Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej

USTAWA
z dnia 29 października 2010 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 i Nr 217, poz.
1427) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
"Art. 2a. 1. Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność.
2. W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do
stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia
wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie
osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony
nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin
ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do
stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy
poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia,
jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była
niepełnosprawna.
4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów potwierdzających
wystąpienie u pracownika schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b, lub
schorzeń określonych na podstawie art. 21 ust. 7.";
2) w art. 12a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze
środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości
określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała
bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.";

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne
lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków Funduszu,
dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:
1) nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
2) nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej
przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.";
4) w art. 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7
godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający
badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz
sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do
tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy
czasu pracy.",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Normy czasu pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się od dnia
przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania
skróconej normy czasu pracy.",
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Koszty badań, o których mowa w ust. 2, ponosi pracodawca.";
5) po art. 20b dodaje się art. 20c w brzmieniu:
"Art. 20c. Osobie niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze
określone w niniejszym rozdziale odpowiednio od dnia, od którego osoba
niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na podstawie art. 2a.";
6) w art. 21:
a) po ust. 2f dodaje się ust. 2f1 w brzmieniu:
"2f1. Pracodawca składa miesięczne i roczne informacje, o których
mowa w ust. 2f, poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu
elektronicznego.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się osób
niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób
niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:
1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego;
2) przebywających na urlopach wychowawczych;
3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby
wojskowej albo służby zastępczej;
4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5) nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia
rehabilitacyjnego;
6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek
udzielenia określają odrębne ustawy.";
7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu
zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy
zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
będących:
1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia
niepełnosprawności lub
2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi
umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub
epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- w wysokości co najmniej 30 %, zwanego dalej "sprzedającym".";
8) w art. 25a:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą
obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do
wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą
wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.2)), z zastrzeżeniem ust.
1a,",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje w
wysokości:
1) 100 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do
znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3) 30 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do
lekkiego stopnia niepełnosprawności.";
9) w art. 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej
Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu
lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku
pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy, o których mowa w ust. 1.";
10) w art. 26a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne
dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o
ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób
niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1. Miesięczne
dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
zwane dalej "miesięcznym dofinansowaniem", przysługuje w kwocie:
1) 180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności;
2) 100 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności;
3) 40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia
niepełnosprawności.",
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1a1 w brzmieniu:

"1a1. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników
zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia
niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.",
c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
"1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 40 % najniższego
wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu
do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe,
całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.";
11) w art. 26b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 2, jest zatrudniona w
wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy,
miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości
nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na
osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne
dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej
osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej
zatrudnił tę osobę.";
12) w art. 26c ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo
wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Fundusz
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.";
13) w art. 26e ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie,
wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy
odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.";
14) w art. 28 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) co najmniej 50 %, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowią
osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, albo";
15) w art. 29:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust.
1 pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.",
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
"1b. Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia
wskaźników określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustala się w osobach.",
c) po ust. 3a dodaje się ust. 3a1 i 3a2 w brzmieniu:
"3a1. W przypadku wydatkowania zakładowego funduszu aktywności
niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub w
razie nieprzekazania niewykorzystanych środków zakładowego
funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek bankowy tego
funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym uzyskano te
środki, pracodawca jest obowiązany do dokonania:
1) zwrotu 100 % kwoty tych środków na zakładowy fundusz
aktywności oraz
2) wpłaty w wysokości 30 % tych środków na Fundusz w
terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiło ujawnienie odpowiednio wydatkowania
zakładowego funduszu aktywności niezgodnego z przepisami
wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub niedotrzymania
terminu do przekazania niewykorzystanych środków
zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek
bankowy.
3a2. Wpłata, o której mowa w ust. 3a1 pkt 2 nie obciąża zakładowego
funduszu aktywności.",
d) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
"3b. W razie likwidacji lub utraty statusu zakładu aktywności
zawodowej, wykreślenia organizatora z ewidencji działalności
gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, likwidacji lub
upadłości organizatora zakładu aktywności zawodowej, środki
publiczne otrzymane na utworzenie zakładu oraz niewykorzystane
według stanu na dzień zaistnienia którejkolwiek z tych okoliczności
środki zakładowego funduszu aktywności podlegają niezwłocznie
wpłacie do Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3c.";
16) w art. 30 w ust. 2a po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) przejął pracowników zakładu pracy chronionej w związku z podziałem
lub nabyciem tego zakładu lub jego części albo w wyniku zmiany formy
organizacyjno-prawnej zakładu pracy chronionej prowadzonego przez osobę
fizyczną;";

17) w art. 31:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub zakład aktywności zawodowej w
stosunku do tego zakładu jest zwolniony z:",
b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, przekazuje środki uzyskane:";
18) w art. 33:
a) w ust. 3:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego
środków tego funduszu;".
- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
"2a) wydatkowania środków tego funduszu wyłącznie z
rachunku bankowego środków tego funduszu, z zastrzeżeniem
ust. 3a,",
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
"3a. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z
rachunku bankowego środków tego funduszu, do kasy zakładowego
funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym
oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze środków tego
funduszu.
3b. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji nie podlegają egzekucji
sądowej ani administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w
jakikolwiek sposób, z zastrzeżeniem ust. 4.",
c) po ust. 4a dodaje się ust. 4a1 w brzmieniu:
"4a1. Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem środków
funduszu rehabilitacji traktuje się nieutworzenie funduszu rehabilitacji,
nieprowadzenie ewidencji środków funduszu rehabilitacji lub
nieprowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu, z tym że
kwota wpłaty, o której mowa w ust. 4a pkt 2, jest równa 30 % kwoty
środków funduszu rehabilitacji ustalonej na podstawie ust. 1-3.",
d) po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:

"4c. Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu
rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1,
oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, które nie zostały
wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku,
podlegają wpłacie do Funduszu.",
e) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
"8a. W przypadkach określonych w art. 30 w ust. 2a stosuje się ust. 8, z
tym że środki funduszu rehabilitacji podlegają:
1) podziałowi pomiędzy pracodawcę, o którym mowa w art. 30
ust. 2a pkt 1a, oraz pracodawcę dotychczas legitymującego się
statusem zakładu pracy chronionej, który pozostał dysponentem
tego funduszu - proporcjonalnie do procentowego udziału stanu
zatrudnienia przejętych pracowników niepełnosprawnych
zakładu pracy chronionej w stanie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych pracodawcy dotychczas legitymującego się
statusem zakładu pracy chronionej - ustalonego w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień podziału
lub zbycia zakładu pracy chronionej lub jego części oraz
2) przekazaniu do Funduszu tytułem wpłaty, o której mowa w
art. 33 ust. 7, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą
środków funduszu rehabilitacji pracodawcy dotychczas
legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej według
stanu na dzień podziału lub zbycia części lub całości zakładu
pracy chronionej a sumą kwot przypadającą poszczególnym
pracodawcom na podstawie pkt 1
- w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania podziału lub zbycia
zakładu pracy chronionej lub jego części.";
19) w art. 35 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
20) w art. 47 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
"2a. Gminy składają do Funduszu wnioski o wypłatę kwoty rekompensującej
dochody utracone z tytułu zwolnień w terminach:
1) do dnia 31 lipca roku podatkowego - wykazując przewidywane
roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności
cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i
informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na
dzień 30 czerwca roku podatkowego, za który sporządzany jest
wniosek;
2) do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym wykazując faktyczne roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji,

dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych
oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy,
według stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który
sporządzany jest wniosek.
2b. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, gmina
zwraca do Funduszu otrzymane środki wykazane we wniosku, o którym mowa
w ust. 2a pkt 1, wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej
otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w
terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 2a pkt 2.";
21) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c,
art. 33 ust. 4a, 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
2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.3)) 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 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.
zm.4)), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów
podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu
Funduszu.";
22) po art. 49e dodaje się art. 49f w brzmieniu:
"Art. 49f. 1. Na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot
obejmuje dokonanie wydatków ze środków Funduszu, organy i podmioty
powołane do zawierania takich umów mogą:
1) umorzyć w części lub w całości należności pieniężne mające
charakter cywilnoprawny, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
lub
2) rozłożyć na raty spłatę tych należności lub odroczyć termin ich
płatności, w drodze umowy
- w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem
publicznym, względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi
przyczynami zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności w razie
całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 ust. 5b.
2. W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w
ust. 1, do których zawierania został powołany Fundusz decyzję w sprawie
umorzenia wydaje Prezes Zarządu Funduszu.
3. W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w
ust. 1, do których zawierania został powołany dyrektor powiatowego urzędu
pracy, lub kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, decyzję w sprawie
umorzenia wydaje starosta.

4. Przepisy art. 67b i art. 67d § 1 i 2 Ordynacji podatkowej stosuje się
odpowiednio.".
Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, z późn. zm.5)) w art. 12 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w
art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.
1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej - w
zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone
decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu,
z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów
niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady
aktywności zawodowej;".
Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461) w art. 7 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:
"4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w
art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.
1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie
tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w
posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy
chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;".
Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.6)) w art. 38 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze i
drugie otrzymują brzmienie:
"- w 40 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w 60 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,".
Art. 5. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682 z późn. zm.7)) w art. 7 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w
art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.

1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych
na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu
zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej
spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;".
Art. 6. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.8)) w art. 33:
1) w pkt 17 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:
"ba) w ust. 2a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Gminy składają Pełnomocnikowi wnioski o wypłatę kwoty
rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień w terminach:",";
2) w pkt 19 lit. a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c,
art. 33 ust. 4a, 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
2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.9)) 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 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.
zm.10)), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów
podatkowych określone w tej ustawie przysługują Pełnomocnikowi.";
3) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:
"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.".".
Art. 7. Przepis art. 4 stosuje się do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
naliczonych od wynagrodzeń i innych dochodów należnych za okresy przypadające po dniu 1
stycznia 2011 r.
Art. 8. 1. Pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy nabył prawo do obniżenia
wpłat może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych.
2. Pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy dokonał zakupu uprawniającego
do obniżenia wpłat może, na warunkach dotychczasowych, nabyć ulgi z tego tytułu oraz
wykorzystać je do obniżenia wpłat.

Art. 9. W latach 2011 i 2012:
1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż
25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % przysługuje miesięczne
dofinansowanie w wysokości:
a) 70 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
1,
b) 90 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy, o której mowa w
art. 1;
2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100 % kwot
dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 10. W latach 2011 i 2012 przez najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt
1 ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę
obowiązujące w grudniu 2009 r.
Art. 11. Pracodawcy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskali status
zakładu pracy chronionej, są zobowiązani do zwiększenia wskaźników zatrudnienia osób
niepełnosprawnych do wysokości określonej w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, o której mowa
w art. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
Art. 12. 1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na zasadach wynikających z art. 26a
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, począwszy od
dofinansowania za miesiąc styczeń 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia
pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:
1) 170 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 125 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3) 50 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
3. W okresie od dnia 1 lipca 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia
pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:
1) 180 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 115 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 45 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Art. 13. 1. Środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od
osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, uzyskane przed dniem 1
stycznia 2011 r., które nie zostały wykorzystane do dnia 31 grudnia 2011 r., podlegają
wpłacie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do
dnia 20 stycznia 2012 r.
2. Do wpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 49 ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 10 lit. b, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego
po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 5 i 8, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3) art. 1 pkt 4 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

