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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 25 czerwca 1998 r. 

w spraw ie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepetnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. 1. Pracodawca, o którym mowa wart. 21 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo
dowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osób niepetno
sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, 
poz. 1082), korzysta z obniżenia wptat na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepetnosprawnych na
l eżnych za miesiąc, w którym powstat obowiązek 
wptaty. 

2. Obniżenie wptaty ustala się na podstawie infor
macji o kwocie wyptaconych pracownikom wynagro
dzeń, uzyskanej od pracodawcy prowadzącego zaktad 
pracy chronionej lub zaktad aktywności zawodowej, 
który realizowat określoną produkcję lub ustugę (z wy
tączeniem handlu) na rzecz pracodawcy, o którym mo
w a w ust. 1. 

3. Informację o kwotach wynagrodzeń wyliczonych 
w edtug zasad, o których mowa w ust. 4, pracodawca 
prowadzący zaktad pracy chronionej lub zaktad aktyw
n ości zawodowej przekazuje wtaściwemu pracodawcy 
do końca miesiąca następującego po miesiącu, w któ
rym nastąpita realizacja produkcji lub ustugi . 

4. Kwotę wynagrodzeń, o której mowa w ust. 2 i 3, 
ustala się za okresy miesięczne, jako iloczyn ogólnej 

kwoty wynagrodzeń i wskażnika udziatu przychodów. 
Wskażnik ten uzyskuje się, dzieląc przychód ze sp rze
daży wtasnej produkcji lub ustug, zrealizow anej w da
nym miesiącu na rzecz pracodawcy, o którym mowa w 
ust. 1, przez przychód ogótem uzyskany w tym miesią
cu ze sprzedaży wtasnej produkcji lub ustug (z wytącze
niem handlu). 

5. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 3, 
jest uwarunkowane uregulowaniem należn ośc i za zre
alizowaną produkcję lub ustugę w term in ie określo 
nym na fakturze, nie dtuższym jednak n i ż 30 dni . 

§ 2. 1. W przypadku gdy kwota wynagrodzeń, o któ
rej mowa w § 1 ust. 2, przewyższa wysokość wptaty na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepetno
sprawnych, do której obowiązany jest pracodawca 
w danym miesiącu, różnicę zalicza s i ę na o bni żenie 
wptaty z tego tytutu w następnych miesiącach. 

2. Przystugująca, a nie wykorzystana kwota obniże

nia wptat na Państwowy Fundusz Reha bil itacji Osób 
Niepetnosprawnych, o której mowa w ust. 1, może być 
uwzględniana we wptatach na ten Fundusz przez okres 
nie dtuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania in
formacji, o której mowa w § 1 ust. 3. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 25 czerwca 1998 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Fun
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrud

nianiem osób niepelnosprawnych. 

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz 
zat rudnianiu osób niepetnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. 1. Pracodawca zatrudniający do 24 pracowni
ków w przeliczeniu na petny wymiar czasu pracy, ubie-

gający się o zwrot kosztów wynagrodzenia wyptacane
go zatrudnionym osobom niepetnosprawnym zaliczo
nym do znacznego albo umiarkowanego stopnia nie
petnosprawności oraz sktadki na ubezpieczenie spo
teczne od tego wynagrodzenia, sktada do dyrektora 
wojewódzkiego urzędu pracy, zwa nego da lej "dyrekto
rem", wniosek o skierowanie na te stanowiska zareje
strowanych osób niepetnosprawnych. 


