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Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb post´powania w spra-
wach udzielania pracodawcom prowadzàcym za-
k∏ady pracy chronionej, zwanym dalej „pracodaw-
cami”, ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, zwanego dalej
„Funduszem”:

a) dofinansowania w wysokoÊci do 50 % opro-
centowania zaciàgni´tych kredytów banko-
wych, pod warunkiem wykorzystania tych kre-
dytów na cele zwiàzane z rehabilitacjà zawodo-
wà i spo∏ecznà osób niepe∏nosprawnych, zwa-
nego dalej „dofinansowaniem”,

b) zwrotu kosztów:

— budowy lub rozbudowy obiektów i pomiesz-
czeƒ zak∏adu,

— transportowych,

— administracyjnych,

zwanego dalej „refundacjà”;

2) terminy sk∏adania oraz rozpatrywania wniosku
o dofinansowanie lub wniosku o refundacj´, zwa-
nych dalej „wnioskiem”;

3) sposób i tryb sporzàdzania informacji o wykorzy-
staniu Êrodków.

§ 2. 1. Dofinansowanie mo˝e byç udzielone praco-
dawcy, który zawar∏ umowy kredytowe z bankiem,
oraz z∏o˝y wniosek, je˝eli:

1) ∏àczna kwota zaciàgni´tych kredytów nie przekra-
cza kwoty odpowiadajàcej sumie:

a) iloczynu 55 000 z∏ i liczby pracowników niepe∏-
nosprawnych o znacznym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci w przeliczeniu na pe∏ny wymiar cza-
su pracy, na których rehabilitacj´ zawodowà lub
spo∏ecznà zosta∏y lub zostanà przeznaczone
Êrodki pochodzàce z zaciàgni´tych kredytów,

b) iloczynu 35 000 z∏ i liczby pracowników niepe∏-
nosprawnych o umiarkowanym stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci w przeliczeniu na pe∏ny wymiar
czasu pracy, na których rehabilitacj´ zawodowà
lub spo∏ecznà zosta∏y lub zostanà przeznaczone
Êrodki pochodzàce z zaciàgni´tych kredytów,

c) iloczynu 25 000 z∏ i liczby pracowników niepe∏-
nosprawnych o lekkim stopniu niepe∏nospraw-
noÊci w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pra-
cy, na których rehabilitacj´ zawodowà lub spo-
∏ecznà zosta∏y lub zostanà przeznaczone Êrodki
pochodzàce z zaciàgni´tych kredytów;

2) Êrednia stopa oprocentowania kredytów nie prze-
kracza sumy rocznej stopy procentowej trzymie-
si´cznych po˝yczek udzielonych w walucie pol-
skiej na warszawskim mi´dzybankowym rynku
finansowym, notowanej przez agencj´ informa-
cyjnà (stopa WIBOR trzymiesi´czny), i mar˝y
o sta∏ej stopie procentowej, wynoszàcej nie wi´cej
ni˝ 1,5 punktu procentowego, obowiàzujàcej
w dniu poprzedzajàcym dzieƒ z∏o˝enia wniosku.

2. Dofinansowanie obejmuje odsetki od kredytów
zaciàgni´tych w roku, w którym z∏o˝ono wniosek, oraz
kredytów zaciàgni´tych przez pracodawc´ w poprzed-
nich latach, stanowiàcych jego zobowiàzanie.

3. Dofinansowanie mo˝e byç udzielone od dnia za-
warcia umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej
umowy, je˝eli wniosek zosta∏ z∏o˝ony do Funduszu
w terminie 30 dni od dnia zawarcia przez pracodawc´
umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy.

4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym
mowa w ust. 3, dofinansowania udziela si´ od dnia
wp∏ywu kompletnego wniosku do Funduszu.

5. Dofinansowanie mo˝e byç udzielone na okres
12 miesi´cy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca roku kalen-
darzowego, w którym z∏o˝ono wniosek.

6. Dofinansowania nie udziela si´ do oprocento-
wania kredytów:

1) przeznaczonych na:

a) zakup nieruchomoÊci, z wyjàtkiem nieruchomo-
Êci przeznaczonych na prowadzenie tego zak∏a-
du,

b) finansowanie inwestycji pod wynajem,

c) zakup samochodów osobowych,

d) wydatki lub przedsi´wzi´cia w cz´Êci sfinanso-
wanej ze Êrodków publicznych;

2) których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku
bankowym pracodawcy;

3) sp∏aconych przed dniem z∏o˝enia wniosku.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzàcym zak∏ady pracy chronionej
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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7. Je˝eli kwota kredytu przekracza kwot´ ustalonà
zgodnie z ust. 1 pkt 1, dofinansowanie mo˝e byç przy-
znane pracodawcy w kwocie nieprzekraczajàcej 50 %
kwoty oprocentowania kredytu w wysokoÊci ustalo-
nej zgodnie z ust. 1 pkt 1.

8. W przypadku gdy stopa oprocentowania kredy-
tu jest wy˝sza od stopy ustalonej zgodnie z ust. 1
pkt 2, dofinansowanie ustala si´ w wysokoÊci do
50 % oprocentowania ustalonego na poziomie nie-
przekraczajàcym stopy ustalonej zgodnie z ust. 1
pkt 2.

§ 3. 1. Dofinansowania udziela si´ pracodawcy ja-
ko pomoc de minimis zgodnie z warunkami okreÊlo-
nymi w:

1) rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo

2) rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia
24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis dla sektora rybo∏ówstwa, zmie-
niajàcym rozporzàdzenie (WE) nr 1860/2004
(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).

2. Pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1
pkt 1, nie udziela si´ w przypadku, gdy wartoÊç tej po-
mocy brutto ∏àcznie z wartoÊcià innej pomocy de mi-
nimis, otrzymanej w okresie obejmujàcym bie˝àcy rok
kalendarzowy i poprzedzajàce go dwa lata kalenda-
rzowe, spowodowa∏aby przekroczenie maksymalnej
kwoty pomocy stanowiàcej równowartoÊç:

1) 200 tys. euro — w przypadku pracodawcy wyko-
nujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà innà ni˝ w sek-
torze transportu drogowego;

2) 100 tys. euro — w przypadku pracodawcy wyko-
nujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze
transportu drogowego.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie udzie-
la si´ w przypadku, gdy wartoÊç tej pomocy brutto
∏àcznie z wartoÊcià innej pomocy de minimis dla sek-
tora rybo∏ówstwa, otrzymanej w ciàgu trzech lat po-
przedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku, spowodowa∏a-
by przekroczenie:

1) maksymalnej kwoty pomocy stanowiàcej równo-
wartoÊç 30 tys. euro;

2) skumulowanej kwoty pomocy dla rybo∏ówstwa
okreÊlonej dla Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z art. 3 ust. 4 rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie sto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora
rybo∏ówstwa, zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE)
nr 1860/2004.

§ 4. 1. Refundacja mo˝e byç udzielona wy∏àcznie
w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy
bezpoÊrednio wynikajàcych z zatrudnienia osób nie-

pe∏nosprawnych, pod warunkiem udokumentowania
osiàgania wskaênika zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych w wysokoÊci co najmniej 50 %, obliczone-
go zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych, i z∏o˝enia wnios-
ku.

2. Refundacjà mogà byç obj´te koszty, o których
mowa w ust. 1, poniesione przez pracodawc´ w okre-
sie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek,
nie wczeÊniej jednak ni˝ po dniu z∏o˝enia tego wnios-
ku.

§ 5. 1. W przypadku kosztów budowy lub rozbudo-
wy obiektów i pomieszczeƒ zak∏adu, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, kosztami kwalifikujàcy-
mi si´ do obj´cia refundacjà sà udokumentowane
koszty zakupu materia∏ów oraz koszty robót budowla-
nych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,
w zakresie dotyczàcym potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych.

2. WartoÊç zakupu materia∏ów oraz koszty robót
budowlanych, o których mowa w ust. 1, pomniejsza
si´ o wartoÊç takich samych materia∏ów lub robót bu-
dowlanych, które zosta∏yby zakupione, wykonane lub
sfinansowane w zwiàzku z dostosowaniem pomiesz-
czeƒ do potrzeb osób nieb´dàcych osobami niepe∏no-
sprawnymi oraz budowà i rozbudowà pomieszczeƒ
zak∏adu.

§ 6. 1. W przypadku kosztów transportowych,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, koszta-
mi kwalifikujàcymi si´ do obj´cia refundacjà sà udo-
kumentowane koszty:

1) zakupu, obowiàzkowego ubezpieczenia oraz eks-
ploatacji Êrodka transportu przeznaczonego i wy-
korzystywanego do przewozu pracowników nie-
pe∏nosprawnych, skonstruowanego lub trwale
przystosowanego do przewozu co najmniej dzie-
wi´ciu osób, ∏àcznie z kierowcà, w szczególnoÊci
przystosowanego do transportu osób niepe∏no-
sprawnych;

2) zakupu us∏ug transportowych w zakresie dowo˝e-
nia do pracy i z pracy osób niepe∏nosprawnych.

2. W celu udokumentowania poniesionych kosz-
tów transportowych pracodawca przedstawia:

1) kart´ eksploatacji Êrodków transportu oraz ewi-
dencj´ zu˝ycia paliwa w odniesieniu do kosztów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) imiennà list´ pracowników korzystajàcych ze
Êrodka transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
lub z us∏ug, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 7. 1. W przypadku kosztów administracyjnych,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie, koszta-
mi kwalifikujàcymi si´ do obj´cia refundacjà sà udo-
kumentowane dodatkowe koszty zatrudnienia pra-
cowników obs∏ugujàcych realizacj´ uprawnieƒ pra-
cowników niepe∏nosprawnych oraz pracodawców,
wynikajàcych z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
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osób niepe∏nosprawnych, a tak˝e wykonanie obo-
wiàzków sprawozdawczych pracodawcy bezpoÊred-
nio zwiàzanych z zatrudnianiem osób niepe∏nospraw-
nych.

2. Kwota refundacji kosztów administracyjnych
nie mo˝e przekroczyç kwoty kosztów p∏acy pracowni-
ków, o których mowa w ust. 1, nale˝nej za czas fak-
tycznego wykonywania dodatkowych czynnoÊci, któ-
re nie zosta∏yby poniesione w przypadku, gdyby pra-
codawca zatrudnia∏ wy∏àcznie pracowników nieb´dà-
cych osobami niepe∏nosprawnymi.

§ 8. Refundacja przyznana pracodawcy:

1) stanowi pomoc publicznà udzielanà zgodnie
z rozdzia∏em I, art. 42 i rozdzia∏em III rozporzàdze-
nia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia
2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporzàdzenia
w sprawie wy∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz.
UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), w zakresie dotyczà-
cym pomocy na rekompensat´ dodatkowych
kosztów zwiàzanych z zatrudnianiem pracowni-
ków niepe∏nosprawnych;

2) mo˝e byç udzielona ∏àcznie z innà pomocà ze
Êrodków publicznych, w tym wsparciem ze Êrod-
ków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia pomocà, je˝eli ∏àczna wartoÊç tej pomocy nie
przekroczy 100 % kosztów kwalifikujàcych si´ do
obj´cia refundacjà w okresie, na jaki osoby niepe∏-
nosprawne zosta∏y faktycznie zatrudnione.

§ 9. Refundacja nie mo˝e zostaç:

1) udzielona w sektorze w´glowym;

2) udzielona dla dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wywozem,
je˝eli pomoc jest bezpoÊrednio zwiàzana z iloÊcià
wywo˝onych produktów, utworzeniem i funkcjo-
nowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydat-
kami bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci wywozowej;

3) uwarunkowana pierwszeƒstwem u˝ycia towarów
produkcji krajowej.

§ 10. 1. Pracodawca sk∏ada do Funduszu wnio-
sek o:

1) dofinansowanie na dany rok kalendarzowy —
w terminie do dnia 15 listopada tego roku;

2) refundacj´:

a) w 2009 r. — w terminie do dnia 30 listopada
2009 r.,

b) w latach nast´pnych — w terminie do dnia
30 listopada roku poprzedzajàcego rok, którego
dotyczy refundacja.

2. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali sta-
tus zak∏adu pracy chronionej w danym roku kalenda-
rzowym, wniosek o refundacj´ na ten rok sk∏ada si´
w terminie do dnia 30 listopada tego roku.

3. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali sta-
tus zak∏adu pracy chronionej po dniu 1 listopada da-
nego roku kalendarzowego, termin, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. b, przed∏u˝a si´ do dnia 31 stycznia
roku nast´pnego.

4. Wniosek zawiera:

1) nazw´ pracodawcy;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania praco-
dawcy;

3) adres do korespondencji pracodawcy, je˝eli jest
inny ni˝ adres okreÊlony w pkt 2;

4) imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do reprezen-
towania pracodawcy w sprawie;

5) numer telefonu i faksu pracodawcy;

6) adres poczty elektronicznej pracodawcy;

7) numery NIP i PKD pracodawcy;

8) nazw´ banku i numer rachunku bankowego pra-
codawcy;

9) dane dotyczàce wnioskowanej pomocy:
a) podstaw´ prawnà udzielenia pomocy,
b) wnioskowanà kwot´ pomocy ogó∏em,
c) form´ zabezpieczenia zwrotu pomocy.

5. Do wniosku do∏àcza si´:

1) kserokopie:
a) dokumentów potwierdzajàcych dane, o których

mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 7,
b) aktualnej decyzji o nadaniu statusu zak∏adu pra-

cy chronionej;

2) oÊwiadczenie pracodawcy o:

a) posiadaniu lub nieposiadaniu w dniu z∏o˝enia
wniosku:
— zaleg∏oÊci w zobowiàzaniach wobec Fundu-

szu,
— nieuregulowanych w terminie zobowiàzaƒ

cywilnoprawnych,

b) zaleganiu lub niezaleganiu w dniu z∏o˝enia
wniosku z:
— wyp∏acaniem w terminie wynagrodzeƒ pra-

cownikom lub
— op∏acaniem w terminie sk∏adek na ubezpie-

czenia spo∏eczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych lub innych danin
publicznych,

c) og∏oszeniu lub nieog∏oszeniu w stosunku do
niego upad∏oÊci lub rozpocz´cia jego likwidacji,

d) znajdowaniu lub nieznajdowaniu si´ pracodaw-
cy w trudnej sytuacji ekonomicznej wed∏ug kry-
teriów okreÊlonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej dotyczàcych udzielania pomocy
publicznej3),

———————
3) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Komunikatu Komisji

— Wytyczne Wspólnotowe dotyczàce pomocy paƒstwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´-
biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
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e) karalnoÊci lub niekaralnoÊci w okresie 2 lat
przed dniem z∏o˝enia wniosku za przest´pstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.4));

3) informacj´ o przeci´tnych miesi´cznych stanach
zatrudnienia:

a) ogó∏em,

b) osób niepe∏nosprawnych ogó∏em oraz w po-
dziale na stopnie niepe∏nosprawnoÊci — ustalo-
nych odr´bnie dla ka˝dego z 3 miesi´cy poprze-
dzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku oraz o Êred-
nim kwartalnym stanie zatrudnienia osób nie-
pe∏nosprawnych obliczonym na podstawie tych
stanów zatrudnienia.

6. Do wniosku o dofinansowanie do∏àcza si´:

1) potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em kseroko-
pie zawartych umów kredytowych;

2) informacj´ z banku, z którym zosta∏y zawarte
umowy kredytowe, o wysokoÊci odsetek, jakie
pracodawca zap∏aci z tytu∏u zaciàgni´tych kredy-
tów za okres wskazany we wniosku, za który zo-
stanie naliczone oprocentowanie kredytów do do-
finansowania, wraz z informacjà o wysokoÊci sto-
py procentowej przyj´tej do wyliczenia odsetek;

3) informacj´ pracodawcy o przeznaczeniu kredytów
i o wysokoÊci kredytów, które mogà zostaç obj´te
dofinansowaniem stosownie do § 2, oraz o okre-
sie, za który zostanie naliczone oprocentowanie
kredytów do dofinansowania;

4) zaÊwiadczenia o pomocy de minimis lub oÊwiad-
czenie o wysokoÊci tej pomocy, otrzymanej
w okresie obejmujàcym bie˝àcy rok kalendarzowy
oraz dwa poprzedzajàce go lata kalendarzowe,
albo oÊwiadczenie o nieotrzymaniu pomocy
de minimis w tym okresie.

7. Do wniosku o refundacj´ do∏àcza si´ informacj´
o wysokoÊci:

1) kosztów ze wskazaniem rodzajów i kwot kosztów,
o których mowa w § 5—7;

2) otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de mini-
mis albo informacj´ o nieotrzymaniu pomocy —
w zakresie wynikajàcym z art. 37 ust. 5 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w spra-

wach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 585) — w odniesieniu do tych samych kosz-
tów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà.

8. Fundusz mo˝e ˝àdaç od pracodawcy przedsta-
wienia dodatkowych dokumentów potwierdzajàcych
informacje zawarte we wniosku.

§ 11. 1. Fundusz sprawdza wniosek pod wzgl´dem
rachunkowym i formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
we wniosku Fundusz:

1) informuje pracodawc´ o nieprawid∏owoÊciach
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
oraz

2) wzywa do ich usuni´cia w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia wezwania.

3. Fundusz, rozpatrujàc wniosek, bierze pod uwa-
g´:

1) przewidywane efekty oraz ca∏kowite i jednostko-
we koszty realizacji przedsi´wzi´cia, które ma byç
sfinansowane w ramach pomocy;

2) stopnie niepe∏nosprawnoÊci osób, na których re-
habilitacj´ zawodowà i spo∏ecznà pracodawca za-
ciàgnà∏ kredyt, o którym mowa w § 2 ust. 1 —
w przypadku wniosku o dofinansowanie;

3) wysokoÊç Êrodków Funduszu przeznaczonych na
ten cel w danym roku.

§ 12. 1. Fundusz pisemnie informuje pracodawc´
o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od
dnia otrzymania kompletnego wniosku.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnios-
ku Fundusz informuje pracodawc´ o jego rozpatrze-
niu, wzywajàc go do negocjacji warunków umowy.

3. Negocjacje powinny zakoƒczyç si´ w terminie
14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wnios-
ku Fundusz sporzàdza uzasadnienie.

§ 13. 1. W terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia ne-
gocjacji Fundusz zawiera umow´ z pracodawcà.

2. Umowa zawiera w szczególnoÊci:

1) zobowiàzanie Funduszu do:

a) wyp∏aty dofinansowania lub refundacji w kwo-
cie ustalonej w wyniku negocjacji,

b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania pra-
wid∏owoÊci realizacji warunków umowy przez
pracodawc´ w czasie obowiàzywania umowy;

2) zobowiàzanie pracodawcy odpowiednio do:

a) wykorzystania zaciàgni´tych kredytów zgodnie
z przeznaczeniem,

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 63, poz. 533.
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b) poniesienia kosztów kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia pomocà w terminach okreÊlonych w umo-
wie,

c) niezmniejszenia Êredniego kwartalnego stanu
zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, ustalo-
nego stosownie do § 10 ust. 5 pkt 3, o wi´cej ni˝
10 % w stosunku do Êredniego kwartalnego sta-
nu zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych,
o którym mowa w tym przepisie, w czasie obo-
wiàzywania umowy,

d) nieposiadania zaleg∏oÊci, o których mowa
w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze lub lit. b,
w czasie obowiàzywania umowy,

e) udokumentowania realizacji umowy na wezwa-
nie Funduszu,

f) umo˝liwienia wykonania przez Fundusz czynno-
Êci, o których mowa w pkt 1 lit. b,

g) informowania Funduszu o wszelkich zmianach
dotyczàcych realizacji umowy w terminie 7 dni
od dnia wystàpienia tych zmian,

h) rozliczenia otrzymanej pomocy w sposób i ter-
minie okreÊlonym w umowie,

i) zwrotu dofinansowania lub refundacji w przy-
padku:

— naruszenia co najmniej jednego z warunków
umowy,

— zbycia Êrodków trwa∏ych obj´tych refundacjà
lub utraty statusu zak∏adu pracy chronionej
— w cz´Êci, która nie zosta∏a pokryta odpisa-
mi amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zasto-
sowaniu stawek amortyzacyjnych wynikajà-
cych z Wykazu rocznych stawek amortyzacyj-
nych na dzieƒ zbycia tych Êrodków,

j) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji —
w formie hipoteki, por´czenia, weksla z por´-
czeniem wekslowym (aval), gwarancji banko-
wej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady
rachunku bankowego, przelewu wierzytelnoÊci
na zabezpieczenie lub aktu notarialnego o pod-
daniu si´ egzekucji przez d∏u˝nika.

3. Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, dodat-
kowo okreÊla:

1) zakres robót budowlanych i termin ich zakoƒcze-
nia;

2) termin i sposób odbioru zaadaptowanego, rozbu-
dowanego oraz nowo wybudowanego pomiesz-
czenia.

4. Umow´ zawiera si´ w formie pisemnej. Zmiana
umowy wymaga formy pisemnej.

§ 14. 1. Terminy, o których mowa w § 11 ust. 2
pkt 2, § 13 ust. 2 pkt 2 lit. g i h oraz § 16 ust. 3, przy-
wraca si´, je˝eli pracodawca uprawdopodobni, ˝e
uchybienie tym terminom nastàpi∏o bez jego winy.

2. W przypadku niezachowania terminu, o którym
mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, w tym terminu przywróco-
nego zgodnie z ust. 1, Fundusz informuje pracodawc´
o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

§ 15. Fundusz:

1) przekazuje dofinansowanie lub refundacj´ na ra-
chunek bankowy wskazany we wniosku, w termi-
nie 21 dni odpowiednio od dnia przedstawienia
przez pracodawc´:
a) dowodów terminowej zap∏aty poszczególnych

rat kredytu, którego dotyczy dofinansowanie,
wraz z nale˝nymi odsetkami,

b) dowodu poniesienia kosztów, o których mowa
w § 5—7;

2) informuje pracodawc´ o numerze referencyjnym
programu pomocowego, na podstawie którego
refundacja jest udzielana.

§ 16. 1. Pracodawca, który otrzyma∏ dofinansowa-
nie, sk∏ada Funduszowi pisemnà informacj´ o wyko-
rzystaniu Êrodków.

2. Informacja powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) pe∏nà nazw´ i adres pracodawcy, który otrzyma∏
pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki po-
siada;

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;

4) oznaczenie wykonywanej dzia∏alnoÊci wed∏ug
PKD;

5) sposób wydatkowania otrzymanego dofinanso-
wania, w tym zgodnoÊci z za∏o˝onym przeznacze-
niem;

6) oÊwiadczenie o wykorzystaniu kredytu zgodnie
z przeznaczeniem;

7) dane, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, ustalo-
ne odr´bnie dla ka˝dego z miesi´cy w okresie po-
mi´dzy dniem zawarcia umowy a dniem rozlicze-
nia pomocy okreÊlonej w umowie.

3. Informacj´ o wykorzystaniu Êrodków pracodaw-
ca sk∏ada Funduszowi nie póêniej ni˝ do dnia 15 mar-
ca roku nast´pujàcego po roku, w którym otrzyma∏
dofinansowanie.

§ 17. Pracodawca korzystajàcy z dofinansowania
lub refundacji przechowuje dokumentacj´ pozwalajà-
cà na sprawdzenie zgodnoÊci przyznanej pomocy
z przepisami niniejszego rozporzàdzenia przez okres
10 lat od dnia przyznania pomocy.

§ 18. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia
30 czerwca 2014 r.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.5)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak
———————
5) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utra-

ci∏o moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Spo∏ecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i trybu post´powania przy udziela-
niu zak∏adom pracy chronionej pomocy finansowej ze
Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1161, z 2004 r. Nr 82,
poz. 756 i Nr 175, poz. 1821 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 933)
zachowane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652).


