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472 - z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych 1469 

473 - z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym . 1470 

474 - z dnia 16 października 1991 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym . 1473 
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ROZPO RZĄDZEN lA: 

476 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego 
w Płocku . 1475 

477 - Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego 
dochodów banków utworzonych przez osoby zagraniczne lub z udziałem kapitału zagranicznego oraz 
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478 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za 
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479 - Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej . 1476 

472 

USTAWA 

z dnia 10 października 1991 .r. 

o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu 
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
Nr 46, poz. 201 i Nr 80, poz. 350) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 18: 
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu : 

,,2. Składka na ubezpieczenie społeczne osób nie
pełnosprawnych zaliczonych do inwalidów I lub 
II grupy, z wyjątkiem zatrudnionych w zakładach 
pracy, o których mowa wart. 4 ust. 1, wynosi 
50% składki na ubezpieczenie społeczne okreś
lonej w odrębnych przepisach."; 

2) wart. 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu : 
,,1 a. Wskaźniki , o których mowa w ust. 1, są od

noszone do ogólnej liczby zatrudnionych (w 
przeliczeniu na pełne etaty) przez osobę praw
ną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej lub osobę fizyczną."; 

3) wart. 20: 
a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) cła .", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Zakład pracy chronionej przekazuje środki uzys

kane z tytułu zwolnień podatkowych, z wyjąt
kiem pochodzących z tytułu zwolnienia z podat
ku od wzrostu wynagrodzeń, na: 
1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w wysokości 10%, 
z tym że środki pochodzące ze zwolnie
nia od podatku obrotowego w wysokości 
100%, 

2) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepeł
nosprawnych w wysokości 90%." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
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