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Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (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
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486,
Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz
z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125,
poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie trybu
i szczegó∏owych zasad post´powania dotyczàcego
zwrotu ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe∏nosprawnych kosztów poniesionych
przez pracodawców w zwiàzku z zatrudnianiem osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 548 i z 1999 r.
Nr 63, poz. 722) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4:
a) w ust.1 po wyrazach „do rozporzàdzenia” krop-

k´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy
„z zastrze˝eniem ust. 1a i 1b.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Starosta b´dàcy pracodawcà, o którym mo-

wa w ust. 1, sk∏ada wniosek do oddzia∏u
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, zwanego dalej «fun-
duszem», w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzi-
b´ starostwa.

1b. Wzór  wniosku, o którym mowa w ust. 1a,
stanowi za∏àcznik nr 1a do rozporzàdze-
nia.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „Do wniosku” dodaje si´
wyrazy „, o którym mowa w ust. 1,”

d) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1a, za-

∏àcza si´ sprawozdania Rb-27S i Rb-28S
z wykonania planu dochodów i wydat-
ków bud˝etowych jednostki samorzàdu
terytorialnego za dwa lata poprzedzajàce
dat´ z∏o˝enia wniosku.”;

2) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokoÊcià posiadanych przez powiat Êrod-
ków funduszu przeznaczonych na ten cel,
w danym roku,”

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Prezes Zarzàdu funduszu rozpatruje wnio-

sek starosty, o którym mowa w § 4 ust. 1a,
z uwzgl´dnieniem ust. 1 pkt 1—4, pkt 5
lit. a) i d) oraz pkt 7—9.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Prezes Zarzàdu funduszu powiadamia sta-

rost´, o którym mowa w § 4 ust. 1a, w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
wraz z kompletem dokumentów, o sposo-
bie jego rozpatrzenia. W przypadku pozy-
tywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie
do 30 dni, Prezes Zarzàdu funduszu  prowa-
dzi ze starostà, o którym mowa w § 4 ust. 1a,
negocjacje w przedmiocie warunków zwro-
tu kosztów przewidzianych do uwzgl´dnie-
nia w umowie.”;

3) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Zwrot kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1,

nast´puje na podstawie umowy zawartej
przez Prezesa Zarzàdu funduszu ze starostà,
o którym mowa w § 4 ust. 1a, która okreÊla
w szczególnoÊci: 
1) termin z∏o˝enia przez starost´ do oddzia∏u

funduszu wniosku o zwrot kosztów wyna-
grodzenia i sk∏adek nale˝nych od praco-
dawcy na ubezpieczenia spo∏eczne od wy-
nagrodzenia osób niepe∏nosprawnych za-
trudnionych na nowych lub przystosowa-
nych stanowiskach pracy,

2) wysokoÊç i termin uruchomienia Êrodków
funduszu z wyodr´bnionego rachunku
bankowego, o którym mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych, na pokrycie kosztów wyna-
grodzenia oraz sk∏adek nale˝nych od pra-
codawcy na ubezpieczenia spo∏eczne od
tego wynagrodzenia,

3) termin zawiadamiania oddzia∏u funduszu
o rozwiàzaniu stosunku pracy z osobami
niepe∏nosprawnymi,

4) wysokoÊç i termin uruchomienia Êrodków
z wyodr´bnionego rachunku bankowego,
o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych, na pokrycie
poniesionych przez starost´ kosztów na
zorganizowanie nowych lub przystosowa-
nie istniejàcych stanowisk pracy,

5) liczb´ stanowisk pracy i termin, do które-
go b´dà one zorganizowane lub przysto-
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sowane, z wyszczególnieniem elementów
tego wyposa˝enia i okreÊleniem kosztów
jednostkowych,

6) termin zawarcia umowy o prac´ z osoba-
mi niepe∏nosprawnymi skierowanymi na
te stanowiska pracy przez powiatowy
urzàd pracy,

7) uzgodnienia w zakresie odbioru zorgani-
zowanych lub przystosowanych stano-
wisk pracy,

8) przypadki renegocjacji jej warunków,
9) przypadki, w których umowa mo˝e byç

rozwiàzana przez Prezesa Zarzàdu fundu-
szu:
a) nieutworzenie w terminie nowych sta-

nowisk pracy,
b) niezatrudnienie osób niepe∏nospraw-

nych na utworzonych lub przystosowa-
nych stanowiskach pracy,

c)  brak jego zgody na zbycie i odtworze-
nie wyposa˝enia nowych lub przysto-
sowanych stanowisk pracy, za które na-
stàpi∏ zwrot kosztów ze Êrodków fundu-
szu,

d) likwidacja stanowisk pracy dla osób
niepe∏nosprawnych,

e) negatywna opinia Paƒstwowej Inspek-
cji Pracy o zorganizowanym nowym lub
przystosowanym istniejàcym stanowi-
sku pracy dla osoby niepe∏nospraw-
nej.”;

4) po § 7 dodaje si´ § 7a w brzmieniu:
„§ 7a.1. Starosta, o którym mowa w § 4 ust. 1a, wy-

st´puje o uruchomienie Êrodków funduszu
do Prezesa Zarzàdu funduszu. 

2. Wzór wystàpienia, o którym mowa
w ust. 1, stanowi za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia. 

3. Uruchomienie Êrodków funduszu w przy-
padku, o którym mowa w ust. 1, nast´pu-
je po uzyskaniu zgody Prezesa Zarzàdu
funduszu.”;

5) w § 9 w pkt 1 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „poza
wózkami jezdniowymi,”;

6) w § 10:
a) w ust. 1 po wyrazie „Pracodawca” dodaje si´

przecinek i wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 3,”
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do staro-
sty, o którym mowa w § 4 ust. 1a.”;

7) dodaje si´ za∏àczniki nr 1a i 2a do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1 i 2 do
niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: w z. J. Banach
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
13 czerwca 2002 r. (poz. 839)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR
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Za∏àcznik nr 1 do wystàpienia starosty
o uruchomienie Êrodków funduszu
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Za∏àcznik nr 2 do wystàpienia starosty
o uruchomienie Êrodków funduszu
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Za∏àcznik nr 3 do wystàpienia starosty
o uruchomienie Êrodków funduszu


