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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 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 społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, 
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 
162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegóło
wych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Pań
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych (Dz. U. Nr 86, poz. 547) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Obniżenie wpłaty ustala się na podstawie in
formacji o kwocie wynagrodzeń pracowni
ków zakładu pracy chronionej lub zakładu 
aktywności zawodowej z tytułu realizacji 
przez te zakłady produkcji lub usługi (z wyłą
czeniem handlu) na rzecz pracodawcy, o któ
rym mowa w ust. 1; kwota tych wynagro
dzeń pomniejszana jest o należne od pra
cowników składki na ubezpieczenia społecz-
ne.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Informację o kwocie wynagrodzeń wyliczo
nej według zasad, o których mowa w ust. 4, 
pracodawca prowadzący zakład pracy chro
nionej lub zakład aktywności zawodowej 
przekazuje właściwemu pracodawcy nie-

zwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
14 dni, po spełnieniu przez tego pracodawcę 
warunku, o którym mowa w ust. 5.", 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Przekazanie informacji, o której mowa 
w ust. 3, jest uwarunkowane uregulowaniem 
należności za zrealizowaną produkcję lub 
usługę w terminie określonym na fakturze; 
w przypadku płatności realizowanych za po
średnictwem banku - za datę uregulowania 
należności przez odbiorcę uważa się datę ob
ciążenia rachunku bankowego odbiorcy na 
podstawie polecenia przelewu."; 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. W przypadku gdy kwota wynagrodzeń, o której 
mowa w § 1 ust. 2, przewyższa: 

1) wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, 
pracodawca może skorzystać z obniżenia 
wpłaty tylko do wysokości kwoty, jaką zapła
cił za tę produkcję lub usługę, 

2) wysokość wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do 
której obowiązany jest pracodawca w da
nym miesiącu, różnicę zalicza się na obniże
nie wpłaty z tego tytułu w następnych mie
siącach." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komofowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 grudnia 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobot
nych oraz innych osób poszukujących pracy. 

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, 
poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 
569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 
776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, 
poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 
i 1126 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegóło
wych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezro
botnych oraz innych osób poszukujących pracy (Oz. U. 
Nr 25, poz. 131 i z 1998 r. Nr 166, poz. 1236) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 7 wyrazy "kierownik powiatowego 
urzędu pracy" zastępuje się wyrazem "starosta"; 


