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Na podstawie art. 21 ust. 2f 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 wzory miesięcznych i rocznych in-
formacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełno- 
sprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełno- 
sprawnych, składanych Zarządowi Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przez pracodawców zwolnionych z wpłat na Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1)  wzór informacji miesięcznej (INF-1) stanowiący za-
łącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  wzór informacji miesięcznej (INF-Z) stanowiący za-
łącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)  wzór informacji rocznej (INF-2) stanowiący załącz-
nik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Pracodawcy składają informacje o zatrudnie-
niu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, według wzorów określonych w § 1, 
za okresy sprawozdawcze począwszy od stycznia 
2011 r.

§ 3. Do dnia 30 czerwca 2011 r. pracodawcy, skła-
dając informacje, o których mowa w § 2, stosują wzo-
ry formularzy określone w przepisach dotychczas 
obowiązujących. Informacje korygujące te dokumenty 
pracodawcy składają w terminie do dnia 20 lipca 
2011 r. na formularzach określonych niniejszym roz-
porządzeniem.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. 
w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych 
informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalno-
ści na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 104, 
poz. 969).

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

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu 
lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem ad- 
ministracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
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 10 marca 2011 r. (poz. 329)

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3
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