
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. 

Poz. 1835 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 11 grudnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-

niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 oraz z 2014 r. poz. 808) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12  ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego informuje wnioskodawcę o sposobie rozpa-

trzenia wniosku w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.”; 

2) w  § 13: 

a)  w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięcio-

krotnego przeciętnego wynagrodzenia,”, 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia.”. 

§ 2. Do umów o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz umów o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-

dzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: wz. J. Duda 

                                                           
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 

i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598, 877, 1198 i 1457.  




