
obszar celny towarów subsydiowanych
(Dz. U. Nr 125, poz. 1063) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 6 wyrazy „Naczelnego
Sàdu Administracyjnego” zast´puje
si´ wyrazami „sàdu administracyj-
nego”;

2) w art. 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na postanowienie, o którym
mowa w ust. 1, przys∏uguje stro-
nie skarga do sàdu administra-
cyjnego w przypadku jego nie-
zgodnoÊci z prawem. Przepisu
art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyj-
nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)
nie stosuje si´.”.

Art. 84b. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o wa-
runkach dopuszczalnoÊci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz
z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188,
poz. 1840 i Nr 189, poz. 1850) w art. 33
w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego” za-
st´puje si´ wyrazami „sàdu admini-
stracyjnego”.

Art. 84c. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r.
o stanie wojennym oraz o kompeten-

cjach Naczelnego Dowódcy Si∏ Zbroj-
nych i zasadach jego podleg∏oÊci kon-
stytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301)
w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzje organów cenzury i kontroli
sà ostateczne i mogà byç zaskar˝o-
ne bezpoÊrednio do sàdu admini-
stracyjnego. Przepisu art. 52 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo
o post´powaniu przed sàdami ad-
ministracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270) nie stosuje si´.”.”;

11) po art. 102 dodaje si´ art. 102a w brzmieniu:

„Art. 102a. W sprawach, w których wniosek o roz-
poznanie sporu o w∏aÊciwoÊç mi´dzy
organem administracji publicznej
a sàdem nie zosta∏ rozpoznany przez
Kolegium Kompetencyjne przy Sàdzie
Najwy˝szym do dnia 1 stycznia 2004 r.,
Sàd Najwy˝szy umorzy post´powanie.
Strona mo˝e ponownie wystàpiç
o rozpoznanie sprawy do w∏aÊciwego
sàdu powszechnego albo organu ad-
ministracji publicznej.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 19 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych 
oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. OÊrodki ubiegajàce si´ o uzyskanie wpisu do
rejestru oÊrodków przyjmujàcych grupy turnu-
sowe sk∏adajà wniosek o wpis do rejestru do
w∏aÊciwego terytorialnie samorzàdu woje-
wództwa, który po zaopiniowaniu wniosku,
w terminie 30 dni od dnia jego wp∏ywu przeka-
zuje wniosek wojewodzie.”;

2) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba niepe∏nosprawna, która nie osiàgn´∏a
wieku emerytalnego, prowadzàca dzia∏alnoÊç
gospodarczà albo w∏asne lub dzier˝awione go-

———————
1) 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, Nr 90, poz. 844 i Nr 223, poz. 2217.



spodarstwo rolne mo˝e otrzymaç, ze Êrodków
Funduszu, dofinansowanie do wysokoÊci 50 %
oprocentowania kredytu bankowego zacià-
gni´tego na kontynuowanie tej dzia∏alnoÊci, je-
˝eli:

1) nie korzysta∏a z po˝yczki, o której mowa
w art. 12 ust. 1, lub 

2) taka po˝yczka zosta∏a sp∏acona albo w ca∏o-
Êci umorzona.”;

3) w art. 22 ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:

„3. Kwota obni˝enia, o której mowa w ust. 1, sta-
nowi iloczyn wskaênika wynagrodzeƒ niepe∏-
nosprawnych pracowników sprzedajàcego za-
liczonych do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci i wskaênika udzia-
∏u przychodów.

4. Wskaênik wynagrodzeƒ niepe∏nosprawnych
pracowników sprzedajàcego zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏-
nosprawnoÊci, o którym mowa w ust. 3, stano-
wi iloczyn wspó∏czynnika wynagrodzeƒ tych
pracowników i liczby etatów odpowiadajàcej
ró˝nicy mi´dzy rzeczywistym zatrudnieniem
wszystkich pracowników niepe∏nosprawnych,
a zatrudnieniem zapewniajàcym osiàgni´cie
wskaênika zatrudnienia osób niepe∏nospraw-
nych w wysokoÊci 6 %.

5. Wspó∏czynnik wynagrodzeƒ pracowników nie-
pe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
o którym mowa w ust. 4, stanowi iloraz sumy
wynagrodzeƒ tych pracowników niepe∏no-
sprawnych — pomniejszonych o nale˝ne od
nich sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne — i licz-
by pracowników niepe∏nosprawnych ogó∏em
w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy.”;

4) w art. 25 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Fundusz finansuje u pracodawcy zatrudniajà-
cego co najmniej 25 pracowników w przeli-
czeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy, osiàga-
jàcego wskaênik zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych ogó∏em w wysokoÊci co najmniej
6 %, w stosunku do zatrudnionych osób nie-
pe∏nosprawnych:

1) zaliczonych do znacznego i umiarkowane-
go stopnia niepe∏nosprawnoÊci — cz´Êç
wynagrodzenia odpowiadajàcà nale˝nej od
pracownika sk∏adce na ubezpieczenie eme-
rytalne oraz cz´Êç kosztów osobowych pra-
codawcy odpowiadajàcà nale˝nej od pra-
codawcy sk∏adce na ubezpieczenie emery-
talne,

2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci — cz´Êç kosztów osobowych

pracodawcy odpowiadajàcà nale˝nej sk∏ad-
ce na ubezpieczenie wypadkowe.”;

5) w art. 26a: 

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Pracodawcy zatrudniajàcemu osoby niepe∏no-
sprawne, które nie osiàgn´∏y wieku emerytalne-
go i zosta∏y uj´te w ewidencji prowadzonej
przez Fundusz, o której mowa w art. 26b ust. 1,
przys∏uguje ze Êrodków Funduszu miesi´czne
dofinansowanie do wynagrodzeƒ tych pracow-
ników niepe∏nosprawnych, wyp∏acane raz na
dwa miesiàce, zwane dalej „miesi´cznym dofi-
nansowaniem”, w kwocie:”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Miesi´czne dofinansowanie nie przys∏u-
guje pracodawcy zatrudniajàcemu co naj-
mniej 25 pracowników w przeliczeniu na
pe∏ny wymiar czasu pracy i nieosiàgajà-
cemu wskaênika zatrudnienia osób niepe∏-
nosprawnych w wysokoÊci co najmniej
6 %.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracodawcy zatrudniajàcemu w przelicze-
niu na pe∏ny wymiar czasu pracy mniej ni˝
25 pracowników oraz pracodawcy zatrudnia-
jàcemu co najmniej 25 pracowników w prze-
liczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy i osià-
gajàcemu wskaênik zatrudnienia osób nie-
pe∏nosprawnych w wysokoÊci co najmniej
6 % przys∏uguje miesi´czne dofinansowanie
w wysokoÊci:

1) 70 % kwot, o których mowa w ust. 1,

2) 90 % kwot, o których mowa w ust. 1,
w przypadku osób niepe∏nosprawnych,
u których stwierdzono chorob´ psychicz-
nà, upoÊledzenie umys∏owe lub epilepsj´
oraz pracowników niewidomych.”; 

6) w art. 26b po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zatrudnienie i wskaênik, o których mowa
w art. 26a ust. 1, 1a i 2, ustala si´ odpowied-
nio na zasadach okreÊlonych w art. 21 ust. 1
i 5 oraz art. 28 ust. 3.”;

7) w art. 26c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a,
sk∏ada Funduszowi:

1) miesi´czne informacje o wynagrodze-
niach, zatrudnieniu i stopniach niepe∏no-
sprawnoÊci pracowników niepe∏no-
sprawnych, z uwzgl´dnieniem pracowni-
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ków, u których stwierdzono chorob´ psy-
chicznà, upoÊledzenie umys∏owe lub epi-
lepsj´ oraz pracowników niewidomych
— w terminie do 14 dnia miesiàca nast´-
pujàcego po miesiàcu, którego informa-
cja dotyczy,

2) wniosek o wyp∏at´ miesi´cznego dofi-
nansowania za dwa miesiàce — w termi-
nie do 14 dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcach, których wniosek doty-
czy.”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Informacje i wniosek, o których mowa
w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie
dokumentu elektronicznego przez teletran-
smisj´ danych oraz pobiera drogà elektro-
nicznà potwierdzenie wys∏anej informacji
lub wniosku.”, 

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku nieuzgodnienia salda w ter-
minie do koƒca miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ mie-
si´cznego dofinansowania, Fundusz wyda-
je decyzj´ o odmowie wyp∏aty tego dofi-
nansowania.

4b. Od decyzji Funduszu, o której mowa
w ust. 4a, s∏u˝y odwo∏anie do ministra w∏a-
Êciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecz-
nego.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki i tryb przekazywa-
nia oraz rozliczania miesi´cznych dofinanso-
waƒ, wzory informacji i wniosku, o których
mowa w ust. 1, oraz rozliczenia, o którym
mowa w ust. 5, tryb uzgodnienia salda,
o którym mowa w ust. 4, a tak˝e warunki, ja-
kie muszà spe∏niaç pracodawcy przekazujàc
dokumenty w formie elektronicznej przez te-
letransmisj´ danych, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ zapewnienia jednolitych warunków nie-
zb´dnych dla prawid∏owego przekazywania
dokumentów.”;

8) w art. 31:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) op∏at, z wyjàtkiem op∏aty skarbowej i op∏at
o charakterze sankcyjnym.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wykaz op∏at o charakterze sankcyjnym,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊci-

wy do spraw finansów publicznych w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego, uwzgl´dnia-
jàc charakter op∏at podlegajàcych wy∏àcze-
niu.”;

9) w art. 33 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ze Êrodków pochodzàcych ze zbycia Êrodków
trwa∏ych zakupionych ze Êrodków funduszu,
w cz´Êci niezamortyzowanej.”; 

10) w art. 35:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowanie i realizacja wojewódzkich
programów dotyczàcych wyrównywania
szans osób niepe∏nosprawnych i prze-
ciwdzia∏ania ich wykluczeniu spo∏eczne-
mu oraz pomocy w realizacji zadaƒ na
rzecz zatrudniania osób niepe∏nospraw-
nych,”,

— uchyla si´ pkt 2,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dofinansowanie robót budowlanych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016), doty-
czàcych obiektów s∏u˝àcych rehabilita-
cji, w zwiàzku z potrzebami osób niepe∏-
nosprawnych, z wyjàtkiem rozbiórki tych
obiektów,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zadania samorzàdu województwa, które
mogà byç dofinansowane ze Êrodków Fun-
duszu oraz warunki i tryb dofinansowywa-
nia robót budowlanych, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, majàc na wzgl´dzie potrzeby
w zakresie realizacji zadaƒ na rzecz osób
niepe∏nosprawnych.”;

11) w art. 35a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powia-
towà strategià dotyczàcà rozwiàzywania pro-
blemów spo∏ecznych, powiatowych progra-
mów dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych w zakresie:

a) rehabilitacji spo∏ecznej,

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c) przestrzegania praw osób niepe∏nospraw-
nych,”;
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12) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki Funduszu, w wysokoÊci do 30 % wy-
datków, przeznacza si´ na:

1) realizacj´ dzia∏aƒ wyrównujàcych ró˝nice
mi´dzy regionami, w szczególnoÊci
w jednostkach samorzàdu terytorialnego,
na terenie których stopa bezrobocia jest
wy˝sza ni˝ 110 % Êredniej stopy bezrobo-
cia w kraju lub nie utworzono warsztatu
terapii zaj´ciowej albo zak∏adu aktywno-
Êci zawodowej,

2) realizacj´ programów wspieranych ze
Êrodków pomocowych Unii Europej-
skiej na rzecz osób niepe∏nosprawnych
przewidzianych do wdro˝enia w danym
roku,

3) dofinansowanie zadaƒ wynikajàcych
z programów rzàdowych, w tym ukierun-
kowanych na rozwój zasobów ludzkich
oraz przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo-
∏ecznemu osób niepe∏nosprawnych,

4) zadania inne ni˝ wymienione w ustawie:

a) programy zatwierdzone przez Rad´
Nadzorczà, s∏u˝àce rehabilitacji spo-
∏ecznej i zawodowej, w szczególnoÊci
adresowane do osób niepe∏nospraw-
nych, w tym dzieci niepe∏nospraw-
nych,

b) finansowanie w cz´Êci lub ca∏oÊci ba-
daƒ, ekspertyz i analiz dotyczàcych re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, Fundusz mo˝e udzielaç dota-
cji, po˝yczek oraz finansowaç odsetki od

kredytów udzielonych projektodawcom na
realizacj´ programów. Warunki korzystania
z tych form pomocy b´dà okreÊlaç umowy
zawarte przez Fundusz z realizatorami pro-
gramów.”;

13) po art. 68a dodaje si´ art. 68b w brzmieniu:

„Art. 68b. W 2004 r. zadanie, o którym mowa
w art. 26a, mo˝e zostaç sfinansowane
ze Êrodków Funduszu, poza dotacjà ce-
lowà z bud˝etu paƒstwa, do wysokoÊci
45 % Êrodków zapewniajàcych jego re-
alizacj´.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874
i Nr 202, poz. 1956 i 1958) w art. 23 po ust. 1 dodaje si´
ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do dnia 1 czerwca 2004 r. jednostki samorzàdu
terytorialnego mogà zlecaç realizacj´ zadaƒ pu-
blicznych w sferze okreÊlonej w art. 4 ustawy,
o której mowa w art. 1, w trybie okreÊlonym
w uchwale, stanowiàcej przepis prawa miejsco-
wego, wydanej na podstawie art. 118 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 17 w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego przepisu.”.

Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 35 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 3
w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 10 lit. b niniejszej
ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 19 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o Êwiadcze-
niu dla cywilnych ofiar wojny (Dz. U. Nr 89, poz. 974
i Nr 154, poz. 1786) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


