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Na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 14, poz. 92, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb i sposób post´powania w sprawach dotyczà-
cych zwrotu ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, zwanego
dalej „Funduszem”, kosztów:

a) adaptacji pomieszczeƒ zak∏adu pracy do po-
trzeb osób niepe∏nosprawnych, w szczególno-
Êci poniesionych w zwiàzku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejàcych stanowisk pracy
dla tych osób,

b) adaptacji lub nabycia urzàdzeƒ u∏atwiajàcych
osobie niepe∏nosprawnej wykonywanie pracy
lub funkcjonowanie w zak∏adzie pracy,

c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na u˝ytek
pracowników niepe∏nosprawnych oraz urzà-
dzeƒ technologii wspomagajàcych lub przysto-
sowanych do potrzeb wynikajàcych z ich niepe∏-
nosprawnoÊci,

d) zatrudnienia pracownika pomagajàcego pra-
cownikowi niepe∏nosprawnemu w pracy w za-
kresie czynnoÊci u∏atwiajàcych komunikowanie
si´ z otoczeniem oraz czynnoÊci niemo˝liwych
lub trudnych do samodzielnego wykonania
przez pracownika niepe∏nosprawnego na sta-
nowisku pracy,

e) rozpoznania przez s∏u˝by medycyny pracy po-
trzeb, o których mowa w lit. a—c 

— zwanego dalej „zwrotem kosztów”;

2) wzór wniosku i elementy umowy o zwrot kosztów;

3) dokumentacj´ niezb´dnà do zwrotu kosztów;

4) sposób i terminy rozpatrywania wniosków o zwrot
kosztów. 

§ 2. W przypadku pracodawców wykonujàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà zwrot kosztów:

1) stanowi pomoc publicznà udzielanà zgodnie z roz-
dzia∏em I, art. 42 i rozdzia∏em III rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólnego rozporzàdzenia w sprawie wy-
∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008,
str. 3), w zakresie dotyczàcym pomocy na rekom-
pensat´ dodatkowych kosztów zwiàzanych z za-
trudnianiem pracowników niepe∏nosprawnych;

2) mo˝e byç udzielony ∏àcznie z innà pomocà ze
Êrodków publicznych, w tym wsparciem ze Êrod-
ków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia pomocà, je˝eli ∏àczna wartoÊç tej pomocy nie
przekroczy 100 % kosztów kwalifikujàcych si´,
w okresie, na jaki osoby niepe∏nosprawne zosta∏y
faktycznie zatrudnione. 

§ 3. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
pomocy publicznej:

1) udzielanej w sektorze w´glowym;

2) udzielanej dla dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wywozem,
je˝eli pomoc jest bezpoÊrednio zwiàzana z iloÊcià
wywo˝onych produktów, utworzeniem i funkcjo-
nowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydat-
kami bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci wywozowej;

3) uwarunkowanej pierwszeƒstwem u˝ycia towarów
produkcji krajowej. 

§ 4. Zwrot kosztów mo˝e zostaç przyznany praco-
dawcy, który:

1) zobowiàza∏ si´ do zatrudniania osoby niepe∏no-
sprawnej przez okres co najmniej 36 miesi´cy,
w przypadku zwrotu kosztów, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. a—c;

2) z∏o˝y∏ wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej
„wnioskiem”. 

§ 5. 1. W przypadku kosztów, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. a, kosztami kwalifikowalnymi sà udoku-
mentowane koszty:

1) zakupu materia∏ów oraz wykonania robót budow-
lanych w rozumieniu przepisów prawa budowla-
nego dotyczàcych dostosowania pomieszczeƒ za-
k∏adu, stosownie do potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych,

2) zakupu Êrodków trwa∏ych stanowiàcych wyposa-
˝enie pomieszczeƒ zak∏adu w zwiàzku z przystoso-
waniem stanowiska pracy,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zwiàzanych z zatrudnianiem pracowników niepe∏nosprawnych

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33
i Nr 97, poz. 802.
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3) wytworzenia systemem gospodarczym lub w za-
k∏adzie pracy Êrodków trwa∏ych, o których mowa
w pkt 2 

— w celu umo˝liwienia wykonywania przez pracow-
nika niepe∏nosprawnego powierzonych czynnoÊci na
poziomie porównywalnym z analogicznymi czynno-
Êciami wykonywanymi przez pracownika pe∏no-
sprawnego. 

2. WartoÊç zakupu materia∏ów budowlanych lub
Êrodków trwa∏ych oraz koszty robót budowlanych
albo wytworzenia Êrodków trwa∏ych, o których mowa
w ust. 1, zostaje pomniejszona o wartoÊç takich sa-
mych materia∏ów lub Êrodków trwa∏ych oraz o koszty
robót budowlanych lub wytworzenia Êrodków trwa-
∏ych, je˝eli stanowi∏yby adaptacj´ lub wyposa˝enie
stanowiska pracy osoby nieb´dàcej osobà niepe∏no-
sprawnà. 

§ 6. 1. W przypadku kosztów, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. b, kosztami kwalifikowalnymi sà udoku-
mentowane koszty adaptacji lub nabycia urzàdzeƒ
u∏atwiajàcych osobie niepe∏nosprawnej wykonywa-
nie pracy lub funkcjonowanie w zak∏adzie pracy. 

2. Koszt nabycia urzàdzeƒ lub ich adaptacji, o któ-
rych mowa w ust. 1, pomniejsza si´ o koszt nabycia
takich samych urzàdzeƒ lub adaptacji urzàdzeƒ, które
zosta∏yby nabyte lub adaptowane do potrzeb osób
nieb´dàcych osobami niepe∏nosprawnymi. 

§ 7. W przypadku kosztów, o których mowa w § 1
pkt 1 lit. c, kosztami kwalifikowalnymi sà udokumen-
towane koszty:

1) zakupu i autoryzacji oprogramowania,

2) zakupu urzàdzeƒ technologii wspomagajàcych lub
przystosowanych do potrzeb wynikajàcych z nie-
pe∏nosprawnoÊci pracowników

— zaprojektowanych i wykonanych z uwzgl´dnie-
niem specyficznych potrzeb u˝ytkowników niepe∏no-
sprawnych, w celu umo˝liwienia lub u∏atwienia im
wykonywania pracy. 

§ 8. 1. W przypadku kosztów rozpoznania przez
s∏u˝by medycyny pracy potrzeb w zakresie, o którym
mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c, kosztami kwalifikowalnymi
sà udokumentowane koszty niezb´dnych badaƒ ma-
jàcych na celu ustalenie odpowiednio:

1) zdolnoÊci do wykonywania pracy na danym sta-
nowisku pracy, z uwzgl´dnieniem potrzeb wynika-
jàcych z niepe∏nosprawnoÊci;

2) koniecznych elementów wyposa˝enia danego sta-
nowiska pracy oraz zakresu obowiàzków na tym
stanowisku pracy — dajàcych podstaw´ do oceny
mo˝liwoÊci wykonywania pracy przez osob´ nie-
pe∏nosprawnà;

3) koniecznoÊci adaptacji lub nabycia urzàdzeƒ u∏a-
twiajàcych osobie niepe∏nosprawnej wykonywa-
nie pracy lub funkcjonowanie w zak∏adzie pracy;

4) koniecznoÊci zakupu oprogramowania oraz urzà-
dzeƒ technologii wspomagajàcych lub przystoso-
wanych do potrzeb wynikajàcych z niepe∏no-
sprawnoÊci pracowników;

5) zakresu niezb´dnej adaptacji pomieszczeƒ zak∏adu
pracy. 

2. Przyznanie zwrotu kosztów, o którym mowa
w § 1 pkt 1 lit. e, jest dopuszczalne wy∏àcznie w przy-
padku przyznania zwrotu kosztów, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. a, b lub c. 

§ 9. W przypadku kosztu, o którym mowa w § 1
pkt 1 lit. d, kosztem kwalifikowalnym jest kwota wyna-
grodzenia pracownika pomagajàcego pracownikowi
niepe∏nosprawnemu za czas poÊwi´cony wy∏àcznie
na t´ pomoc. 

§ 10. Zwrot kosztów obejmuje kwot´ podatku od
towarów i us∏ug, w stosunku do której — zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên.
zm.3)) — podatnikowi nie przys∏uguje prawo do obni-
˝enia kwoty podatku nale˝nego lub zwrotu ró˝nicy po-
datku. 

§ 11. 1. Wniosek sk∏ada si´ do:

1) Funduszu — w przypadku wniosków sk∏adanych
przez starost´;

2) starosty w∏aÊciwego ze wzgl´du na:

a) miejsce zarejestrowania osoby niepe∏nospraw-
nej jako bezrobotna albo poszukujàca pracy
niepozostajàca w zatrudnieniu — w przypadku
gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby,

b) miejsce zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej,
miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania
pracodawcy — w pozosta∏ych przypadkach. 

2. Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia. 

3. Pracodawca, który sk∏ada wniosek, wype∏nia
Cz´Êç I wniosku oraz odpowiednio blok A—C Cz´-
Êci II wniosku w przypadku wnioskowania o zwrot
kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b lub c, lub
blok A—C Cz´Êci III wniosku w przypadku wnioskowa-
nia o zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d. 

§ 12. 1. Do wniosku do∏àcza si´ odpowiednio:

1) aktualne zaÊwiadczenia lub inne dokumenty po-
twierdzajàce dane, o których mowa w poz. 4—6
i 20 w bloku B1 Cz´Êci I wniosku;

2) informacj´ o wysokoÊci otrzymanej pomocy
publicznej i pomocy de minimis albo informacj´
o nieotrzymaniu pomocy — w zakresie wynikajà-
cym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404
oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) — w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowalnych;

3) kopi´ dokumentu poÊwiadczajàcego tytu∏ prawny
do nieruchomoÊci, budynku, lokalu lub pomiesz-
czenia, w przypadku zwrotu kosztów, o których
mowa w § 1 pkt 1 lit. a. 

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029,
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r.
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209,
poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.
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2. Starosta mo˝e ˝àdaç od pracodawcy przedsta-
wienia dodatkowych dokumentów potwierdzajàcych
informacje zawarte we wniosku. 

§ 13. 1. Starosta sprawdza wniosek pod wzgl´dem
rachunkowym oraz formalnym. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
we wniosku starosta:

1) informuje pracodawc´ o nieprawid∏owoÊciach
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
oraz

2) wzywa do ich usuni´cia w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia wezwania. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlega
przed∏u˝eniu na wniosek pracodawcy, je˝eli usuni´cie
nieprawid∏owoÊci nie mo˝e nastàpiç w terminie
z przyczyn niele˝àcych po stronie pracodawcy. 

4. W przypadku niezachowania terminu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2, lub terminu okreÊlonego zgod-
nie z ust. 3, starosta informuje pracodawc´ o pozosta-
wieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

5. Przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot kosztów
bierze si´ pod uwag´:

1) wysokoÊç posiadanych Êrodków Funduszu prze-
znaczonych na ten cel w danym roku;

2) kondycj´ finansowà pracodawcy zapewniajàcà za-
trudnianie osób niepe∏nosprawnych przez okres
co najmniej 36 miesi´cy w przypadku zwrotu kosz-
tów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c;

3) potrzeby lokalnego rynku pracy;

4) opini´ powiatowego urz´du pracy o mo˝liwoÊci
skierowania do pracy zarejestrowanych osób nie-
pe∏nosprawnych o okreÊlonych kwalifikacjach;

5) wysokoÊç przewidywanych kosztów, o których
mowa w § 1 pkt 1.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio do
sprawdzania i rozpatrywania wniosku starosty przez
Prezesa Zarzàdu Funduszu. 

§ 14. 1. Starosta pisemnie informuje pracodawc´
o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od
dnia otrzymania kompletnego i prawid∏owo wype∏-
nionego wniosku wraz z za∏àcznikami, jednak nie
wczeÊniej ni˝ w dniu podj´cia przez rad´ powiatu
uchwa∏y, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, zwa-
nej dalej „ustawà”. 

2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wnios-
ku sporzàdza si´ uzasadnienie. 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnios-
ku starosta informuje pracodawc´ o rozpatrzeniu
wniosku, wzywajàc go do negocjacji warunków umo-
wy. Negocjacje powinny zakoƒczyç si´ w terminie
14 dni od dnia dor´czenia wezwania. 

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
sprawdzania i rozpatrywania wniosku starosty przez
Prezesa Zarzàdu Funduszu. 

§ 15. 1. W terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia ne-
gocjacji starosta zawiera z pracodawcà umow´
o zwrot kosztów, która okreÊla w szczególnoÊci:

1) zobowiàzanie starosty do:

a) zwrotu kosztów w kwocie wynikajàcej z nego-
cjacji,

b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania pra-
wid∏owoÊci realizacji warunków umowy przez
pracodawc´, w czasie obowiàzywania umowy;

2) zobowiàzanie pracodawcy do:

a) poniesienia kosztów wskazanych w umowie,

b) zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej, zareje-
strowanej jako bezrobotna albo poszukujàca
pracy niepozostajàca w zatrudnieniu, której do-
tyczy zwrot, w terminie do 3 miesi´cy od dnia
zawarcia umowy, której przedmiotem jest
zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1
lit. a—c,

c) udokumentowania realizacji umowy na wezwa-
nie starosty,

d) umo˝liwienia wykonania przez starost´ czynno-
Êci, o których mowa w pkt 1 lit. b,

e) informowania starosty o wszelkich zmianach
dotyczàcych realizacji umowy w terminie 7 dni
od dnia wystàpienia tych zmian,

f) rozliczenia otrzymanego zwrotu kosztów w ter-
minie i w sposób okreÊlony w umowie. 

2. Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, dodatkowo powin-
na okreÊlaç:

1) zakres adaptacji pomieszczeƒ zak∏adu i termin jej
zakoƒczenia;

2) liczb´ przystosowywanych stanowisk pracy i ter-
min, do którego b´dà one przystosowane, z wy-
szczególnieniem elementów wyposa˝enia b´dà-
cych przedmiotem zwrotu kosztów;

3) uzgodnienia w zakresie odbioru przystosowanych
stanowisk pracy. 

3. Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub c, dodatkowo po-
winna okreÊlaç odpowiednio:

1) zakres adaptacji urzàdzenia;

2) zakres autoryzacji oprogramowania oraz urzàdzeƒ
technologii wspomagajàcych lub przystosowa-
nych do potrzeb wynikajàcych z niepe∏nospraw-
noÊci pracowników;

3) wyspecyfikowanie urzàdzeƒ, oprogramowania
oraz urzàdzeƒ technologii wspomagajàcych lub
przystosowanych do potrzeb wynikajàcych z nie-
pe∏nosprawnoÊci pracowników. 
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4. Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, dodatkowo powin-
na okreÊlaç maksymalnà liczb´ godzin przeznacza-
nych miesi´cznie przez zatrudnionego pracownika na
pomoc pracownikowi niepe∏nosprawnemu. 

5. Umow´ zawiera si´ w formie pisemnej. Zmiana
umowy wymaga formy pisemnej. 

6. Przepis § 13 ust. 3, dotyczàcy przed∏u˝enia ter-
minu, stosuje si´ odpowiednio. 

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpowiednio do
umów zawieranych przez Prezesa Zarzàdu Funduszu. 

§ 16. 1. Pracodawca przedk∏ada staroÊcie list´ pra-
cowników, w odniesieniu do których poniesiono kosz-
ty, o których mowa w § 1 pkt 1, wraz z kopiami umów
o prac´, kopiami orzeczeƒ o stopniu niepe∏nospraw-
noÊci lub orzeczeƒ traktowanych na równi z orzecze-
niem o stopniu niepe∏nosprawnoÊci oraz skierowania-
mi wydanymi przez powiatowy urzàd pracy w zwiàz-
ku ze zwrotem kosztów dotyczàcych osób niepe∏no-
sprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub po-
szukujàce pracy niepozostajàce w zatrudnieniu. 

2. Pracodawca b´dàcy stronà umowy, której
przedmiotem jest zwrot kosztów, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. a—c, przedk∏ada staroÊcie dodatkowo:

1) zestawienie kosztów podlegajàcych zwrotowi
w zakresie okreÊlonym w bloku D Cz´Êci II wniosku
wraz z fakturami, rachunkami i dowodami zap∏aty
lub umowami potwierdzajàcymi poniesienie kosz-
tów podlegajàcych zwrotowi — w terminie 7 dni
od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów;

2) ocen´ technicznà rzeczoznawcy wraz z dokonanà
przez niego wycenà w przypadku:

a) wytworzenia Êrodka trwa∏ego systemem
gospodarczym lub w zak∏adzie pracy,

b) zakupu sprz´tu u˝ywanego. 

3. Pracodawca b´dàcy stronà umowy, której
przedmiotem jest zwrot kosztów okreÊlonych w § 1
pkt 1 lit. d, przedk∏ada staroÊcie dodatkowo:

1) zestawienie kosztów podlegajàcych zwrotowi
w zakresie okreÊlonym w bloku D Cz´Êci III wnios-
ku wraz z dowodem wyp∏aty wynagrodzenia pra-
cownika pomagajàcego pracownikowi niepe∏no-
sprawnemu w pracy — w terminie do 20 dnia mie-
siàca nast´pujàcego po miesiàcu, za który wyp∏a-
cono wynagrodzenie podlegajàce zwrotowi;

2) zaÊwiadczenie o zasadnoÊci udzielania pomocy
pracownikowi niepe∏nosprawnemu, o którym mo-
wa w art. 26d ust. 1 ustawy, wydane przez lekarza
sprawujàcego profilaktycznà opiek´ zdrowotnà
nad tym pracownikiem;

3) kopie umów o prac´ zawartych z pracownikami,
a tak˝e kopie dokumentów potwierdzajàcych, ˝e
zakres obowiàzków tych pracowników obejmuje
udzielanie pomocy pracownikom niepe∏nospraw-
nym.

4. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia wyposa˝enia
adaptowanych pomieszczeƒ, urzàdzeƒ lub oprogra-
mowania, podlegajàce zwrotowi, ustala si´ i doku-
mentuje zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.

5. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy, o których
mowa w ust. 2 pkt 2, finansuje pracodawca.

6. Umowa o zwrot kosztów wygasa w przypadku
nieprzedstawienia odpowiednio dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 3, w terminie
6 miesi´cy od dnia zawarcia umowy. 

7. Przepis § 13 ust. 3, dotyczàcy przed∏u˝enia ter-
minu, stosuje si´ odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 1—7 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku przedk∏adania dokumentów Prezesowi
Zarzàdu Funduszu. 

§ 17. W terminie 7 dni od dnia dor´czenia staro-
Êcie dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2,
starosta wyst´puje do Paƒstwowej Inspekcji Pracy
z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu sta-
nowiska pracy do potrzeb wynikajàcych z niepe∏no-
sprawnoÊci osoby zatrudnionej na tym stanowisku. 

§ 18. 1. Starosta przekazuje kwot´ zwrotu kosztów
na rachunek bankowy wskazany we wniosku w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania:

1) pozytywnej opinii Paƒstwowej Inspekcji Pracy
o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb
wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci osoby zatrud-
nionej na tym stanowisku — w przypadku zwrotu
kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c;

2) dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 1
— w przypadku zwrotu kosztów, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. d, jednak nie wczeÊniej ni˝ w dniu
przedstawienia dokumentów, o których mowa
w § 16 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3. 

2. Starosta informuje pracodawc´ wykonujàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà o numerze referencyjnym
programu pomocowego, na podstawie którego jest
udzielany zwrot kosztów. 

3. W przypadku pracodawcy b´dàcego starostà
zwrot kosztów nast´puje po uzyskaniu zgody Prezesa
Zarzàdu Funduszu, w terminie 14 dni od dnia przed-
stawienia Prezesowi Zarzàdu Funduszu przez praco-
dawc´ b´dàcego starostà pozytywnej opinii, o której
mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 19. Pracodawca przechowuje dokumentacj´ po-
zwalajàcà na sprawdzenie zgodnoÊci przyznanej po-
mocy z przepisami niniejszego rozporzàdzenia przez
okres 10 lat od dnia przyznania pomocy. 

§ 20. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 30 czerw-
ca 2014 r. 

§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.4)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 15 wrzeÊnia
2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stano-
wisk pracy, adaptacji pomieszczeƒ i urzàdzeƒ do potrzeb
osób niepe∏nosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pra-
cownika pomagajàcego pracownikowi niepe∏nosprawne-
mu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186 oraz z 2007 r. Nr 107,
poz. 736).
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