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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 22 maja 2003 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia rodzajów zadaƒ powiatu, które mogà byç finansowane
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okreÊlenia
rodzajów zadaƒ powiatu, które mogà byç finansowane
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861),
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550
i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100,
poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154,
poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200,
poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wymagania, jakie powinny spe∏niaç podmioty ubiegajàce si´ o dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia∏ania warsztatów terapii
zaj´ciowej, a tak˝e tryb post´powania i zasady ich dofinansowania okreÊlajà przepisy
w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia,
dzia∏ania i finansowania warsztatów terapii
zaj´ciowej.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wymagania, jakie powinny spe∏niaç osoby
niepe∏nosprawne ubiegajàce si´ o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych, a tak˝e tryb post´powania
i szczegó∏owe zasady ich dofinansowania
okreÊlajà przepisy w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.”;
2) w § 2:
a) uchyla si´ pkt 1,
b) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu si´ i technicznych, w zwiàzku
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z indywidualnymi potrzebami osób niepe∏nosprawnych,
5) rehabilitacja dzieci i m∏odzie˝y,”;
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nym stopniu u∏atwi osobie niepe∏nosprawnej
wykonywanie podstawowych, codziennych
czynnoÊci lub kontaktów z otoczeniem, mogà
ubiegaç si´:

3) uchyla si´ § 3;

1) na likwidacj´ barier architektonicznych
— osoby niepe∏nosprawne, które majà
trudnoÊci w poruszaniu si´, je˝eli sà w∏aÊcicielami nieruchomoÊci lub u˝ytkownikami wieczystymi nieruchomoÊci albo
posiadajà zgod´ w∏aÊciciela lokalu lub
budynku mieszkalnego, w którym stale
zamieszkujà,

4) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzà dzia∏alnoÊç na rzecz osób niepe∏nosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed
dniem z∏o˝enia wniosku,”;
5) § 5 — 7 otrzymujà brzmienie:
„§ 5. 1. O dofinansowanie ze Êrodków Funduszu
zaopatrzenia w sprz´t rehabilitacyjny mogà ubiegaç si´:
1) osoby niepe∏nosprawne stosownie do
potrzeb wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci, je˝eli Êredni miesi´czny dochód,
w rozumieniu przepisów o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obcià˝enie zaliczkà na podatek dochodowy od osób fizycznych, sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczeƒ
emerytalnego, rentowego i chorobowego okreÊlonà w przepisach o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz o kwot´
alimentów Êwiadczonych przez osoby
pozostajàce we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób,
podzielony przez liczb´ osób pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy
poprzedzajàcy rok, w którym sk∏adany
jest wniosek, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeci´tnego wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,
zwanego dalej „przeci´tnym wynagrodzeniem”, na osob´ we wspólnym
gospodarstwie domowym,
b) 65% przeci´tnego wynagrodzenia
w przypadku osoby samotnej,
2) osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, je˝eli prowadzà dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z rehabilitacjà osób niepe∏nosprawnych przez okres co najmniej 2 lat
przed dniem z∏o˝enia wniosku oraz udokumentujà posiadanie Êrodków w∏asnych lub pozyskanych z innych êróde∏
na sfinansowanie przedsi´wzi´cia w wysokoÊci nieobj´tej dofinansowaniem ze
Êrodków Funduszu.
2. O dofinansowanie ze Êrodków Funduszu
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i Êrodki pomocnicze przyznawane na podstawie odr´bnych przepisów mogà ubiegaç si´ osoby niepe∏nosprawne, je˝eli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 6. O dofinansowanie ze Êrodków Funduszu zadaƒ, je˝eli ich realizacja umo˝liwi lub w znacz-

2) na likwidacj´ barier w komunikowaniu
si´ i technicznych — osoby niepe∏nosprawne, je˝eli jest to uzasadnione potrzebami wynikajàcymi z niepe∏nosprawnoÊci.
§ 7. Dofinansowanie ze Êrodków Funduszu rehabilitacji dzieci i m∏odzie˝y przys∏uguje podmiotom w zakresie zadaƒ, o których mowa
w § 2 pkt 2—4.”;
6) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Dofinansowanie ze Êrodków Funduszu nie
przys∏uguje, je˝eli podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie ma zaleg∏oÊci wobec Funduszu
lub podmiot ten by∏, w ciàgu trzech lat przed
z∏o˝eniem wniosku, stronà umowy zawartej
z Funduszem i rozwiàzanej z przyczyn le˝àcych
po stronie tego podmiotu.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si´ i technicznych
nie przys∏uguje osobom niepe∏nosprawnym,
które w ciàgu trzech lat przed z∏o˝eniem wniosku uzyska∏y odpowiednio na te cele dofinansowanie ze Êrodków Funduszu.”;
7) w § 10:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) siedziby albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci — w przypadku osoby fizycznej prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà, osoby
prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku zadaƒ, o których mowa w § 2
pkt 2, wniosek o dofinansowanie ze Êrodków
Funduszu sk∏ada si´ do powiatowego centrum pomocy rodzinie w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania osób niepe∏nosprawnych
obj´tych wnioskiem o dofinansowanie.”;
8) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Wniosek osoby niepe∏nosprawnej o dofinansowanie ze Êrodków Funduszu powinien zawieraç:
1) imi´, nazwisko, adres zamieszkania,
2) numer NIP,
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3) cel dofinansowania,

nionymi w ust. 1 pkt 5—12, powinien zawieraç:

4) oÊwiadczenie o wysokoÊci dochodów
i liczbie osób pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie domowym,

1) nazw´ podmiotu, siedzib´ i adres,
2) numer NIP oraz numer REGON,

5) nazw´ banku i numer rachunku bankowego,

3) status prawny i podstaw´ dzia∏ania,

6) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

4) dane osoby upowa˝nionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,

7) przewidywany koszt realizacji zadania,

5) dokumenty Êwiadczàce o prowadzeniu
dzia∏alnoÊci na rzecz osób niepe∏nosprawnych,

8) termin rozpocz´cia i przewidywany czas
realizacji zadania,
9) informacj´ o ogólnej wartoÊci nak∏adów dotychczas poniesionych przez
wnioskodawc´ na realizacj´ zadania do
koƒca miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym sk∏adany jest wniosek
wraz z podaniem dotychczasowych êróde∏ finansowania,

6) przewidywane efekty realizacji zadania
dla osób niepe∏nosprawnych.
6. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 5, jest:
1) przedsi´biorcà — do wniosku do∏àcza
si´ informacj´ o pomocy publicznej
udzielonej w okresie trzech kolejnych
lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia
wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców,

10) udokumentowanà informacj´ o innych
êród∏ach finansowania zadania,
11) informacj´ o kwotach przyznanych
wczeÊniej Êrodków Funduszu z okreÊleniem numeru zawartej umowy, celu
i daty przyznania dofinansowania oraz
stanu rozliczenia,

2) pracodawcà prowadzàcym zak∏ad pracy
chronionej — do wniosku do∏àcza si´:
a) potwierdzonà kopi´ decyzji w sprawie przyznania statusu zak∏adu pracy
chronionej,

12) wysokoÊç kwoty wnioskowanego dofinansowania ze Êrodków Funduszu.
2. Przepisu ust. 1 pkt 5—12 nie stosuje si´
w przypadku wniosku osoby niepe∏nosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze.
3. Przepisu ust. 1 pkt 8—10 nie stosuje si´
w przypadku wniosku osoby niepe∏nosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia
w sprz´t rehabilitacyjny.
4. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) kopi´ orzeczenia lub kopi´ wypisu z treÊci orzeczenia, o którym mowa w art. 1
lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopi´ orzeczenia o sta∏ej albo d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed
dniem 1 stycznia 1998 r.,
2) w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze,
faktur´ okreÊlajàcà kwot´ op∏acanà
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
oraz kwot´ udzia∏u w∏asnego lub inny
dokument potwierdzajàcy zakup.
5. Wniosek osoby fizycznej prowadzàcej
dzia∏alnoÊç gospodarczà, osoby prawnej
i jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej
osobowoÊci prawnej o dofinansowanie ze
Êrodków Funduszu poza danymi wymie-

b) informacj´ o wysokoÊci oraz sposobie wykorzystania Êrodków zak∏adowego funduszu rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych za okres trzech miesi´cy przed dniem z∏o˝enia wniosku,
c) informacj´, o której mowa w pkt 1.”;
9) w § 12 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Wniosek o dofinansowanie ze Êrodków Funduszu sk∏ada si´ w terminie do dnia 30 listopada
roku poprzedzajàcego realizacj´ zadaƒ.
2. Osoba niepe∏nosprawna mo˝e z∏o˝yç wniosek
o dofinansowanie ze Êrodków Funduszu szkolenia i przekwalifikowania, zaopatrzenia w sprz´t
rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne
i Êrodki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si´ i technicznych, w ka˝dym czasie.”;
10) w § 13:
a) uchyla si´ ust. 1—4,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. WysokoÊç dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu si´
i technicznych wynosi do 80% kosztów
przedsi´wzi´cia, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci pi´tnastokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia.”,
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c) uchyla si´ ust. 8,
d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. WysokoÊç dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania osób niepe∏nosprawnych
wynosi:
1) 100% kosztów szkolenia i przekwalifikowania osoby niepe∏nosprawnej w placówkach szkolàcych, nie wi´cej jednak ni˝ do
wysokoÊci dziesi´ciokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia,
2) do 75% kosztów szkolenia i przekwalifikowania organizowanego przez pracodawc´
dla zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci
dwukrotnego przeci´tnego wynagrodzenia na jednà osob´.”;

Poz. 930

11) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstaw´ dofinansowania zadaƒ ze Êrodków
Funduszu stanowi umowa zawarta przez starost´ (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobà niepe∏nosprawnà lub jej przedstawicielem ustawowym, osobà fizycznà
prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà, osobà
prawnà lub jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej.”,
b) uchyla si´ ust. 4.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

