
Na podstawie art. 47 ust. 6 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, z póên. zm.2)) i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594
i Nr 96, poz. 874) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia regulujà szczegó∏owe
zasady gospodarki finansowej i gospodarowania Êrod-
kami Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, dzia∏a-
jàcego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej „ustawà”,
w tym sposób umarzania zobowiàzaƒ, do których nie
majà zastosowania przepisy odr´bne.

§ 2. 1. Fundusz prowadzi gospodark´ finansowà na
podstawie rocznego planu finansowego sporzàdzonego
na dany rok bud˝etowy w trybie przewidzianym dla
opracowywania projektu ustawy bud˝etowej,
z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy.

2. Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1,
ustala ustawa bud˝etowa.

3. Wniosek Zarzàdu Funduszu o dokonanie zmian
w rocznym planie finansowym, zaopiniowany przez Ra-
d´ Nadzorczà Funduszu, jest sporzàdzany na podstawie
wniosków jednostek organizacyjnych Funduszu oraz
jednostek samorzàdu terytorialnego i mo˝e dotyczyç:

1) przeniesieƒ pomi´dzy pozycjami wydatków;

2) zwi´kszenia wydatków do wysokoÊci ró˝nicy po-
mi´dzy planowanymi na dany rok a osiàgni´tymi
przychodami;

3) zwi´kszenia wydatków do wysokoÊci ró˝nicy po-

mi´dzy faktycznym i planowanym na poczàtek ro-
ku stanem aktywów trwa∏ych i aktywów obroto-
wych;

4) stanu Funduszu planowanego na poczàtek i koniec
roku, w przypadku dodatniej ró˝nicy pomi´dzy fak-
tycznym i planowanym stanem Funduszu na po-
czàtek roku obj´tego planem.

4. Zarzàd Funduszu przedk∏ada ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego wniosek,
o którym mowa w ust. 3, wraz z uzasadnieniem propo-
nowanych zmian.

§ 3. 1. Projekt rocznego planu finansowego Fundu-
szu opracowuje Zarzàd Funduszu, na zasadach okre-
Êlonych w przepisach o finansach publicznych i zgod-
nie z za∏o˝eniami dotyczàcymi realizacji zadaƒ wynika-
jàcych z ustawy, ustalonymi przez Pe∏nomocnika Rzà-
du do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych, o których mo-
wa w art. 34 ust. 6 pkt 3 ustawy.

2. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu
obejmuje: 

1) przychody i wydatki;

2) stan Funduszu na poczàtek i koniec roku.

3. W projekcie planu finansowego ujmuje si´:

1) przychody wed∏ug êróde∏ ich pochodzenia;

2) wydatki na zadania realizowane przez Fundusz
i jednostki samorzàdu terytorialnego;

3) wydatki na zadania, o których mowa w art. 47 ust. 1
i 2 ustawy;

4) koszty obs∏ugi zadaƒ realizowanych przez samorzà-
dy terytorialne;

5) koszty bie˝àce Biura Funduszu i oddzia∏ów Fundu-
szu;

6) koszty finansowe i operacyjne;

7) wydatki inwestycyjne w∏asne.

4. Do projektu rocznego planu finansowego Fundu-
szu do∏àcza si´ uzasadnienie zawierajàce omówienie
poszczególnych pozycji planu dotyczàcych przycho-
dów, wydatków i kosztów oraz stanów Funduszu na
poczàtek i koniec roku obj´tego planem.

5. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu
podlega uzgodnieniom w trybie okreÊlonym w przepi-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania Êrodkami Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏ecz-
ne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. 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, 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, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz.
1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79
i Nr 90, poz. 844.



sach o finansach publicznych i o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego oraz zatwierdzeniu przez Rad´
Nadzorczà Funduszu.

§ 4. 1. Rachunek bie˝àcy Funduszu prowadzi Naro-
dowy Bank Polski, w ramach obs∏ugi bankowej bud˝e-
tu paƒstwa.

2. Obs∏uga bankowa rachunku, o którym mowa
w ust. 1, jest prowadzona na podstawie umowy ra-
chunku bankowego.

§ 5. Wydatki Funduszu sà dokonywane zgodnie
z rocznym planem finansowym, w ramach posiada-
nych Êrodków pieni´˝nych obejmujàcych bie˝àce
wp∏ywy i pozosta∏oÊci Êrodków Funduszu z okresów
poprzednich.

§ 6. 1. Umarzania zobowiàzaƒ wobec Funduszu, do
których nie stosuje si´ przepisów odr´bnych, dokonu-
je si´ w nast´pujàcy sposób:

1) nale˝noÊci pieni´˝ne powsta∏e wskutek nierozlicze-
nia przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego
Êrodków Funduszu okreÊlonych w przepisach
w sprawie sprawozdaƒ rzeczowo-finansowych
o zadaniach realizowanych ze Êrodków Funduszu
mogà byç umorzone w przypadku, gdy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´powaniu
egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝szej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale˝noÊci, lub
gdy post´powanie egzekucyjne okaza∏o si´ niesku-
teczne;

2) nale˝noÊci pieni´˝ne powsta∏e w zwiàzku z udziele-
niem osobie niepe∏nosprawnej pomocy finanso-
wej, w tym w formie po˝yczki, na podstawie pro-
gramu zatwierdzonego przez Rad´ Nadzorczà Fun-
duszu umarza si´ w cz´Êci lub w ca∏oÊci w wyjàtko-
wych przypadkach uzasadnionych wzgl´dami spo-
∏ecznymi lub gospodarczymi, z uwzgl´dnieniem
mo˝liwoÊci p∏atniczych osób niepe∏nosprawnych;

3) nale˝noÊci pieni´˝ne powsta∏e w zwiàzku z udziele-
niem zak∏adowi pracy chronionej po˝yczki mogà
byç umorzone, je˝eli po˝yczka zosta∏a wykorzysta-
na zgodnie z przeznaczeniem i sp∏acona w wysoko-
Êci co najmniej 50 %, a od wyp∏aty po˝yczki up∏yn´-
∏y co najmniej 2 lata, z tym ˝e kwota umorzenia nie
mo˝e przekroczyç 50 % udzielonej po˝yczki;

4) nale˝noÊci pieni´˝ne o charakterze cywilnopraw-
nym, co do których toczy si´ post´powanie sàdo-
we lub post´powanie egzekucyjne, mogà byç
umorzone w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli:

a) decyzjà Zarzàdu Funduszu zostanie okreÊlona
wysokoÊç sp∏aty, po której zrealizowaniu nastà-
pi umorzenie pozosta∏ej cz´Êci nale˝noÊci,

b) w wyniku zakoƒczonego post´powania upad∏o-
Êciowego, likwidacyjnego lub egzekucyjnego
nie nastàpi∏o zaspokojenie zg∏oszonej przez Fun-
dusz wierzytelnoÊci;

5) nale˝noÊci pieni´˝ne, o których mowa w pkt 1 i 2
oraz w pkt 4, a tak˝e inne nale˝noÊci pieni´˝ne nie-

wymienione a przys∏ugujàce Funduszowi, mogà
byç umorzone w ca∏oÊci lub w cz´Êci w przypadku,
gdy:

a) d∏u˝nik b´dàcy osobà fizycznà zmar∏, nie pozo-
stawiajàc ˝adnego majàtku lub pozostawi∏ ru-
chomoÊci niepodlegajàce egzekucji na podsta-
wie odr´bnych przepisów albo pozostawi∏
przedmioty codziennego u˝ytku domowego,
których wartoÊç jest ni˝sza od nale˝noÊci Fundu-
szu oraz kosztów dochodzenia i egzekucji,

b) d∏u˝nik b´dàcy osobà prawnà zosta∏ wykreÊlony
z w∏aÊciwego rejestru osób prawnych przy jed-
noczesnym braku majàtku, z którego mo˝na eg-
zekwowaç nale˝noÊç, a odpowiedzialnoÊç z tytu-
∏u nale˝noÊci nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,

c) sàd oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝-
nika, je˝eli majàtek d∏u˝nika oczywiÊcie nie wy-
starcza∏ nawet na zaspokojenie kosztów post´-
powania, lub umorzy∏ post´powanie, gdy okaza-
∏o si´, ˝e majàtek pozosta∏y po wy∏àczeniu z nie-
go przedmiotów majàtkowych d∏u˝nika obcià˝o-
nych hipotekà, zastawem, zastawem rejestro-
wym nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosz-
tów post´powania, o których mowa w prawie
upad∏oÊciowym.

2. Umorzenie nale˝noÊci pieni´˝nych powoduje
umorzenie nale˝noÊci ubocznych w cz´Êci dotyczàcej
umorzonej nale˝noÊci g∏ównej, cz´Êciowe umorzenie
nale˝noÊci g∏ównej powoduje proporcjonalne umorze-
nie nale˝noÊci ubocznych.

3. Nale˝noÊci uboczne mogà byç umarzane bez
wzgl´du na wysokoÊç umorzonej nale˝noÊci g∏ównej.

4. Umorzenia zobowiàzaƒ dokonuje Zarzàd Fundu-
szu, z tym ˝e w stosunku do nale˝noÊci Funduszu po-
wsta∏ych w wyniku umów zawartych przez jednostki
samorzàdu terytorialnego przy realizacji zadaƒ usta-
wowych umorzenia dokonuje odpowiednio starosta
(prezydent miasta na prawach powiatu) lub marsza∏ek
województwa.

§ 7. 1. Fundusz prowadzi ewidencje:

1) nale˝noÊci Funduszu powsta∏ych w zwiàzku
z udzieleniem przez osoby trzecie por´czeƒ, gwa-
rancji i innych zabezpieczeƒ nale˝noÊci z tytu∏u
udzielonych przez Fundusz po˝yczek;

2) decyzji dotyczàcych wp∏at na Fundusz, wyda-
wanych przez organy okreÊlone w art. 49 ustawy;

3) pomocy udzielonej przedsi´biorcom w ramach po-
mocy publicznej niewymienionej w pkt 1 i 2.

2. Fundusz podaje do publicznej wiadomoÊci:

1) informacje o planowanych na dany rok Êrodkach
dla zak∏adów pracy chronionej, przeznaczonych na:

a) dofinansowanie w wysokoÊci do 50 % oprocen-
towania zaciàgni´tych kredytów bankowych,
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pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na
cele zwiàzane z rehabilitacjà zawodowà i spo-
∏ecznà osób niepe∏nosprawnych,

b) refundacj´ zwi´kszonych kosztów zatrudnienia
osób niepe∏nosprawnych, u których stwierdzo-
no chorob´ psychicznà, upoÊledzenie umys∏o-
we, epilepsj´, lub niewidomych;

2) wykaz zak∏adów pracy chronionej, które otrzyma∏y
dofinansowanie lub refundacj´, o których mowa
w pkt 1, oraz wysokoÊç pomocy udzielonej po-
szczególnym zak∏adom w danym roku;

3) informacje o pomocy udzielonej przedsi´biorcom,
o której mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Informacje, wykazy i ewidencje, o których mowa
w ust. 1 i 2, zamieszcza si´ na tablicy og∏oszeƒ w sie-
dzibie Biura Funduszu oraz w jego oddzia∏ach, a tak˝e
na stronach internetowych Funduszu.

§ 8. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego gospo-
darujà Êrodkami Funduszu okreÊlonymi algorytmem,
o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, i mogà
w szczególnoÊci:

1) dokonywaç wydatków:

a) w roku, na który Êrodki Funduszu zosta∏y przeka-
zane,

b) zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczal-
noÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców,

c) w sposób celowy i oszcz´dny;

2) z∏o˝yç do Zarzàdu Funduszu oÊwiadczenie o rezy-
gnacji w ca∏oÊci bàdê w cz´Êci ze Êrodków Fundu-
szu, nie póêniej ni˝ do dnia 31 lipca danego roku.

2. Zarzàd Funduszu mo˝e przekazaç Êrodki, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, innym jednostkom samorzàdu te-
rytorialnego, z uwzgl´dnieniem art. 48 ust. 1 ustawy.

§ 9. Jednostki samorzàdu terytorialnego podajà do
publicznej wiadomoÊci informacje o:

1) mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków o uzyskanie po-
mocy ze Êrodków Funduszu;

2) zadaniach zrealizowanych przez poszczególne
podmioty przy wykorzystaniu Êrodków Funduszu

— poprzez ich zamieszczenie na tablicy og∏oszeƒ
w siedzibach tych jednostek, a tak˝e w inny sposób
umo˝liwiajàcy dost´p do tych informacji osobom
niepe∏nosprawnym i innym zainteresowanym pod-
miotom, a w szczególnoÊci poprzez zamieszczenie na
stronach internetowych tych jednostek.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ u˝ywanych na zewnàtrz pomieszczeƒ w zakresie emisji ha∏asu
do Êrodowiska2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718 i Nr 130,
poz. 1188) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasadnicze wymagania dla urzàdzeƒ przeznaczo-
nych do u˝ywania na zewnàtrz pomieszczeƒ w za-
kresie emisji ha∏asu do Êrodowiska;

2) treÊç deklaracji zgodnoÊci WE;

3) procedury oceny zgodnoÊci;

4) metody pomiaru ha∏asu emitowanego przez urzà-
dzenia przeznaczone do u˝ywania na zewnàtrz po-
mieszczeƒ;

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowie-
nia Dyrektywy Unii Europejskiej 2000/14/WE z dnia 8 maja
2000 r. w sprawie zbli˝enia przepisów prawnych Paƒstw
Cz∏onkowskich dotyczàcych emisji ha∏asu do Êrodowiska
przez urzàdzenia u˝ywane na zewnàtrz pomieszczeƒ.


