
Na podstawie art. 20 ust. 4 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)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Pracodawca udziela osobie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci zwolnie-
nia od pracy na podstawie wniosku lekarza sprawujà-
cego opiek´ nad tà osobà o skierowanie na turnus re-
habilitacyjny.

2. Wniosek lekarza okreÊla rodzaj turnusu i czas je-
go trwania.

3. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny osoba
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci przedstawia pracodawcy w takim terminie,
który umo˝liwi zapewnienie normalnego toku pracy
w zak∏adzie.

§ 2. Podstawà wyp∏aty wynagrodzenia za czas
zwolnienia jest przed∏o˝ony pracodawcy dokument,
który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez
organizatora turnusu.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad udzielania zwolnieƒ od pracy
osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci w celu uczestniczenia w turnusie re-
habilitacyjnym (Dz. U. Nr 55, poz. 356).

§ 4. 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 22 maja 2003 r. 

w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania zwolnieƒ od pracy osobom o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym

———————
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 Ra-
dy Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polity-
ki 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.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie okreÊlenia zadaƒ samorzàdu województwa, które mogà byç finansowane ze Êrodków 
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 35 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zadania samorzàdu
województwa, które mogà byç finansowane ze Êrod-
ków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz
zasady i tryb dofinansowania budowy i rozbudowy
obiektów s∏u˝àcych rehabilitacji osób niepe∏nospraw-
nych. 

§ 2. Ze Êrodków Funduszu mo˝e byç:

1) finansowana pomoc udzielana zak∏adom pracy
chronionej, zgodnie z art. 32a ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, zwanej dalej „ustawà”;

2) dofinansowana budowa i rozbudowa obiektów s∏u-
˝àcych rehabilitacji.

§ 3. Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiek-
tów s∏u˝àcych rehabilitacji, zwane dalej „dofinansowa-

———————
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 Ra-
dy Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki 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.


