
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 listopada 2020 r. 

Poz. 1921 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 20 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności 

zawodowej (Dz. U. poz. 850) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepeł-

nosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu 

pracy określonego w umowie o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, powiększone o dodatek za 

staż pracy, określony w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, naliczane od wynagrodzeń wymienionych w pkt 1 i 2 lub od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wymienionego w pkt 3, oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarno-

ściowy naliczone od wynagrodzeń wymienionych w pkt 2 lub od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

wymienionego w pkt 3, wypłacanego osobom niezaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności;”, 

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych, 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1342), finansowane przez zakład;”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 1otrzymuje brzmienie: 

„1) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepeł-

nosprawności, obliczanego na podstawie ustalonego w procesie negocjacji procentowego wskaźnika 

minimalnego wynagrodzenia, powiększone o dodatek za staż pracy, określony w przepisach o minimal-

nym wynagrodzeniu za pracę;”, 

                                                           
1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723). 
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– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, naliczanych od kwot wymienionych w pkt 1 i 2;”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych 

przez zakład, od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowane-

go stopnia niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1 i 2;”; 

2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakładowy fundusz aktywności tworzy się ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 4 ustawy oraz art. 38 

ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 

1291 i 1428), oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu aktywności.”; 

3) w § 15 w ust. 1 dodaje się pkt 14–17 w brzmieniu: 

„14) świadczeniem pomocy opiekunów w rekreacji i uczestnictwie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacz-

nego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym; 

15) odpłatnością za niefinansowany ze środków publicznych pobyt i leczenie osoby niepełnosprawnej w szczegól-

ności w: szpitalach, sanatoriach, placówkach rehabilitacyjno-szkoleniowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych 

i pielęgnacyjno-opiekuńczych; 

16) odpłatnością za pobyt na: 

a) turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunem – jeżeli lekarz zaleci uczestnictwo opiekuna na turnusie re-

habilitacyjnym, 

b) wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach; 

17) odpłatnością za przejazd w obie strony osób niepełnosprawnych do podmiotów wymienionych w pkt 15 albo do 

innych miejsc, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne, wczasy lub inne formy wypoczynku, o których 

mowa w pkt 16.”. 

§ 2. 1. Finansowanie wynagrodzenia powiększonego o dodatek za staż pracy, ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy wynagrodzeń pracowników zakładu aktywności zawodowej 

począwszy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2020 r. 

2. Finansowanie wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych, ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 3a rozpo-

rządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy wpłat począwszy od wynagro-

dzeń pracowników zakładu aktywności zawodowej za miesiąc styczeń 2020 r. 

3. Finansowanie składek na Fundusz Solidarnościowy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem, dotyczy składek od wynagrodzeń pracowników zakładu aktywności zawodowej począwszy od wynagro-

dzeń za miesiąc styczeń 2019 r. 

4. Poniesienie, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kosztów związanych z finansowaniem: 

1) składek na Fundusz Solidarnościowy, 

2) wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych, 

3) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie 

o pracę, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych, powiększonego o dodatek za staż pracy 

– jako kosztów działania zakładu aktywności zawodowej, wydatkowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepełnosprawnych, nie wymaga dokonania korekt informacji i rozliczeń, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3 

rozporządzenia zmienianego w § 1. 

5. Zmiana kosztów działania zakładu aktywności zawodowej, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 4a oraz w ust. 2 

pkt 1, 3 i 3a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wpływająca na zmianę 

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działanie zakładu w 2020 r., wymaga 

sporządzenia przez strony aneksu do umowy, o której mowa w § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg 
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