
Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 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 okreÊ-
lenia rodzajów zadaƒ powiatu, które mogà byç finan-
sowane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861
oraz z 2003 r. Nr 100, poz. 930) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O dofinansowanie ze Êrodków Funduszu za-
opatrzenia w sprz´t rehabilitacyjny mogà ubie-
gaç si´:
1) osoby niepe∏nosprawne stosownie do po-

trzeb wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci,
je˝eli:
a) przeci´tny miesi´czny dochód, w rozu-

mieniu przepisów o Êwiadczeniach rodzin-
nych, podzielony przez liczb´ osób we
wspólnym gospodarstwie domowym, ob-
liczony za kwarta∏ poprzedzajàcy miesiàc
z∏o˝enia wniosku, nie przekracza kwoty:
— 50 % przeci´tnego wynagrodzenia,

o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,
zwanego dalej „przeci´tnym wynagro-
dzeniem”, na osob´ we wspólnym gos-
podarstwie domowym,

— 65 % przeci´tnego wynagrodzenia
w przypadku osoby samotnej,

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabili-
tacji w warunkach domowych przy u˝y-
ciu tego sprz´tu, 

2) jeden raz w roku — osoby fizyczne prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, osoby praw-
ne i jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, je˝eli prowadzà dzia-
∏alnoÊç zwiàzanà z rehabilitacjà osób niepe∏-
nosprawnych przez okres co najmniej
dwóch lat przed dniem z∏o˝enia wnios-
ku oraz udokumentujà posiadanie Êrodków
w∏asnych lub pozyskanych z innych êróde∏
na sfinansowanie przedsi´wzi´cia w wyso-
koÊci nieobj´tej dofinansowaniem ze Êrod-
ków Funduszu.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. O dofinansowanie ze Êrodków Funduszu
szkolenia lub przekwalifikowania osób nie-
pe∏nosprawnych mogà ubiegaç si´ osoby
niepe∏nosprawne po spe∏nieniu wymogów,
o których mowa w art. 38 ustawy.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 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 o dofinansowanie ze Êrodków
Funduszu, rozwiàzanej z przyczyn le˝àcych
po stronie tego podmiotu.

2. Dofinansowanie likwidacji barier architek-
tonicznych, w komunikowaniu si´ i tech-
nicznych przys∏uguje oddzielnie na ka˝dy
rodzaj zadania. 

3. Dofinansowanie likwidacji barier w komu-
nikowaniu si´ i technicznych nie przys∏u-
guje osobom niepe∏nosprawnym, które
w ciàgu trzech lat przed z∏o˝eniem wnios-
ku uzyska∏y odpowiednio na te cele dofi-
nansowanie ze Êrodków Funduszu.

4. Dofinansowanie nie mo˝e obejmowaç
kosztów realizacji zadania poniesionych
przed przyznaniem Êrodków finansowych
i zawarciem umowy o dofinansowanie ze
Êrodków Funduszu.”;

4) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) numer PESEL i numer NIP w przypadku ich

nadania,
3) przedmiot dofinansowania,”,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 2 stycznia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia rodzajów zadaƒ powiatu, które mogà byç finansowane 
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

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

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podsta-
wie § 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 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, z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001
i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132,
poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651
i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115,
poz. 791, Nr 181, poz. 1288 i Nr 247, poz. 1822.



b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do wniosku do∏àcza si´:

1) kopi´ orzeczenia lub kopi´ wypisu z treÊci
orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5
pkt 1a 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, faktu-
r´ okreÊlajàcà kwot´ op∏aconà w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwot´
udzia∏u w∏asnego lub inny dokument po-
twierdzajàcy zakup, wraz z potwierdzonà
za zgodnoÊç, przez Êwiadczeniodawc´ re-
alizujàcego zlecenie, kopià zrealizowane-
go zlecenia na zaopatrzenie w przedmio-
ty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze.”,

c) w ust. 5:
— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje

brzmienie:
„Wniosek osoby fizycznej prowadzàcej dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, osoby prawnej i jed-
nostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobo-
woÊci prawnej o dofinansowanie ze Êrod-
ków Funduszu, poza danymi wymienionymi
w ust. 1 pkt 3 i 5—12, powinien zawieraç:”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dokumenty Êwiadczàce o prowadzeniu

dzia∏alnoÊci na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych lub dzia∏alnoÊci zwiàzanej z rehabili-
tacjà osób niepe∏nosprawnych,”,

d) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmiotem prowadzàcym dzia∏alnoÊç gos-
podarczà, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180,
poz. 1280) — do wniosku do∏àcza si´:
a) zaÊwiadczenia o pomocy de minimis

otrzymanej w okresie obejmujàcym bie-
˝àcy rok kalendarzowy oraz dwa poprze-
dzajàce go lata kalendarzowe albo
oÊwiadczenie o nieskorzystaniu z pomo-
cy de minimis w tym okresie,

b) informacje o ka˝dej pomocy innej ni˝
de minimis, jakà otrzyma∏ w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujàcych
si´ do obj´cia pomocà oraz na dany pro-
jekt inwestycyjny, z którym jest zwiàzana
pomoc de minimis,

c) oÊwiadczenie, ˝e nie jest przedsi´biorcà
znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji eko-
nomicznej, wed∏ug kryteriów okreÊlo-
nych w przepisach prawa Unii Europej-
skiej dotyczàcych udzielania pomocy3),”,

e) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7—10 w brzmieniu:
„7. W przypadku podmiotów, o których mowa

w ust. 6 pkt 1, dofinansowanie jest udziela-
ne jako pomoc de minimis zgodnie z warun-
kami okreÊlonymi w 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).

8. Pomoc, o której mowa w ust. 7, nie mo˝e
byç udzielona, je˝eli podmiot otrzyma∏ po-
moc innà ni˝ de minimis w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujàcych si´ do
obj´cia pomocà lub tego samego projektu
inwestycyjnego, a ∏àczna kwota pomocy
spowodowa∏aby przekroczenie dopuszczal-
nej intensywnoÊci pomocy.

9. Podstawà zakwalifikowania pomocy jako
pomocy de minimis jest zaÊwiadczenie wy-
dane przez starost´ (prezydenta miasta na
prawach powiatu) na podstawie odr´bnych
przepisów.

10. Podmioty, o których mowa w ust. 6 pkt 1,
przed zawarciem umowy przedstawiajà zak-
tualizowanà informacj´ o pomocy de mini-
mis lub innej pomocy publicznej przezna-
czonej na te same koszty kwalifikujàce si´
do obj´cia pomocà otrzymanej po z∏o˝eniu
wniosku o dofinansowanie ze Êrodków Fun-
duszu.”;

5) w § 12 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku gdy w∏aÊciwa jednostka organi-
zacyjna samorzàdu terytorialnego poweêmie
wàtpliwoÊç odnoÊnie do podanych we wnios-
ku o dofinansowanie danych, w szczególnoÊci
co do wysokoÊci dochodów i liczby osób pozo-
stajàcych we wspólnym gospodarstwie domo-
wym, majàcych wp∏yw na przyznanie dofinan-
sowania, wzywa wnioskodawc´ do z∏o˝enia
w wyznaczonym terminie, nie d∏u˝szym ni˝
14 dni, liczàc od dnia otrzymania wezwania,
wyjaÊnieƒ w sprawie lub dostarczenia nie-
zb´dnych dokumentów.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. WysokoÊç dofinansowania organizacji
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepe∏nosprawnych wynosi do 60 % kosz-
tów przedsi´wzi´cia.

2. WysokoÊç dofinansowania zaopatrzenia:

1) w sprz´t rehabilitacyjny wynosi do
60 % kosztów tego sprz´tu, nie wi´cej
jednak ni˝ do wysokoÊci pi´ciokrotne-
go przeci´tnego wynagrodzenia, 

2) w przedmioty ortopedyczne i Êrodki
pomocnicze wynosi:
a) do 100 % udzia∏u w∏asnego osoby

niepe∏nosprawnej w limicie ceny
ustalonym na podstawie odr´bnych
przepisów, je˝eli taki udzia∏ jest wy-
magany,
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3) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspólno-

towych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz.
UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).



b) do 150 % sumy kwoty limitu, o któ-
rym mowa w lit. a, wyznaczonego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia oraz wymaganego udzia∏u
w∏asnego osoby niepe∏nosprawnej
w zakupie tych przedmiotów i Êrod-
ków, je˝eli cena zakupu jest wy˝sza
ni˝ ustalony limit.

3. W przypadku osób przebywajàcych
w jednostkach organizacyjnych pomocy
spo∏ecznej wysokoÊç dofinansowania
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i Êrodki pomocnicze oblicza si´ przez
odj´cie od uzyskanej sumy kwoty, o któ-
rej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, op∏aty ry-
cza∏towej i cz´Êciowej odp∏atnoÊci do wy-
sokoÊci limitu ceny pokrywanej przez jed-
nostk´ organizacyjnà pomocy spo∏ecznej. 

4. WysokoÊç dofinansowania likwidacji ba-
rier architektonicznych, w komuniko-
waniu si´ i technicznych wynosi do

80 % kosztów przedsi´wzi´cia, nie wi´-
cej jednak ni˝ do wysokoÊci pi´tnasto-
krotnego przeci´tnego wynagrodzenia.

5. WysokoÊç dofinansowania szkolenia
i przekwalifikowania osób niepe∏nospraw-
nych wynosi 100 % kosztów szkolenia
i przekwalifikowania osoby niepe∏no-
sprawnej w placówkach szkolàcych, nie
wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci dziesi´cio-
krotnego przeci´tnego wynagrodzenia.”.

§ 2. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia podlegajà
rozpatrzeniu wed∏ug przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak

Dziennik Ustaw Nr 3 — 70 — Poz. 15


