
Dziennik Ustaw Nr 8 - 310- Poz. 73 

73 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 stycznia 1999 r. 

w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na re
alizację określonych zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu przedstawiania sprawozdań 

o wykorzystaniu tych środków. 

Na podstawie art. 48 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 oraz z 1998 r. Nr 99, 
poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, 
poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Fundu
szem", są przekazywane przez Prezesa Zarządu Fundu
szu samorządom powiatowym na realizowane przez 
nie zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, 
poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, 
poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126), zwanej dalej "usta
wą", z zakresu: 

1) rehabilitacji zawodowej, do których zalicza się: 

a) udzielanie osobom niepełnosprawnym poży

czek na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
albo rolniczej, 

b) udzielanie dofinansowań do wysokości 50% 
oprocentowania kredytów bankowych, zaciąga
nych przez osoby niepełnosprawne na kontynu
owanie działalności gospodarczej lub prowa
dzenie własnego lub dzierżawionego gospodar
stwa rolnego, 

c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych 
przez pracodawcę na organizację nowych lub 
przystosowanie istniejących stanowisk pracy 
dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub 
poszukujących pracy i nie pozostających w za
trudnieniu, skierowanych do pracy przez powia
towy urząd pracy, 

d) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych 
przez pracodawcę na wynagrodzenia osób nie
pełnosprawnych, skierowanych do pracy przez 
powiatowy urząd pracy, oraz składki na ubezpie
czenie społeczne od tych wynagrodzeń, z wyłą
czeniem kosztów, o których mowa wart. 25 ust. 
2 i 3 ustawy, 

e) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych 
przez pracodawcę, zatrudniającego do 24 pra
cowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy, na wynagrodzenia osób niepełnospraw
nych zaliczonych do znacznego lub umiarkowa
nego stopnia niepełnosprawności, skierowa
nych do pracy przez powiatowy urząd pracy, 

oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tych 
wynagrodzeń, z wyłączeniem kosztów, o których 
mowa wart. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy, 

f) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych 
przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych 
osób niepeinosprawnych, 

g) finansowanie kosztów szkoleń osób niepełno
sprawnych, 

2) rehabilitacji społecznej, do której zalicza się dofi
nansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnu
sach rehabilitacyjnych, 

b) likwidacji barier architektonicznych, urbani
stycznych, transportowych, w komunikowaniu 
się i technicznych, realizowanych na indywidu
alne wnioski osób niepełnosprawnych, 

c) warsztatów terapii zajęciowej. 

§ 2. 1. Wysokość środków na zadania z zakresu re
habilitacji zawodowej, o których mowa w § 1 pkt 1, 
ustala się według następującego wzoru algorytmu: 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu
jące: 

- roczna wysokość środków na zadania z za
kresu rehabilitacji zawodowej dla powiatu p, 

- kwota przewidziana w planie finansowym 
Funduszu na dany rok na realizację przez sa
morządy powiatowe zadań z zakresu rehabi
litacji zawodowej, 

- kwota zobowiązań ze środków Funduszu 
z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 
31 grudnia roku poprzedzającego realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, 
przypadająca na dany rok, 

- liczba osób niepełnosprawnych bezrobot
nych i poszukujących pracy nie pozostają
cych w zatrudnieniu, w rozumieniu przepi
sów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro
bociu, w powiecie p, 

- liczba osób niepełnosprawnych bezrobot
nych i poszukujących pracy nie pozostają
cych w zatrudnieniu, w rozumieniu przepi
sów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro
bociu, w całym kraju, 
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- liczba osób niepełnosprawnych biernych za
wodowo, w wieku 15 lat i więcej, w powie
cie p, 

- liczba osób niepełnosprawnych biernych za
wodowo, w wieku 15 lat i więcej, w całym 
kraju, 

- kwota zobowiązań z tytułu realizacji umów 
zawartych do dnia 31 grudnia roku poprze
dzającego realizację zadań z zakresu rehabi
litacji zawodowej realizowanych przez staro
stę, przypadająca na dany rok, 

9) a, b - współczynniki ustalane na dany rok przez 
Zarząd Funduszu, przy czym a+b= 1 oraz 
a nie może być mniejsze niż 0,6. 

2. Podstawę dokonania obliczeń przy zastosowaniu 
wzoru algorytmu stanowią dane Głównego Urzędu 
Statystycznego i Krajowego Urzędu Pracy. 

§ 3. Wysokość środków na dofinansowanie uczest
nictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabili
tacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a), ustala się, 
z uwzględnieniem odpowiednich danych, o których 
mowa w § 2 ust. 2, według następującego wzoru algo
rytmu: 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu
jące: 

- roczna wysokość środków dla powiatu p na 
dofinansowanie uczestnictwa osób niepeł
nosprawnych w turnusach rehabilitacyj
nych, 

- kwota przewidziana w planie finansowym 
Funduszu na dany rok na dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

w turnusach rehabilitacyjnych, 

- liczba osób niepełnosprawnych w powie
cie p, 

- liczba osób niepełnosprawnych w całym 

kraju. 

§ 4. Wysokość środków przeznaczonych na dofi
nansowanie likwidacji barier architektonicznych, urba
nistycznych, transportowych, w komunikowaniu się 

i technicznych, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b), reali
zowanych na indywidualne wnioski osób niepełno
sprawnych, ustala się, z uwzględnieniem odpowied
nich danych, o których mowa w § 2 ust. 2, według na
stępującego wzoru algorytmu: 

N 
S = S x J -

p k N 
k 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu
jące: 

1) S - roczna wysokość środków dla powiatu p na 
p dofinansowanie likwidacji barier architekto

nicznych, urbanistycznych, transportowych, 
w komunikowaniu się i technicznych, realizo
wanych na indywidualne wnioski osób niepeł
nosprawnych, 

2) Sk - kwota przewidziana w planie finansowym Fun
duszu na dany rok na dofinansowanie likwida
cji barier architektonicznych, urbanistycznych, 
transportowych, w komunikowaniu się i tech
nicznych, realizowanych na indywidualne 
wnioski osób niepełnosprawnych, 

3) Np - liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p, 

4) Nk - liczba osób niepełnosprawnych w całym kra
ju. 

§ 5. Wysokość środków przeznaczonych na dofi
nansowanie warsztatów terapii zajęciowej, o których 
mowa w § 1 pkt 2 lit. c), ustala się według następujące
go wzoru algorytmu: 

Wp = Up x Dk 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu
jące: 

1) W - roczna wysokość środków dla powiatu p na 
p dofinansowanie działania warsztatów terapii 

zajęciowej, 

2) Up - liczba uczestników warsztatów terapii zajęcio
wej finansowanych przez starostę w powie
cie p, według stanu na dzień 30 czerwca roku 
poprzedzającego rok, dla którego jest oblicza
na wysokość środków, 

3) Dk - kwota środków na pokrycie kosztów rocznego 
pobytu jednego uczestnika w warsztacie tera
pii zajęciowej, ustalana przez Zarząd Funduszu 
na dany rok. 

§ 6. 1. Środki, o których mowa w § 2-5, są przeka
zywane staroście na wyodrębniony rachunek bankowy 
w terminie 14 dni od dnia złożenia przez starostę wnio
sku o ich przekazanie. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, powiększa się 
o 2%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi 
realizowanych zadań. 

§ 7. Samorząd powiatowy przedstawia Prezesowi 
Zarządu Funduszu kwartalne sprawozdania finanso
wo-rzeczowe z wykorzystania środków, o których mo
wa w § 2-5, wterminie do 15 dnia pierwszego miesią
ca następującego po kwartale, którego dotyczy spra
wozdanie, na formularzu udostępnionym przez Zarząd 
Funduszu. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem 
§ 1 pkt 1 lit. g), który wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 2000 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 




