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USTAWA 

 z dnia 28 czerwca 2012 r.  

 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
1)

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

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

) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy 

– oznacza to osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszuku-

jącą pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-

ku pracy;”;  

2) w art. 6a: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje  

i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

zwany dalej „powiatowym zespołem”, po uzyskaniu zgody wojewody oraz 

przedkłada wojewodzie informacje o realizacji zadań. Zgoda wojewody 

wymaga uzyskania opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełno-

sprawnych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. 

2. Wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów oraz uzyskaniu opinii Pełno-

mocnika ustala obszar działania powiatowego zespołu, który może obej-

mować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat, oraz siedziby wyjazdo-

wych składów orzekających w powiatach, w których nie powołano powia-

towego zespołu.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwany dalej 

„wojewódzkim zespołem”, powołuje i odwołuje wojewoda, po zasięgnięciu 

opinii Pełnomocnika.”; 

3) w art. 6b
1
 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Pełnomocnikowi;”; 

4) w art. 6c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1)

 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające usta-

wę o finansach publicznych, ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw oraz 

ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. 
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. 
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„1. Pełnomocnik sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności  

i o stopniu niepełnosprawności.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Pełnomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidłowo-

ści, może:  

1) zobowiązać organ, który powołał zespół do spraw orzekania o nie-

pełnosprawności, do odwołania członków zespołu odpowiedzialnych 

za stwierdzone nieprawidłowości; 

2) wyrazić zgodę na cofnięcie przez wojewodę zgody na powołanie po-

wiatowego zespołu; 

3) zobowiązać organ, który powołał zespół do spraw orzekania o nie-

pełnosprawności, do odwołania zespołu; 

4) czasowo zawiesić działalność powiatowego zespołu określając wa-

runki ponownego podjęcia działalności zespołu i wyznaczając zespół, 

który będzie realizował zadania zespołu zawieszonego.”, 

c)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami. Przepisy 

ust. 2, 3, 4 pkt 1 i 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.”; 

5) w art. 6d po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik. 

 1b. W ramach nadzoru Pełnomocnik: 

1) określa zakres i kierunki rozwoju systemu; 

2) proponuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpiecze-

nia społecznego wysokość środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju 

systemu; 

3) informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego  

o zagrożeniach dla prawidłowego funkcjonowania systemu.”; 

6) w art. 21: 

a) ust. 2b otrzymuje brzmienie : 

„2b.  Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, 

publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik za-

trudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 

0,5% w roku 2000, 1% w latach 2001–2004 i 2% w roku 2005 oraz w la-

tach następnych.”, 

b)  ust. 2e otrzymuje brzmienie:  

„2e. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku: 

1) domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy spo-

łecznej; 

2) hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej; 

3) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym 

przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i 

lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnospraw-

nych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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„7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządze-

nia, rodzaje schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika, o którym mo-

wa w ust. 2, oraz sposób jego obniżania.”; 

7) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrolę u sprzedają-

cego lub nabywcy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 

22.”; 

8) w art. 26 uchyla się ust. 6a; 

9) w art. 26a: 

a) ust. 1a
1
 otrzymuje brzmienie: 

„1a
1
. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje: 

1) na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia 

niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury; 

2) jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało 

przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego 

pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących dzia-

łalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych; 

3) jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z 

uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, prze-

kraczającym 14 dni.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycz-

nie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku 

pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepi-

sów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego 

dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75% tych 

kosztów.”, 

c) ust. 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a. Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcz-

nego dofinansowania: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3; 

2) w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1a
1
 pkt 2 

albo 3.”, 

d) po ust. 9a dodaje się ust. 9b–9d w brzmieniu: 

„9b. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić u pracodawcy postępowa-

nie sprawdzające w celu potwierdzenia: 

1) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, 

o których mowa w art. 26c ust. 1; 

2) sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność go-

spodarczą, o której mowa w art. 48a ust. 3. 

9c. W przypadku podjęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego złożo-

nego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym 

mowa w art. 26c ust. 3, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przepro-

wadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni. 
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9d. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku postępowania 

sprawdzającego, o którym mowa w ust. 9b, stosuje się przepis ust. 10.”, 

e) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:  

„10. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole pracodawcy  

w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące 

zgodności ze stanem faktycznym: 

1) danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust. 1; 

2) wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów 

poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników. 

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli albo ana-

lizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych, o których 

mowa w art. 49c, Prezes Zarządu Funduszu wydaje: 

1) decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie 

stwierdzonych nieprawidłowości; 

2) decyzję o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłacone-

go dofinansowania; decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.”; 

10) w art. 26b dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wyna-

grodzenie pracownika: 

1) ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 5, 

2) z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm.
3)

).”; 

11) w art. 26e uchyla się ust. 4; 

12) w art. 29: 

a)  w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktyw-

ności zawodowej, z wyjątkiem przypadku, gdy organizatorem jest po-

wiat.”, 

b) w ust. 1b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:   

„Do stanów zatrudnienia nie wlicza się osób, o których mowa w art. 21 ust. 

5.”,  

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

„1c. Wojewoda, w drodze decyzji, zwalnia na czas określony, nie dłużej niż na 

trzy miesiące, organizatora zakładu aktywności zawodowej od spełniania 

warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, jeżeli naruszenie tego wa-

runku nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracodawcy a właściwy powia-

towy urząd pracy nie może skierować wymaganej liczby osób niepełno-

sprawnych, o których mowa w ust. 1, do pracy w tym zakładzie.”, 

d) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. W razie likwidacji lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej, wy-

kreślenia organizatora z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowe-

                                                 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, 

Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 

r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.  
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go Rejestru Sądowego, likwidacji lub upadłości organizatora zakładu ak-

tywności zawodowej środki publiczne otrzymane na utworzenie zakładu, 

niewykorzystane środki Funduszu oraz niewykorzystane według stanu na 

dzień zaistnienia którejkolwiek z tych okoliczności środki zakładowego 

funduszu aktywności podlegają niezwłocznie wpłacie do Funduszu, z za-

strzeżeniem ust. 3c.”, 

e) po ust. 3d dodaje się ust. 3e–3h w brzmieniu: 

„3e. W przypadku przekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej 

składniki majątkowe, niewykorzystane środki zakładowego funduszu ak-

tywności, należności i zobowiązania zakładu aktywności zawodowej oraz 

należności i zobowiązania organizatora zakładu aktywności zawodowej 

związane z utworzeniem i prowadzeniem tego zakładu przejmuje nowy or-

ganizator zakładu aktywności zawodowej. 

3f. W terminie 14 dni od dnia przekazania prowadzenia zakładu aktywności 

zawodowej nowy organizator zakładu aktywności zawodowej występuje do 

wojewody o wydanie decyzji o przyznaniu temu zakładowi statusu zakładu 

aktywności zawodowej z dniem przekazania prowadzenia tego zakładu. 

3g. W przypadku nieuzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej przez 

nowego organizatora, który przejął prowadzenie zakładu aktywności za-

wodowej, kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności zawodo-

wej sfinansowanego ze środków Funduszu w części, która nie została po-

kryta odpisami amortyzacyjnymi wynikającymi z Wykazu rocznych stawek 

amortyzacyjnych na dzień przejęcia oraz niewykorzystane środki Fundu-

szu, środki przekazane na tworzenie lub działanie zakładu aktywności za-

wodowej i środki znajdujące się na rachunku zakładowego funduszu ak-

tywności podlegają przekazaniu na rachunek Funduszu.  

3h. Nowy organizator zakładu aktywności zawodowej przejmuje prawa i obo-

wiązki dotychczasowego organizatora wynikające z umowy dotyczącej do-

finansowania ze środków Funduszu kosztów utworzenia i działania przej-

mowanego zakładu aktywności zawodowej z dniem przejęcia.”; 

13) w art. 30: 

a) w ust. 2b pkt 1otrzymuje brzmienie: 

„1) utrzyma w zatrudnieniu przejętych pracowników niepełnosprawnych za-

kładu pracy chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji oraz”, 

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2ba w brzmieniu: 

„2ba. Przepisu ust. 2b pkt 1 nie stosuje się jeżeli umowy o pracę przejętych 

pracowników niepełnosprawnych uległy rozwiązaniu w przypadkach, o 

których mowa w art. 26b ust. 4 pkt 1–6, a także w przypadku wygaśnięcia 

umowy o pracę lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika na jego 

wniosek.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wojewoda podejmuje decyzję stwierdzającą utratę przyznanego statusu 

zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w razie nie-

spełniania warunków lub obowiązków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 

1–3 lub art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 lub odpowiednio art. 28 ust. 1 pkt 1–3, art. 

29 lub art. 30 ust. 2b, z dniem zaprzestania spełniania jakiegokolwiek z 

tych warunków lub obowiązków.”, 

d) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warun-

ków i realizacji obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 28, art. 

29 i art. 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany;”; 

14) w art. 34 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze roz-

porządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione 

do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a, art. 25d ust. 1, art. 26a 

ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzględniając potrzebę zapewnienia jed-

nolitej procedury kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli.”; 

15) w art. 46 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wpłaty pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23 oraz art. 31 ust. 3 

pkt 1;”; 

16) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a
1
, 3b, 3c i 3g, 

art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a
1
, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 

lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 440 i 596) stosuje się odpo-

wiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a-5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 

z późn. zm.
4)

), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, z tym że uprawnienia or-

ganów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu 

Funduszu.”;  

17) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:  

„Rozdział 10a 

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy 

Art. 56a. Kto nie dopełnia obowiązków składania informacji, o których mowa w 

art. 21 ust. 2f, lub deklaracji, o których mowa w art. 49 ust. 2, podlega 

karze grzywny do 500 złotych. 

 Art. 56b. Kto:  

1) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, 

2) zgłasza nieprawdziwe dane lub udziela nieprawdziwych wyja-

śnień lub odmawia ich udzielenia  

 – podlega karze grzywny do 5000 złotych. 

Art. 56c. 1. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 56a i art. 56b, 

następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Ko-

                                                 
4) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, 

Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 

217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 

225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 

1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 

1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 

230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306, z 

2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, 

poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. 

poz. 362. 



7 

 

 

deks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 

133, poz. 848, z późn. zm.
5)

). 

2. Orzeczone i wyegzekwowane kary grzywien, o których mowa w art. 

56a i art. 56b, sądy przekazują bezpośrednio na rachunek Funduszu.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.
6)

) w art. 33: 

1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

„22a. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrolę u sprzedającego lub nabyw-

cy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22.”;”; 

2) w pkt 5 uchyla się lit. b; 

3) w pkt 6 w lit. c: 

a) ust. 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a. Pełnomocnik wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinan-

sowania: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 48a ust. 3; 

2) w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1a
1
 pkt 2 

albo 3.”, 

b) po ust. 9a dodaje się ust. 9b–9d w brzmieniu: 

„9b. Pełnomocnik może przeprowadzić u pracodawcy postępowanie sprawdza-

jące w celu potwierdzenia: 

1) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach, 

o których mowa w art. 26c ust. 1; 

2) sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność go-

spodarczą, o której mowa w art. 48a ust. 3. 

9c. W przypadku podjęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego złożo-

nego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym 

mowa w art. 26c ust. 3, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przepro-

wadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni. 

9d. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku postępowania 

sprawdzającego, o którym mowa w ust. 9b, stosuje się przepis ust. 10.”, 

c) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

„10. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie mie-

sięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem 

faktycznym: 

1) danych zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 26c ust. 1; 

                                                 
5)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 

1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, 

Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 

1454. 
6)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, 

Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 

2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170. 



8 

 

 

2) wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów 

poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników. 

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli albo ana-

lizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych, o których 

mowa w art. 49c, Pełnomocnik wydaje: 

1) decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie 

stwierdzonych nieprawidłowości; 

2) decyzję o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłacone-

go dofinansowania; decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.”; 

4) w pkt 9 uchyla się lit. b; 

5) w pkt 11 w lit. d ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze roz-

porządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione 

do kontroli na podstawie ust. 6 pkt 9, art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a, art. 25d 

ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzględniając potrzebę za-

pewnienia jednolitej procedury kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontro-

li.”; 

6) w pkt 19 w lit. a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a
1
, 3b, 3c i 3g, 

art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a
1
, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 

lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362, 440 i 596) stosuje się odpo-

wiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a–5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 

z późn. zm.
7)

), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, z tym że uprawnienia or-

ganów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Pełnomocnikowi.”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. Nr 226, poz. 1475) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10.  W roku 2011 oraz w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 

2012 roku przez najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 

1 ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się minimalne wynagrodze-

nie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r.”. 

 

                                                 
7)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, 

Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 

217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 

225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 

1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 

1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 

230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306, z 

2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, 

poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. 

poz. 362. 
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Art. 4.  

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komuniko-
wania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład Rady powołuje się: 
1) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw: oświaty i wy-

chowania, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego, wewnętrznych oraz informatyzacji; 

2) przedstawiciela:  
a) Ministra Sprawiedliwości, 
b) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

Przepisu ust. 2 nie stosuje się.”. 
 

Art. 5.  

Przepis art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, stosuje się do miesięcznego dofinansowania należnego za okresy od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. 

 

Art. 6.  

Do dofinansowania ustalonego na podstawie art. 3 niniejszej ustawy stosuje się art. 49e 
ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, z wyłączeniem odsetek. 

 

Art. 7.  

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy zmie-
nianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy. 

 

Art. 8.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
1) art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 9 lit. b i pkt 10, które wchodzą w życie pierwszego dnia 

miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia; 
2) art. 1 pkt 2–5, pkt 9 lit. a i c, pkt 12 lit. e i pkt 16, które wchodzą w życie pierw-

szego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.   
 

 
 

 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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