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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie okreÊlenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzàcego zak∏ad pracy chronionej 
lub zak∏ad aktywnoÊci zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

Na podstawie art. 30 ust. 5 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. OkreÊla si´ wzór informacji pó∏rocznej INF-W
sporzàdzanej przez pracodawców prowadzàcych za-
k∏ad pracy chronionej lub zak∏ad aktywnoÊci zawodo-
wej, dotyczàcej spe∏niania warunków okreÊlonych od-
powiednio w art. 28 lub art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, zwa-
nej dalej „ustawà”, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Informacj´ pó∏rocznà, o której mowa w § 1,
przesy∏a si´ do wojewody w∏aÊciwego dla siedziby za-
k∏adu pracy chronionej lub zak∏adu aktywnoÊci zawo-
dowej w terminach:

1) do dnia 20 lipca — za I pó∏rocze;

2) do dnia 20 stycznia — za II pó∏rocze roku sprawoz-
dawczego.

§ 3. OkreÊla si´ wzór informacji INF-WZ sporzàdza-
nej przez pracodawców prowadzàcych zak∏ad pracy

chronionej lub zak∏ad aktywnoÊci zawodowej o zmia-
nach dotyczàcych spe∏niania warunków i realizacji
obowiàzków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1
i 3 ustawy, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia.

§ 4. 1. Informacje, o których mowa w § 1 i 3, mogà
byç przedstawiane w formie pisemnej lub elektronicz-
nej.

2. W przypadku przedstawiania informacji w formie
elektronicznej struktura rekordu szczegó∏owego odpo-
wiada strukturze informacji przedstawianej w formie
pisemnej. Rekord informacji INF-W sk∏ada si´
z 219 pól. Rekord informacji INF-WZ sk∏ada si´
ze 135 pól.

3. Sporzàdzajàcy informacj´ jest obowiàzany do
niezw∏ocznego wyjaÊnienia wszystkich stwierdzonych
przez wojewod´ nieprawid∏owoÊci i rozbie˝noÊci w in-
formacjach.

4. Sporzàdzajàcy informacj´ w formie elektronicz-
nej zachowuje kopie tej informacji na dowolnym no-
Êniku elektronicznym lub w formie wydruku.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzo-
rów informacji przedstawianych przez prowadzàcego
zak∏ad pracy chronionej lub zak∏ad aktywnoÊci zawo-
dowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 65,
poz. 771).

§ 6. Rozporzàdzenie ma zastosowanie do informa-
cji pó∏rocznych, poczàwszy od informacji przedstawia-
nych za pierwsze pó∏rocze 2003 r.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

———————
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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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 27 maja
2003 r. (poz. 968)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR
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