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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 710) 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.)  

 

Art. 45. 

[1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych.] 

<1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2a.> 

2. Fundusz posiada osobowość prawną. 

<2a. Do Funduszu nie stosuje się przepisów art. 29 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych.> 

3. Fundusz stosuje zasady rachunkowości określone dla podmiotów, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278). 

3a. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Fundusz, w zakresie nieuregulowanym w 

odrębnych przepisach, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Pełnomocnika, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb 

działania Funduszu, w tym jego organów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, 915 i 1138)  

 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

1)   dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład 

gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli 

sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości; 

2)   (uchylony); 
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3)   dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników 

określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska 

jest stroną, tak stanowi; 

4)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność 

naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu 

studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi 

oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części 

przeznaczonej na te cele; 

4a)  dochody kościelnych osób prawnych: 

a)  z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie 

mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji 

podatkowej, 

b)  z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-

wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację 

zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: 

budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na 

cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady 

charytatywno-opiekuńcze; 

4b)  dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby 

prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b; 

4c)  (uchylony); 

4d)  dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części 

przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku 

prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej; 

4e)  dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji 

rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli 

w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym 

podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych 

zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i 

spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i 

zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów 

działalności; 

4f)  (uchylony); 

4g)  dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych 

jednostek; 

4h)  (uchylony); 

4i)  (uchylony); 

4j)  (uchylony); 

4k)  dochody banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu 

uzyskanego przez tę kasę z tytułów określonych w odrębnych przepisach - w części 

przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów kasy 

mieszkaniowej; 

4l)  (uchylony); 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4ł)  (uchylony); 

4m)  (uchylony); 

4n)  (uchylony); 

4o)  (uchylony); 

4p)  dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w części przeznaczonej na cele statutowe; 

<4pa) dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w 

części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;> 

(pkt 4r-54 pominięto) 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

1)   dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 

a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 

wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z 

handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i 

instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności 

polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego; 

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych 

w art. 17a-17k; 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód 

jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym 

przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 

niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. 

1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w: 

1)   przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach; 

2)   przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję 

organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od 

osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych 

pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, 

ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu 

zbiorowego. 

1d. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów 

osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów 

uzyskanych: 

1)   w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych 

wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji; 
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2)   ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się 

produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie nabycia 

tych produktów. 

1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody 

na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku 

lokowania dochodów poprzez nabycie: 

1)   wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 

dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2)   papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania 

portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie 

portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, 

które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów 

wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym 

przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

3)   jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i 

wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym 

utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego 

roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

7. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody 

przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 
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2)   organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej 

wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte 

przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. 

9. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: 

1)   zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych; 

2)   szkolenie członków grupy producentów rolnych. 

10. Przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 

pkt 49. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O 

FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)  

 

[Art. 33. 

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

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.
29)

) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)   w art. 21: 

a)  uchyla się ust. 2a, 

b)  ust. 2f otrzymuje brzmienie: 

"2f.  Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których 

mowa w ust. 2 i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2e, składają 

Pełnomocnikowi informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze 

rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego 

po miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna - do dnia 20 stycznia 

za rok poprzedni.", 

c)  ust. 2g otrzymuje brzmienie: 

"2g.  Pracodawcy, o których mowa w ust. 2b, nieosiągający wskaźników zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych wymienionych w ust. 2b dokonują wpłat na zasadach 

określonych w art. 49. "; 

1a)  art. 22a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 22a.   Pełnomocnik może przeprowadzać kontrolę u sprzedającego lub nabywcy w 

zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22.";"; 

2)   w art. 25a w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"Ze środków Funduszu refundowane są:"; 

3)   w art. 25c: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1.  Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa 

Pełnomocnikowi wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za 

dany miesiąc.", 

b)  ust. 5-8 otrzymują brzmienie: 

"5.  W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego 

wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne Pełnomocnik 

przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty refundacji składek na 

ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej na podstawie ust. 1, 4 i art. 25a oraz 

informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty 

wskazanej we wniosku. 

5a.  W przypadku nieterminowego przekazania przez Pełnomocnika kwoty refundacji 

składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się odsetki, w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych. 

6.   Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu 

przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Pełnomocnik wydaje decyzję o wstrzymaniu 

refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez 

wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. 

7.   W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do 

dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje 

refundacja, Pełnomocnik wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na 

ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6. 

8.   W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota refundacji składek na 

ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku, 

Pełnomocnik wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez 

wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości 

przysługującej refundacji."; 

4)   w art. 25d ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

"1.  Pełnomocnik może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji 

składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli 

nieprawidłowości Pełnomocnik wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej 

refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

2.   Od decyzji Pełnomocnika, o których mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6-8, przysługuje 

prawo wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3.   W przypadku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik może 

nieodpłatnie korzystać z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego."; 

5)   w art. 26: 

a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5.  Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.", 

b)  (uchylony); 

6)   w art. 26a: 

a)  w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

"Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do 

wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w 
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ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1, 

prowadzonej przez Pełnomocnika.", 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6.  Miesięczne dofinansowanie wypłaca Pełnomocnik w wysokości proporcjonalnej 

do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach określonych w art. 26b i art. 

26c.", 

c)  ust. 8-12 otrzymują brzmienie: 

"8.  Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu 

przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Pełnomocnik wydaje decyzję o 

wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez 

pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. 

9.   W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do 

dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje 

miesięczne dofinansowanie, Pełnomocnik wydaje decyzję o odmowie wypłaty 

miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8. 

9a.   Pełnomocnik wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego 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. 

9b.   Pełnomocnik może przeprowadzić u pracodawcy postępowanie 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 gospodarczą, o 

której mowa w art. 48a ust. 3. 

9c.   W przypadku podjęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego 

wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym mowa w art. 26c 

ust. 3, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia 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. 

10.   Pełnomocnik 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 analizy 

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 wypłaconego 

dofinansowania; decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. 

12.  Od decyzji Pełnomocnika, o których mowa w ust. 8-9a i 11, przysługuje prawo 

wystąpienia z wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy."; 
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7)   w art. 26b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1.  Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu 

zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi 

Pełnomocnik, wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną 

Pełnomocnikowi informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a."; 

8)   w art. 26c: 

a)  w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Pełnomocnikowi:", 

b)  ust. 3-4 otrzymują brzmienie: 

"3.  W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego 

wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Pełnomocnik przekazuje na 

rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na 

podstawie art. 26a i art. 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, 

jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.  

3a.  W przypadku nieterminowego przekazania przez Pełnomocnika kwoty 

miesięcznego dofinansowania od kwoty należnej nalicza się odsetki w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowej. 

4.   W przypadku gdy ustalona przez Pełnomocnika kwota dofinansowania jest inna niż 

kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Pełnomocnik wydaje 

decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 

14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego 

dofinansowania do wynagrodzenia.", 

c)  ust. 4b otrzymuje brzmienie: 

"4b.  Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem 

do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy."; 

9)   w art. 26e: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3.  Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Pełnomocnik.", 

b)   (uchylona); 

10)  art. 32a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 32a.   Pełnomocnik, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą prowadzącym 

zakład pracy chronionej, udziela pracodawcy pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1."; 

11)  w art. 34: 

a)  w ust. 6: 

–  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu oraz sprawozdania z 

wykonania planu finansowego Funduszu;", 

–  w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu: 

"6)  dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu; 

7)   podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu spłat i umarzania 

pożyczek; 
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8)   opracowywanie programów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej, w 

szczególności adresowanych do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których 

członkami są osoby niepełnosprawne; 

9)   sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych 

na realizację zadań określonych ustawą.", 

b)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu: 

"6a.  Pełnomocnik może żądać niezwłocznego zwrotu całości lub części środków do 

Funduszu lub zawiesić wypłatę dalszych kwot, jeżeli w ciągu roku budżetowego, w 

wyniku kontroli, o której mowa w ust. 6 pkt 9, stwierdzi nieprawidłowości 

polegające na wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z 

Funduszu. 

6b.   Do oceny prawidłowości wykorzystania środków Funduszu stosuje się przepisy o 

finansach publicznych. 

6c.   Pełnomocnik może dokonać podziału środków nieprzekazanych lub zwróconych, o 

których mowa w ust. 6a, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego.", 

c)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7.  Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji rządowej, organy 

jednostek samorządu terytorialnego i Pełnomocnik.", 

d)  ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

"9.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, 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 zapewnienia 

jednolitej procedury kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli. 

10.  Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które 

stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 3."; 

12)  art. 35c otrzymuje brzmienie: 

"Art. 35c. 1.  Zarządy województw i zarządy powiatów przedstawiają Pełnomocnikowi 

sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków Funduszu. 

2.   Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb i sposoby rozliczeń finansowych samorządu z Pełnomocnikiem w 

zakresie otrzymanych środków Funduszu, mając na uwadze prawidłowe 

gospodarowanie środkami Funduszu."; 

13)  w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1.  Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

mogą być realizowane na zlecenie Pełnomocnika przez fundacje oraz organizacje 

pozarządowe."; 

14)  art. 45 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45. 1.  Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 

2.   Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 
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3.   Dysponent Funduszu wykonuje zadania, o których mowa w art. 25c ust. 5-8, art. 

25d ust. 1, art. 26a ust. 6 i 8-11, art. 26b ust. 1, art. 26c ust. 3, 3a i 4, art. 34 ust. 6 

pkt 3 i 8, ust. 6a i 6c, art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 1, 3, 5a i 5c, art. 49a ust. 1 i 2 oraz 

art. 49b ust. 4, przy pomocy Biura Obsługi Funduszu funkcjonującego w formie 

jednostki budżetowej. 

4.   Koszty obsługi Biura Obsługi Funduszu są finansowane z budżetu państwa."; 

15)  w art. 46 uchyla się pkt 6; 

16)  w art. 46a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3.  Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w sposób umożliwiający pełne i 

terminowe wykonywanie zadania."; 

17)  w art. 47: 

a)  w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a)  programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności 

adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są 

osoby niepełnosprawne,", 

b)  ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"1a.  W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ze środków Funduszu 

mogą być: 

1)   przekazywane instytucji wdrażającej środki na realizację projektów na rzecz 

osób niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która może być zawarta na 

okres dłuższy niż rok; 

2)   udzielane dotacje, pożyczki oraz finansowane odsetki od kredytów udzielonych 

projektodawcom na realizację programów - zgodnie z umową określającą w 

szczególności warunki korzystania z tych form pomocy, zawartą z realizatorami 

programów.", 

ba)  w ust. 2a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Gminy składają Pełnomocnikowi wnioski o wypłatę kwoty rekompensującej dochody 

utracone z tytułu zwolnień w terminach:", 

c)  uchyla się ust. 5; 

18)  w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1.  Środki Funduszu są przekazywane przez Pełnomocnika: 

1)   samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub 

rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy - według algorytmu; 

2)   podmiotom realizującym zadania zlecone przez Pełnomocnika lub inne zadania 

wynikające z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umów."; 

19)  w art. 49: 

a)  ust. 1-4 otrzymują 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, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem ust. 5a-5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), zwanej dalej 
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"Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w 

tej ustawie przysługują Pełnomocnikowi. 

2.   Pracodawcy dokonują wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu, w 

terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały 

okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie 

Pełnomocnikowi deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w 

formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze 

rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

3.   Do egzekucji wpłat stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Pełnomocnik. 

4.   Od decyzji dotyczących wpłat pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia z 

wnioskiem do Pełnomocnika o ponowne rozpatrzenie sprawy.", 

b)  ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

"5a.  Zaległości z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mogą być 

umarzane w całości lub w części decyzją Pełnomocnika wyłącznie w przypadku ich 

całkowitej nieściągalności.", 

c)  w ust. 5c zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"Pełnomocnik, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnionym 

ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym może:"; 

20)  art. 49a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1.  Pełnomocnik może złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości 

dłużnika zalegającego z opłatą z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1. 

2.   Wystawione przez Pełnomocnika dokumenty stwierdzające istnienie należności z 

tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysokość są podstawą wpisu 

hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego. 

Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane 

przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów."; 

21)  w art. 49b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4.  Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 Ordynacji podatkowej, jest 

wydawany na wniosek Pełnomocnika nieodpłatnie."; 

22)  w art. 49c zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"Pełnomocnik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:"; 

23)  uchyla się art. 49d; 

23a)  w art. 49f ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2.  W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w ust. 1, do 

których zawierania został powołany Fundusz lub Pełnomocnik decyzję w sprawie 

umorzenia wydaje Pełnomocnik.". 

24)  uchyla się art. 50-53g; 

25)  w art. 54: 

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  koszty obsługi wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu;", 

b)  w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
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"4)  wpłaty do budżetu państwa w wysokości wydatków poniesionych w miesiącu 

poprzednim na koszty działalności Biura Obsługi Funduszu, o których mowa w art. 

45 ust. 4 - w terminie do końca miesiąca.".] 

 

Art. 91. 

Państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną: 

[1)   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) z dniem 1 

stycznia 2015 r.,] 

2)   Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 

13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 

(Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2012 r. 

- stają się państwowymi funduszami celowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.] 

 

[Art. 98. 

1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. Biuro i oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych stają się Biurem Obsługi Funduszu. 

2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 1 stycznia 2015 r. dotyczące 

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacji składek na 

ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych lub umarzania, rozkładania na raty bądź 

odraczania terminów płatności należności pieniężnych przypadających Państwowemu 

Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegają rozpoznaniu według 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 

1016) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Umowy zawarte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia, z tym że wynikające z tych umów prawa i 

obowiązki Funduszu stają się, z dniem 1 stycznia 2015 r., prawami i obowiązkami 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z wyłączeniem praw i 

obowiązków wynikających z umów zawartych w zakresie zadań realizowanych przez 

oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które stają się 

prawami i obowiązkami marszałków województw. 

4. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zadania realizowane przez oddziały Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stają się zadaniami marszałków województw 

finansowanymi ze środków przekazywanych samorządom wojewódzkim na podstawie art. 

48 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 33. 

5. Z dniem 1 stycznia 2015 r.: 

1)   wygasają akty powołania Prezesa i zastępców Prezesa Zarządu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dyrektorów oddziałów tego 

Funduszu; 

2)   ulega rozwiązaniu Rada Nadzorcza i Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych; 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   mienie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staje się 

mieniem Skarbu Państwa, w imieniu którego działa minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego; 

4)   należności i zobowiązania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa, w 

imieniu którego działa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

6. Przekazanie mienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rzecz Skarbu Państwa następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

sporządzonego do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Zarząd Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

7. Z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych stają się pracownikami Biura Obsługi Funduszu. 

8. Z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych stają się pracownikami urzędów marszałkowskich. 

9. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 7 i 8, wygasają z dniem 30 czerwca 

2015 r., jeżeli przed dniem 31 maja 2015 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki 

pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2015 r. 

10. Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie pracownika odpowiednio o terminie 

wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub 

płacy. 

11. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za 

wypowiedzeniem. 

12. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których mowa w ust. 9, lub wypowiedzenia, 

o którym mowa w ust. 11, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla 

pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje pracodawca z przyczyn 

niedotyczących pracowników. 

13. Do pracowników, o których mowa w ust. 7 i 8, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23
1
 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 

zm.).] 

 

Art. 119. 

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 85, zachowują 

moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 

o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem 

ust. 2 i art. 112. 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 

85, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2012 r. 

3. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zarządzenia i rozporządzenia w sprawie 

emisji skarbowych papierów wartościowych zachowują moc, a wyemitowane na ich 

podstawie obligacje są oferowane i wykupywane na zasadach w nich zawartych. 

[4. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 9 

ustawy, o której mowa w art. 33, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc 

dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy, o której 

mowa w art. 33, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.] 
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Art. 123. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 13 pkt 3-5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120, które wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia; 

2)   art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, art. 43, art. 49 i art. 50, które wchodzą w życie z 

dniem 1 lipca 2010 r.; 

3)   art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 

lit. b i c, art. 20, art. 21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, art. 39 pkt 2-6, art. 40, art. 41, art. 

45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. c-e oraz pkt 2-5, art. 57 pkt 2, art. 58, art. 59 pkt 1-3, 

art. 60, art. 63, art. 65 pkt 3-5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 78, art. 79, art. 80 

pkt 3 oraz art. 81, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.; 

4)  art. 16, art. 17 pkt 6, art. 39 pkt 1 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2012 r. 

5) (uchylony). 

[6)  art. 33, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.] 

 


