosprawne z ty-
tu∏u zatrudnienia, uj´te w ewidencji
zatrudnionych osób niepe∏nospraw-
nych, którà prowadzi Fundusz, wyko-
rzystujàc numer PESEL i NIP oraz
przekazywane drogà elektronicznà do
Funduszu informacje, z zastrze˝e-
niem art. 26c ust. 1a.

2. W przypadku gdy osoba niepe∏no-
sprawna jest zatrudniona u wi´cej
ni˝ jednego pracodawcy w wymiarze
czasu pracy nieprzekraczajàcym ogó-
∏em pe∏nego wymiaru czasu pracy,
miesi´czne dofinansowanie przyzna-
je si´ na t´ osob´ pracodawcom,
u których jest ona zatrudniona, w wy-
sokoÊci proporcjonalnej do wymiaru
czasu pracy tej osoby.

3. Zatrudnienie i wskaênik, o których
mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, usta-
la si´ odpowiednio na zasadach
okreÊlonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz
art. 28 ust. 3.

4. Je˝eli zatrudnienie nowych pracow-
ników niepe∏nosprawnych w danym
miesiàcu, u pracodawcy wykonujà-
cego dzia∏alnoÊç gospodarczà, nie
powoduje u tego pracodawcy wzros-
tu netto zatrudnienia ogó∏em i wzros-
tu netto zatrudnienia pracowników
niepe∏nosprawnych miesi´czne do-
finansowanie na nowo zatrudnione-
go pracownika niepe∏nosprawnego
nie przys∏uguje, je˝eli jego zatrudnie-
nie nastàpi∏o w wyniku rozwiàzania
umowy o prac´ z innym pracowni-
kiem, chyba ˝e umowa o prac´ uleg-
∏a rozwiàzaniu:

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

2) za wypowiedzeniem z∏o˝onym
przez pracownika;

3) na mocy porozumienia stron;

4) wskutek przejÊcia pracownika na
rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy;

5) z up∏ywem czasu, na który zosta∏a
zawarta;

6) z dniem ukoƒczenia pracy, dla któ-
rej wykonania by∏a zawarta.

5. Je˝eli nie sà spe∏nione warunki,
o których mowa w ust. 4, miesi´czne
dofinansowanie na nowo zatrudnio-
nego pracownika niepe∏nosprawne-
go przys∏uguje w przypadku gdy jego
miejsce pracy powsta∏o w wyniku:

1) wygaÊni´cia umowy o prac´;

2) zmniejszenia wymiaru czasu pracy
pracownika — na jego wniosek.
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6. Wzrost netto zatrudnienia ogó∏em
oraz wzrost netto zatrudnienia pra-
cowników niepe∏nosprawnych ustala
si´ w stosunku do odpowiednio prze-
ci´tnego zatrudnienia ogó∏em i prze-
ci´tnego zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych w okresie poprzedzajà-
cych 12 miesi´cy.

7. Miesi´czne dofinansowanie nie przy-
s∏uguje do wynagrodzenia pracowni-
ka w cz´Êci finansowanej ze Êrodków
publicznych.”;

10) w art. 26c:

a) w ust. 1 w pkt 2 Êrednik zast´puje si´ kropkà
oraz uchyla si´ pkt 3,

b) uchyla si´ ust. 1b,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kom-
pletnego i prawid∏owo wype∏nionego wnios-
ku o wyp∏at´ miesi´cznego dofinansowania
Fundusz przekazuje na rachunek bankowy
pracodawcy miesi´czne dofinansowanie
w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a
i 26b oraz informuje pracodawc´ o sposobie
jej ustalenia, je˝eli kwota ta ró˝ni si´ od
kwoty wskazanej we wniosku.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku nieterminowego przekazania
przez Fundusz kwoty miesi´cznego dofi-
nansowania od kwoty nale˝nej nalicza si´
odsetki, w wysokoÊci okreÊlonej jak dla za-
leg∏oÊci podatkowych.”,

e) uchyla si´ ust. 5,

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) szczegó∏owe warunki udzielania oraz tryb
przekazywania miesi´cznego dofinanso-
wania, 

2) terminy sk∏adania, wzory informacji
i wniosku, o których mowa w ust. 1, oraz
wykaz dokumentów za∏àczanych do
wniosku,

3) wymogi, jakie muszà spe∏niaç pracodaw-
cy, przekazujàc dokumenty w formie elek-
tronicznej przez teletransmisj´ danych

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
zgodnoÊci z warunkami dopuszczalnoÊci
pomocy publicznej na zatrudnianie, okreÊlo-
nymi w przepisach prawa Unii Europejskiej,
zapewnienia jednolitych warunków nie-
zb´dnych do prawid∏owego przekazywania
dokumentów oraz okreÊlenia zakresu da-
nych niezb´dnych do udzielenia pomocy,
a tak˝e racjonalnego gospodarowania Êrod-
kami Funduszu.”;

11) uchyla si´ art. 26c1;

12) uchyla si´ art. 26f; 

13) w art. 29:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie
lub inna organizacja spo∏eczna, której statuto-
wym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa
i spo∏eczna osób niepe∏nosprawnych, zwane
dalej „organizatorem”, mo˝e utworzyç wyod-
r´bnionà organizacyjnie i finansowo jednostk´
i uzyskaç dla tej jednostki status zak∏adu aktyw-
noÊci zawodowej, je˝eli:”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koszty:

1) utworzenia zak∏adów aktywnoÊci zawo-
dowej sà wspó∏finansowane ze Êrodków
Funduszu, z zastrze˝eniem art. 68c ust. 2
pkt 2, organizatora i innych êróde∏; zak∏a-
dy te nie mogà prowadziç dzia∏alnoÊci
polegajàcej na wytwarzaniu wyrobów
przemys∏u paliwowego, tytoniowego,
spirytusowego, winiarskiego, piwowar-
skiego, a tak˝e pozosta∏ych wyrobów al-
koholowych o zawartoÊci alkoholu powy-
˝ej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachet-
nych albo z udzia∏em tych metali lub 
handlu tymi wyrobami;

2) dzia∏ania zak∏adów aktywnoÊci zawodo-
wej sà wspó∏finansowane ze Êrodków
Funduszu, z zastrze˝eniem art. 68c ust. 2
pkt 1, oraz ze Êrodków samorzàdu woje-
wództwa w wysokoÊci co najmniej 10 %,
z tym ˝e procentowy udzia∏ samorzàdu
województwa w kosztach mo˝e byç
zmniejszany, pod warunkiem znalezienia
innych êróde∏ finansowania dzia∏ania za-
k∏adu aktywnoÊci zawodowej.”,

c) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b—3d w brzmieniu:

„3b. W razie likwidacji lub utraty statusu zak∏a-
du aktywnoÊci zawodowej, niewykorzysta-
ne wed∏ug stanu na dzieƒ likwidacji lub
utraty statusu zak∏adu aktywnoÊci zawodo-
wej Êrodki zak∏adowego funduszu aktyw-
noÊci podlegajà niezw∏ocznie wp∏acie do
Funduszu, z zastrze˝eniem ust. 3c.

3c. Wp∏acie do Funduszu podlega tak˝e kwota
odpowiadajàca kwocie wydatkowanej ze
Êrodków zak∏adowego funduszu aktywnoÊ-
ci na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie
Êrodków trwa∏ych w zwiàzku z moderniza-
cjà zak∏adu, utworzeniem lub przystosowa-
niem stanowisk pracy dla osób niepe∏no-
sprawnych — w cz´Êci, która nie zosta∏a
pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalo-
nymi przy zastosowaniu stawek amortyza-
cyjnych wynikajàcych z Wykazu rocznych
stawek amortyzacyjnych na dzieƒ zaistnie-
nia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 3b.

3d. Przepisu ust. 3b i 3c nie stosuje si´ w przy-
padku, gdy likwidacja zak∏adu nast´puje
w zwiàzku z przej´ciem zak∏adu przez inny
zak∏ad aktywnoÊci zawodowej lub w wyni-
ku po∏àczenia z zak∏adem aktywnoÊci za-
wodowej, a niewykorzystane Êrodki fundu-
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szu podlegajà przekazaniu w terminie do
3 miesi´cy na zak∏adowy fundusz aktywnoÊ-
ci zak∏adu przejmujàcego zak∏ad likwido-
wany.”;

14) w art. 31 w ust. 3 uchyla si´ pkt 2;

15) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. Pracodawca prowadzàcy zak∏ad pracy
chronionej mo˝e, na wniosek, otrzy-
maç ze Êrodków Funduszu: 

1) dofinansowanie w wysokoÊci do
50 % oprocentowania zaciàgni´-
tych kredytów bankowych pod wa-
runkiem wykorzystania tych kredy-
tów na cele zwiàzane z rehabilitacjà
zawodowà i spo∏ecznà osób niepe∏-
nosprawnych;

2) zwrot kosztów:

a) budowy lub rozbudowy obiektów
i pomieszczeƒ zak∏adu,

b) transportowych,

c) administracyjnych.

2. Zwrot kosztów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2:

1) dotyczy wy∏àcznie dodatkowych
kosztów pracodawcy wynikajàcych
z zatrudnienia osób niepe∏nospraw-
nych;

2) mo˝e byç przyznany pracodawcy
prowadzàcemu zak∏ad pracy chro-
nionej u którego wskaênik zatrud-
nienia osób niepe∏nosprawnych
wynosi co najmniej 50 %.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
udzielania dofinansowania i zwrotu
kosztów, o których mowa w ust. 1,
tryb post´powania w tych sprawach,
w tym terminy sk∏adania oraz rozpa-
trywania wniosków, sposób i tryb
sporzàdzania informacji o wykorzy-
staniu Êrodków, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie sprawnoÊci udzielanej
pomocy, zgodnoÊci z warunkami do-
puszczalnoÊci pomocy publicznej,
okreÊlonymi w przepisach prawa Unii
Europejskiej, zapewnienie jednolitych
warunków niezb´dnych do prawid∏o-
wego przekazywania dokumentów
oraz okreÊlenie zakresu danych nie-
zb´dnych do udzielenia pomocy,
a tak˝e racjonalne gospodarowanie
Êrodkami Funduszu.”;

16) art. 32a otrzymuje brzmienie:

„Art. 32a. Fundusz, na podstawie umowy zawar-
tej z pracodawcà prowadzàcym zak∏ad
pracy chronionej, udziela pracodawcy
pomocy, o której mowa w art. 32
ust. 1.”;

17) w art. 33 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ze Êrodków, o których mowa w art. 31 ust. 3
pkt 1 lit. b;”;

18) w art. 35a:

a) w ust. 1 pkt 9b otrzymuje brzmienie:

„9b) realizacja zadaƒ, o których mowa w art. 26,
art. 26d i art. 26e;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 lit. a i c, pkt 6 oraz w pkt 9c
w cz´Êci dotyczàcej rehabilitacji spo∏ecz-
nej osób niepe∏nosprawnych, a tak˝e
w pkt 4, 5, 7 i 8 — sà realizowane przez
powiatowe centra pomocy rodzinie;

2) w pkt 1 lit. b i c, pkt 6 oraz w pkt 9c
w cz´Êci dotyczàcej rehabilitacji zawodo-
wej osób niepe∏nosprawnych, a tak˝e w
pkt 9—9b oraz 10—13 — sà realizowane
przez powiatowe urz´dy pracy.”;

19) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez nie-
go koszty szkolenia zatrudnionych osób nie-
pe∏nosprawnych mogà byç zrefundowane ze
Êrodków Funduszu do wysokoÊci 80 % tych
kosztów, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci
dwukrotnego przeci´tnego wynagrodzenia na
jednà osob´.”;

20) w art. 46 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wp∏aty, o których mowa w art. 12a ust. 2,
art. 26 ust. 7, art. 26e ust. 6, sp∏aty po˝yczek
udzielonych z Funduszu na rozpocz´cie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej albo rolniczej, wraz
z oprocentowaniem, oraz zwroty Êrodków po-
branych przez pracodawców z Funduszu na
szkolenie osoby niepe∏nosprawnej, która
z przyczyn dotyczàcych pracodawcy nie b´dzie
zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia
lub b´dzie zatrudniona przez okres krótszy ni˝
24 miesiàce, wraz z odsetkami, a tak˝e zwroty
Êrodków pobranych przez pracodawców
z Funduszu na pokrycie 60 % wynagrodzenia
osoby niepe∏nosprawnej przed opodatkowa-
niem podatkiem dochodowym oraz 60 % jej
obowiàzkowych sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne od tego wynagrodzenia, która
z przyczyn dotyczàcych pracodawcy b´dzie za-
trudniona przez okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy,
wraz z odsetkami;”; 

21) w art. 46a w ust. 1 uchyla si´ pkt 1a; 

22) po art. 48 dodaje si´ art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. 1. Ârodki Funduszu nie mogà zostaç
przeznaczone na realizacj´ celów, za-
daƒ i wydatków w cz´Êci w jakiej zo-
sta∏y sfinansowane w ramach pomo-
cy udzielonej z innych Êrodków 
publicznych.
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2. Ârodki Funduszu, przyznane praco-
dawcy wykonujàcemu dzia∏alnoÊç 
gospodarczà na podstawie art. 26,
art. 26a, art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt 2
stanowià pomoc na zatrudnienie pra-
cowników niepe∏nosprawnych w ro-
zumieniu rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznajàcego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w za-
stosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogól-
nego rozporzàdzenia w sprawie wy∏à-
czeƒ blokowych) (Dz. Urz. WE L 214
z 09.08.2008, str. 3).

3. Pomoc ze Êrodków Funduszu nie mo-
˝e zostaç udzielona lub wyp∏acona
pracodawcy wykonujàcemu dzia∏al-
noÊç gospodarczà:

1) znajdujàcemu si´ w trudnej sytu-
acji ekonomicznej wed∏ug kryte-
riów okreÊlonych w przepisach
prawa Unii Europejskiej dotyczà-
cych udzielania pomocy publicz-
nej3); 

2) na którym cià˝y obowiàzek zwrotu
pomocy, wynikajàcy z wczeÊniej-
szych decyzji Komisji Europejskiej,
uznajàcych pomoc za niezgodnà
z prawem oraz ze wspólnym ryn-
kiem;

3) je˝eli udzielenie pomocy w formie
miesi´cznego dofinansowania do
wynagrodzenia skutkowa∏oby
przekroczeniem kwoty 10 mln euro
rocznej pomocy na zatrudnienie
pracowników niepe∏nosprawnych
u tego pracodawcy.”; 

23) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wp∏at, o których mowa w art. 21 ust. 1,
art. 23, art. 31 ust. 3 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a, sto-
suje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem
ust. 5a—5d oraz art. 49a i 49b, przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên.
zm.4)), zwanej dalej „Ordynacjà podatkowà”,
z tym ˝e uprawnienia organów podatkowych
okreÊlone w tej ustawie przys∏ugujà Prezesowi
Zarzàdu Funduszu.”;

24) po art. 49d dodaje si´ art. 49e w brzmieniu:

„Art. 49e. 1. Ârodki Funduszu podlegajà zwrotowi
w kwocie wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem, pobranej w nad-
miernej wysokoÊci lub ustalonej
w wyniku kontroli w zakresie stwier-
dzonych nieprawid∏owoÊci, okreÊlo-
nej w drodze decyzji nakazujàcej
zwrot wyp∏aconych Êrodków wraz
z odsetkami naliczonymi od tej kwoty,
od dnia jej otrzymania, w wysokoÊci
okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatko-
wych.

2. Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, do-
konuje si´ w terminie 3 miesi´cy od
dnia otrzymania wezwania do zap∏aty
lub ujawnienia okolicznoÊci powodu-
jàcych obowiàzek zwrotu.

3. Je˝eli Êrodki Funduszu zosta∏y wyp∏a-
cone w wysokoÊci ni˝szej od nale˝-
nej, kwot´ stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy
kwotà nale˝nà a kwotà wyp∏aconà,
wyp∏aca si´ wraz z odsetkami w wy-
sokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci
podatkowych w terminie 3 miesi´cy
od dnia przed∏o˝enia ˝àdania wyp∏aty
tej kwoty lub ujawnienia okolicznoÊci
powodujàcych obowiàzek jej wyp∏a-
cenia.

4. Odsetek nie nalicza si´ w przypadku
gdy wystàpienie okolicznoÊci powo-
dujàcych obowiàzek zwrotu lub wy-
p∏aty Êrodków by∏o niezale˝ne od zo-
bowiàzanego do zap∏aty.”;

25) w art. 68c:

a) w ust. 1 w pkt 1:

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w 2008 r. i w latach nast´pnych — 90 %
tych kosztów.”,

— uchyla si´ lit. c,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dzia∏ania zak∏adu aktywnoÊci zawodowej
wynosi:

a) w 2007 r. — 95 % tych kosztów,

b) w 2008 r. i w latach nast´pnych —
90 % tych kosztów;”,

— w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzy-
muje brzmienie:

„utworzenia zak∏adu aktywnoÊci zawodowej
wynosi:”;

26) po art. 68d dodaje si´ art. 68e w brzmieniu:

„Art. 68e. W latach 2009—2011 Fundusz otrzymu-
je dotacj´ celowà z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ zadania, o którym mowa
w art. 26a, w wysokoÊci nie mniejszej
ni˝ 30 % Êrodków zaplanowanych na
realizacj´ tego zadania na dany rok.”.

Art. 2. Pracodawcy korzystajàcy z refundacji sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne lub miesi´cznego do-
finansowania do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏-

———————
3) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspól-

notowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowa-
nia i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.
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nosprawnych na podstawie przepisów art. 25a, 26a
i 26b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2008 r., mogà na-
dal korzystaç z miesi´cznego dofinansowania do wy-
nagrodzeƒ tych pracowników na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym od dnia 1 stycznia 2009 r., z wy∏àcze-
niem art. 26b ust. 4 i 5.

Art. 3. 1. Refundacja sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne, na zasadach okreÊlonych w art. 25a ust. 2—4
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowià-
zujàcym do dnia 31 grudnia 2008 r., przys∏uguje nie
d∏u˝ej ni˝ do sk∏adek op∏aconych za grudzieƒ 2008 r.

2. Pracodawca sk∏ada wniosek o wyp∏at´ refunda-
cji sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne op∏aconych za
grudzieƒ 2008 r. oraz miesi´czne informacje o podsta-
wach wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne,
sk∏adkach na ubezpieczenie spo∏eczne, zatrudnieniu
i stopniu niepe∏nosprawnoÊci pracowników niepe∏no-
sprawnych, za miesiàc grudzieƒ 2008 r., na formula-
rzach, o których mowa w art. 25c ust. 1 pkt 1 i 2 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujà-
cym do dnia 31 grudnia 2008 r.

3. Rozliczenie refundacji sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne za 2008 r., jest dokonywane przez praco-
dawców na formularzu, o którym mowa w art. 25c
ust. 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2008 r.

Art. 4. 1. Miesi´czne dofinansowanie do wynagro-
dzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych, na zasadach
okreÊlonych w art. 26a ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia
2008 r., przys∏uguje nie d∏u˝ej ni˝ do wynagrodzeƒ
wyp∏aconych za grudzieƒ 2008 r. 

2. Pracodawca sk∏ada wniosek o wyp∏at´ mie-
si´cznego dofinansowania pracowników niepe∏no-
sprawnych dotyczàcy wynagrodzeƒ wyp∏aconych za
miesiàc grudzieƒ 2008 r. oraz miesi´czne informacje
o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepe∏-
nosprawnoÊci, z uwzgl´dnieniem pracowników, u któ-
rych stwierdzono chorob´ psychicznà, upoÊledzenie
umys∏owe lub epilepsj´ oraz pracowników niewido-
mych, za miesiàc grudzieƒ 2008 r. na formularzach,
o których mowa w art. 26c ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 31 grud-
nia 2008 r.

3. Rozliczenie miesi´cznego dofinansowania wy-
nagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych za okres
roczny, o którym mowa w art. 26c ust. 5 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do

dnia 31 grudnia 2008 r., jest dokonywane przez praco-
dawców na formularzach, o których mowa
w art. 26c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Art. 5. W 2009 r.:

1) pracodawcy zatrudniajàcy w przeliczeniu na pe∏ny
wymiar czasu pracy mniej ni˝ 25 pracowników
oraz pracodawcy zatrudniajàcy co najmniej
25 pracowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar
czasu pracy i osiàgajàcemu wskaênik zatrudnienia
osób niepe∏nosprawnych w wysokoÊci co naj-
mniej 6 % przys∏uguje miesi´czne dofinansowa-
nie w wysokoÊci:

a) 70 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1, 

b) 90 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1
i 1b

— ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà; 

2) pracodawcy prowadzàcemu zak∏ad pracy chronio-
nej przys∏uguje 100 % kwot dofinansowania,
o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà. 

Art. 6. Do stosunków prawnych powsta∏ych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 7. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy rozpatruje si´
wed∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 8. Post´powania wszcz´te na podstawie
art. 26f lub art. 32 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia
31 grudnia 2008 r., a niezakoƒczone przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy umarza si´.

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 25d ust. 4, art. 26c ust. 6 oraz
art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowu-
jà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 25d ust. 4,
art. 26c ust. 6 oraz art. 32 ust. 3 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2009 r.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


