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wymi są w szczególności paczki świąteczne 
dla dzieci, bilety na imprezy sportowe i kul
turalne, 

9) wartość nagród otrzymywanych z tytułu wy
granych w konkursach oraz z pozostałych 
tytułów, o których mowa wart. 13 pkt 
2 ustawy - do wysokości, o której mowa 
w pkt 8, 

10) dopłaty do posiłków spożywanych w stołó
wkach zakładowych, 

11) diety i inne należności , otrzymywane przez 
osoby uzyskujące przychody z tytułów wy
mienionych wart. 13 pkt 2-4 i 6-8 ustawy, 
do wysokości określonej w przepisach 
w sprawie diet i innych należności z tytułu 
podróży służbowych, obowiązujących 
w przedsiębiorstwach państwowych, 

12) dodatki dewizowe wypłacane na podstawie 
odrębnych przepisów marynarzom i ryba
kom zatrudnionym w krajowych przedsię 
biorstwach żeglugi i rybołówstwa morskiego 
w części nie przekraczającej w 1992 r. 
- 70%, a w 1993 r. - 40% wysokości tych 
dodatków, 

13) dochody ze sprzedaży produktów roślinnych 
i zwierzęcych pochodzących z własnej upra
wy lub hodowli, nie stanowiących działów 
specjalnych produkcji rolnej, przerobionych 
sposobem przemysłowym, jeżeli przerób po
lega na kiszeniu produktów roślinnych lub 
przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt 
rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwie
rząt, w tym również na rozbiorze, podziale 
i klasyfikacji mięsa ; zwolnienie nie dotyczy 
dochodów uzyskiwanych przez osoby, które 
dokonują sprzedaży towarów i produktów 
innych niż pochodzące z własnej uprawy lub 
hodowli, 

14) dochody ze sprzedaży surowców roślin zie
larskich (SWW 4033), jagód, owoców leś
nych i grzybów (SWW 4361) i ziół dziko 
rosnących leśnych (SWW 4362) 
- ze zbioru dokonywanego osobiście albo 
z udziałem członków najbliższej rodziny, 

15) kwoty jednorazowej pomocy finansowej 
wypłacanej ofiarom prześladowań hitlerow
skich przez Fundację " Polsko-Niemieckie 
Pojednan ie" , 

16) otrzymywane z zagranicy renty inwalidzkie 
z tytułu inwalidztwa wojennego, 

17) renty inwalidzkie kombatantów i osób re
presjonowanych, przyznane na zasadach 
przysługujących inwalidom wojennym 
i wojskowym, 

18) kwoty diet i kieszonkowego dla gości za
granicznych przybywających do Polski w ra
mach programów i umów oraz wartość wy
żywienia dla tłumaczy (pilotów) towarzy
szących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwa
lentów za to wyżywienie, 

19) równoważniki pieniężne za brak kwatery, 
wypłacane przeniesionym służbowo : żołnie

rzom zawodowym, funkcjonariuszom policji 
i służby więziennej, Urzędu Ochrony Państ
wa, Straży Granicznej oraz strażakom Państ
wowej Straży Pożarnej do wysokości od
powiadającej dodatkom za rozłąkę, okreś

lonym w odrębnych przepisach dla pracow
ników przedsiębiorstw państwowych, 

20) zapomogi losowe z tytułu indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych , dłu

gotrwałej choroby lub śmierci, wypłacane 
z innych źródeł n i ż określone wart. 21 ust. 
1 pkt 26 ustawy, 

21) dopłaty z zakładowego funduszu socjalnego 
i innych źródeł do: 

a) zorganizowanego wypoczynku w formie 
wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, 
w tym również połączonego z nauką, 

- b) pobytu na leczen iu sanatoryjnym, w pla
cówkach leczniczo-sanatoryjnych, reha
bilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-o
piekuńczych , 

c) przejazdów związanych z wypoczynkiem 
i pobytem na leczeniu, o których mowa 
pod lit. a) i b) 

- dzieci i młodzieży do lat 18, 

22) świadczenia z pomocy społecznej na inne 
. cele niż wymienione w ustawie, 

23) część dochodów osób kierowanych za gra
nicę w celach naukowych, dydaktycznych 
i szkoleniowych - w wysokości odpowia
dającej dietom określonym w odrębnych 

przepisach obowiązujących w przedsiębior 

stwach państwowych w sprawie pokrywa
nia kosztów podróży służbowych poza gra 
nicami kraju.", 

b) w ust. 2 wyrazy " pkt T zastępuje się wyrazami " pkt 
6 i T. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze 

nia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 
1 stycznia 1992 r. 

M ini$ter Finansów: w z. J. ldrzalka 

240 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 17 czerwca 1992 r. 

w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. 
o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełno-

sprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201 , Nr 80, poz. 350, Nr 110, 
poz. 472 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje : 
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§ 1. 1. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, zwanego dalej " funduszem rehabilita 
cji", zakład pracy chronionej przeznacza na rehabilitację 

zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych: 

1) zatrudnionych w tym zakładzie w ramach stosunku 
pracy lub umowy o pracę nakładczą, 

2) z którymi zatrudnienie w tym zakładzie ustało wskutek 
przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką i nie są 
zatrudnione w innym zakładzie pracy, 

3) przebywających na urlopach bezpłatnych oraz urlopach 
wychowawczych, 

4) będących uczniami pobierającymi praktyczną naukę 

zawodu w tym zakładzie . 

2. Środki funduszu rehabilitacji wykorzystuje się na 
finansowanie: 

1) poradnictwa zawodowego, 

2) szkolenia zawodowego, 

3) przygotowania miejsc pracy, 

4) podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz 
poradnictwa rehabilitacyjnego, 

5) dodatkowego wynagrodzenia pracowników za znajo
mość i posługiwanie się językiem migowym oraz wyna
grodzenia lektorów dla niewidomych zatrudnionych na 
stanowiskach nierobotniczych, 

6) wynagrodzeń za dodatkowy urlop wypoczynkowy, 

7) wynagrodzeń za czas zwolnień od pracy osoby niepeł
nosprawnej skierowanej: 

a) na turnus zorganizowany w celu rehabilitacji, 

b) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabie
gów leczniczych lub usprawniających, 

c) w cel u uzyskan ia zaopatrzen ia w sprzęt ortopedyczny 
lub jego naprawy, 

8) kosztów utrzymania bazy rehabilitacyjno-wypoczynko
wej i socjalnej (np. internaty, hotele, stołówk i ). 

9) kosztów dowożenia do pracy i z pracy osób niepełno
sprawnych mających trudności w korzystaniu z publ icz
nych środków transportu, 

10) świadczeń na: 

a) częściową odpłatność za pobyt w sanatoriach, pla
cówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno
-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, 

b) leki niezbędne do stosowania stale lub okresowo 
przez osoby niepełnosprawne, 

c) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilita
cyjnego i ortopedycznego, urządzeń i narzędzi tech
nicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiają

cych wykonywanie czynności życiowych, stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności , 

d) adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mie
szkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub prze
znaczonych dla osób niepełnosprawnych stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

e) usprawnianie fizyczne, 

f) opłacanie częściowe lub całkowite pobytu osoby 
niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjno-uspra 
wniającym, wczasach lub wypoczynku zorganizo
wanym w innych formach, 

g) kolonie oraz obozy dla młodzieży niepełnosprawnej, 
a także dla dzieci osób, o których mowa w ust. 1, 

h) opiekę socjalno-bytową, w tym opiekę pielęgnacyj 

ną w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie 
przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie 
się, jeśli nie korzysta z innego źródła pomocy tego 
rodzaju, 

i) utrzymanie przez osoby niewidome psa przewod
nika, 

j) zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stoso
wnie do potrzeb wynikających z niepełnospraw

ności, 

k) opłacanie przewodników towarzyszących samotnym 
osobom niewidomym zaliczonym do inwalidów Ilub 
II grupy oraz osobom z niepełnosprawnością narządu 
ruchu zaliczonym do inwalidów I grupy, 

I) opłacanie tłumacza języka migowego, 

ł) konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej na nie
zbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. 

§ 2. 1. Świadczenia , o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 
10, mogą być udzielane w formie bezzwrotnej lub w formie 
nie oprocentowanej pożyczki . 

2. Nie oprocentowana pożyczka, o której mowa w ust. 
1, może być częściowo umorzona, nie więcej jednak niż do 
wysokości 50%. 

§ 3. 1. Kierownik zakładu pracy ustala regulamin fun 
duszu rehabilitacji, który określa w szczególności: 

1) rodzaje wydatków i zadań zakładu , które są finansowane 
z funduszu rehabilitacji, 

2) rodzaje świadczeń określonych w § 1 ust. 2 pkt 10, które 
mogą być udzielane w formie bezzwrotnej lub w formie 
nie oprocentowanej pożyczki , a także częstotliwość 
i kryteria udzielania tych świadczeń, 

3) zasady, warunki i wysokość częściowego umorzenia nie 
oprocentowanej pożyczki. 

2. Projekt regulaminu funduszu rehabilitacji wymaga 
opinii działających w zakładzie pracy związków zawodo
wych oraz służb rehabilitacyjno-medycznych. 

3. Regulamin funduszu rehabilitacji podaje się do wia
domości pracowników zakładu pracy przez ogłoszenie 

w miejscu ogólnie dostępnym. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia . 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: p. o. J. Kropiwnicki 


