
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 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. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania przy
udzielaniu zak∏adom pracy chronionej pomocy finan-
sowej ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1161)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 25:

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

„1a. Pracodawca oblicza kwot´ kosztów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, w odniesieniu do
ka˝dej zatrudnionej osoby niepe∏nospraw-
nej, z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych
u pracodawcy norm wydajnoÊci pracy lub
bioràc pod uwag´ wydajnoÊç osób nieb´-
dàcych osobami niepe∏nosprawnymi, za-
trudnionych przez pracodawc´.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracodawca sk∏ada wniosek o uzyskanie re-
fundacji raz na rok, w terminie do 28 dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie pierw-
szego kwarta∏u roku, za który refundacja
mo˝e zostaç udzielona.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kwota refundacji wykazana przez pracodaw-
c´ we wniosku o uzyskanie refundacji nie
mo˝e przekroczyç czterokrotnoÊci kosztów,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, poniesionych
w I kwartale roku, którego refundacja doty-
czy.”;

2) w § 26:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) terminy wyp∏aty i wysokoÊç refundacji;”,

— uchyla si´ pkt 3,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sankcje w stosunku do pracodawcy,
w przypadku stwierdzenia uchybienia ter-
minowi, o którym mowa w § 26a ust. 1,
lub wykorzystania refundacji niezgodnie
z przeznaczeniem;”,

— w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem oraz
dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) wskazanie rachunku bankowego, na któ-
ry Fundusz przekazuje kwot´ pomocy pu-
blicznej z tytu∏u refundacji.”,

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

„1a. Maksymalna intensywnoÊç pomocy pu-
blicznej udzielonej pracodawcy z tytu∏u re-
fundacji nie mo˝e przekroczyç kwoty 75 %
najni˝szego wynagrodzenia na ka˝dà za-
trudnionà osob´ niepe∏nosprawnà w prze-
liczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy.

1b. Pomoc publiczna z tytu∏u refundacji podle-
ga kumulacji z ka˝dà pomocà na rekompen-
sat´ zwi´kszonych kosztów zatrudnienia
osób niepe∏nosprawnych, u których stwier-
dzono chorob´ psychicznà, upoÊledzenie
umys∏owe, epilepsj´ lub niewidomych, i nie
mo˝e przekroczyç wysokoÊci tych kosztów,
faktycznie poniesionych w poszczególnych
miesiàcach.”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania
przy udzielaniu zak∏adom pracy chronionej pomocy finansowej

ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

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

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo-
∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Pre-
zesa 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) 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, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 kwietnia 2004 r.

w sprawie spisu wyborców dla obwodów g∏osowania utworzonych na polskich statkach morskich
w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Eu-
ropejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób:

1) sporzàdzania i aktualizacji spisu wyborców prze-
bywajàcych na polskich statkach morskich znajdu-
jàcych si´ w podró˝y w dniu wyborów;

2) powiadamiania urz´dów gmin o obj´tych spisem
wyborców osobach stale zamieszka∏ych w kraju;

3) wydawania zaÊwiadczeƒ o prawie do g∏osowania.

§ 2. 1. Do spisu wyborców, o którym mowa w § 1
pkt 1, kapitan statku, zwany dalej „kapitanem”, wpisu-
je wyborców, którzy z∏o˝yli wnioski spe∏niajàce warun-
ki okreÊlone w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego.

2. Spis wyborców sporzàdza si´ w dwóch egzem-
plarzach.

3. Spis wyborców dzieli si´ na cz´Êç A i cz´Êç B.

4. Cz´Êç A spisu wyborców obejmuje wyborców
b´dàcych obywatelami polskimi.

5. Cz´Êç B spisu wyborców obejmuje obywateli
Unii Europejskiej nieb´dàcych obywatelami polskimi

wpisanych do rejestru wyborców w gminach po∏o˝o-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Na statku, na którym nie przebywajà obywatele
Unii Europejskiej nieb´dàcy obywatelami polskimi,
cz´Êci B spisu wyborców nie sporzàdza si´.

§ 3. 1. Spis wyborców w cz´Êci A i cz´Êci B sporzà-
dza si´ na formularzach, wed∏ug wzoru okreÊlonego
w rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu
wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 62, poz. 583).

2. Spis wyborców sporzàdza si´ zgodnie z rubryka-
mi formularza, z tym ˝e w rubryce „adres zamieszka-
nia” wpisuje si´ adres sta∏ego zamieszkania wyborcy
w Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do obywa-
teli polskich stale zamieszka∏ych za granicà wpisuje
si´ adres zamieszkania wyborcy za granicà.

3. Spis wyborców sporzàdza si´ w kolejnoÊci alfa-
betycznej nazwisk wyborców.

§ 4. 1. Spis wyborców sporzàdza si´ pismem ma-
szynowym lub w formie wydruku komputerowego al-
bo pismem r´cznym — atramentem lub d∏ugopisem.

2. Formularz spisu wyborców wype∏nia si´ dwu-
stronnie.

3. W razie sporzàdzania formularza spisu wybor-
ców w formie wydruku komputerowego:

1) mo˝na przyjàç uk∏ad spisu wyborców odmienny
od okreÊlonego we wzorze, pod warunkiem za-
mieszczenia wszystkich danych przewidzianych
w tym wzorze;

2) nie stosuje si´ warunku okreÊlonego w ust. 2.

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r.
Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

3) po § 26 dodaje si´ § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. 1. Pracodawca dokonuje rozliczenia po-
mocy publicznej z tytu∏u refundacji za
okresy kwartalne w terminie nie póê-
niejszym ni˝ do koƒca 15 marca roku
nast´pujàcego po roku, w którym zosta-
∏a zawarta umowa stanowiàca podsta-
w´ udzielenia pomocy.

2. Je˝eli pomoc publiczna z tytu∏u refunda-
cji zosta∏a wyp∏acona pracodawcy w wy-
sokoÊci wy˝szej od nale˝nej, pracodaw-

ca informuje Fundusz o wysokoÊci nie-
nale˝nie pobranej kwoty pomocy oraz
dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie
14 dni od dnia jej ujawnienia, wraz z od-
setkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. K. Pater


