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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej
lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. Określa się wzór informacji półrocznej 
INF-W sporządzanej przez pracodawców prowadzą-
cych zakład pracy chronionej lub zakład aktywności 
zawodowej, dotyczącej spełniania warunków określo-
nych odpowiednio w art. 28 lub art. 33 ust. 1 i 3 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik 
nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Informację półroczną, o której mowa w § 1, 
przesyła się do wojewody właściwego dla siedziby za-
kładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawo-
dowej w terminach:

1) do dnia 20 lipca — za I półrocze;

2) do dnia 20 stycznia — za II półrocze roku sprawo-
zdawczego.

§ 3. Określa się wzór informacji INF-WZ sporządza-
nej przez pracodawców prowadzących zakład pracy 

chronionej lub zakład aktywności zawodowej o zmia-
nach dotyczących spełniania warunków i realizacji 
obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 
i 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządze-
nia.

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

2. W przypadku przedstawiania informacji w for-
mie elektronicznej struktura rekordu szczegółowego 
odpowiada strukturze informacji przedstawianej 
w formie pisemnej. Rekord informacji INF-W składa 
się z 294 pól. Rekord informacji INF-WZ składa się ze 
135 pól.

3. Sporządzający informację w formie elektronicz-
nej zachowuje kopie tej informacji na dowolnym noś-
niku elektronicznym lub w formie wydruku.

§ 5. Wzory informacji półrocznej INF-W w brzmie-
niu określonym niniejszym rozporządzeniem stosuje 
się, począwszy od informacji przedstawianych za 
pierwsze półrocze 2011 r.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. 
w sprawie określenia wzorów informacji przedstawia-
nych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub 
zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przed-
stawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admi-
nistracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, 
poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, 
poz. 1726.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (poz. 232)

Załącznik nr 1

WZÓR
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Objaśnienia do formularza INF-W

 1) W odpowiednich polach należy wstawić znak „X”.
 2)  Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON 

w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.
 3)  Należy podać kod odpowiadający formie prawnej pracodawcy: 1A — przedsiębiorstwo państwowe, 1B — jednoosobowa 

spółka Skarbu Państwa, 1C — jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o go-
spodarce komunalnej, 1D — spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb 
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 2 — pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D.

 4)  Należy podać kod szczególnej formy prawnej stosownie do § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. 
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z inny-
mi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, 
z późn. zm.).

 5)  Forma własności jest określana na podstawie procentowego udziału własności. Jeżeli w akcie nadania REGON nie ma 
informacji o formie własności, to do opisu należy wykorzystać § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. 
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z inny-
mi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Należy podać kolejno 
odpowiednie kody odpowiadające własności: 1 — Skarbu Państwa, 2 — państwowych osób prawnych, 3 — jednostek 
samorządu terytorialnego, 4 — krajowych osób fizycznych, 5 — pozostałych krajowych jednostek prywatnych, 6 — osób 
zagranicznych.

 6)  Należy podać odpowiedni kod. Wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok 
sprawozdawczy. Kod 0 — mikroprzedsiębiorca, kod 1 — przedsiębiorca mały, kod 2 — przedsiębiorca średni, kod 3 — in-
ny przedsiębiorca, kod 4 — pracodawca niebędący przedsiębiorcą.

 7)  Należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma odpowiednio siedzibę lub 
miejsce zamieszkania — zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz zwią-
zanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. Nr 157, 
poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

 8)  Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. Należy wpisać klasę rodzaju działalności zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 
Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).

 9) Należy podać także numer kierunkowy.
10) Należy podać status pracodawcy na dzień składania wniosku.
11)  Przeciętne zatrudnienie w miesiącu ustala się przy zastosowaniu metody arytmetycznej, dodając stany zatrudnienia (peł-

nozatrudnionych w osobach fizycznych oraz niepełnozatrudnionych po przeliczeniu na pełne etaty) w poszczególnych 
dniach pracy w danym miesiącu, łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od 
pracy (przyjmuje się dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeśli miesiąc rozpoczyna się 
dniem wolnym od pracy) i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca sprawozdawczego.

12)  Wskaźnik (1) stanowi iloraz etatów osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnienia ogółem. Wskaźnik (2) stano-
wi iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. Wskaźnik (3) stanowi iloraz liczby etatów osób niewidomych lub 
psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. Wskaźnik (4) stanowi iloraz liczby osób niepełnosprawnych oraz 
liczby osób zatrudnionych ogółem. Wskaźnik (5) stanowi iloraz liczby osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści z autyzmem, upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, w tym będących przed podjęciem zatrudnienia uczest-
nikami warsztatów terapii zajęciowej, oraz liczby osób zatrudnionych ogółem.

13) Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.
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Załącznik nr 2

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 44 — 2956 — Poz. 232

 



Dziennik Ustaw Nr 44 — 2957 — Poz. 232

 

Objaśnienia do formularza INF-WZ

 1) W odpowiednich polach należy wstawić znak „X”.
 2)  Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON 

w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.
 3)  Należy podać kod odpowiadający formie prawnej pracodawcy: 1A — przedsiębiorstwo państwowe, 1B — jednoosobowa 

spółka Skarbu Państwa, 1C — jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o go-
spodarce komunalnej, 1D — spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb 
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 2 — pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D.

 4)  Należy podać kod szczególnej formy prawnej stosownie do § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. 
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z inny-
mi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, 
z późn. zm.).

 5)  Forma własności jest określana na podstawie procentowego udziału własności. Jeżeli w akcie nadania REGON nie ma 
informacji o formie własności, to do opisu należy wykorzystać § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. 
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z inny-
mi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Należy podać kolejno 
odpowiednie kody odpowiadające własności: 1 — Skarbu Państwa, 2 — państwowych osób prawnych, 3 — jednostek 
samorządu terytorialnego, 4 — krajowych osób fizycznych, 5 — pozostałych krajowych jednostek prywatnych, 6 — osób 
zagranicznych.

 6)  Należy podać odpowiedni kod. Wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok 
sprawozdawczy. Kod 0 — mikroprzedsiębiorca, kod 1 — przedsiębiorca mały, kod 2 — przedsiębiorca średni, kod 3 — in-
ny przedsiębiorca, kod 4 — pracodawca niebędący przedsiębiorcą.

 7)  Należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma odpowiednio siedzibę lub 
miejsce zamieszkania — zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz zwią-
zanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

 8)  Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. Należy wpisać klasę rodzaju działalności zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 
Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.).

 9) Należy podać także numer kierunkowy.
10)  Należy opisać zmiany, wskazując w szczególności ich zakres i datę wystąpienia lub okres trwania. W przypadku zmian 

wymienionych w pkt 6—8 zgłoszeniu podlegają wyłącznie zmiany powodujące zaprzestanie spełniania warunków, o któ-
rych mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub w art. 30 ust. 2a ustawy. 

11) Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.




