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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 maja 2003 r.

w sprawie algorytmu przekazywania Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
samorzàdom wojewódzkim i powiatowym

Na podstawie art. 48 ust. 2 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.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla algorytm przekazywa-
nia Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych, zwanego dalej „Fundu-
szem”, samorzàdom wojewódzkim i powiatowym na
realizacj´ zadaƒ lub rodzajów zadaƒ okreÊlonych usta-
wà z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, zwanej dalej „ustawà”, a tak˝e zasady ustalania
maksymalnych wysokoÊci kwot zobowiàzaƒ przypada-
jàcych do wyp∏aty na dany rok.

§ 2. Prezes Zarzàdu Funduszu przekazuje Êrodki
Funduszu samorzàdowi:

1) wojewódzkiemu — na realizacj´ zadaƒ okreÊlo-
nych w art. 35 ust. 1 pkt 4—6 ustawy;

2) powiatowemu — na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych
w art. 12, art. 13, art. 26, art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8,
art. 38 oraz art. 40 i 41 ustawy.

§ 3. WysokoÊç Êrodków Funduszu dla samorzàdu
wojewódzkiego na realizacj´ zadaƒ wymienionych

w § 2 pkt 1 ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru al-
gorytmu: 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

Sw — roczna wysokoÊç Êrodków Funduszu dla woje-
wództwa w przeznaczonych na zadania z zakre-
su rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej, które sà
finansowane ze Êrodków Funduszu, 

F — kwota Êrodków przewidzianych w planie finan-
sowym Funduszu na dany rok na realizacj´ za-
daƒ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-
nej przez samorzàdy wojewódzkie,

Bw — liczba osób niepe∏nosprawnych bezrobotnych
i osób niepe∏nosprawnych poszukujàcych pra-
cy w województwie w, wyliczona jako Êrednia
z trzech ostatnich miesi´cy, wed∏ug stanu na ko-
niec miesiàca na podstawie dost´pnych danych
G∏ównego Urz´du Statystycznego, zwanego
dalej „GUS”,

l — liczba województw,

Nw — liczba osób niepe∏nosprawnych w wojewódz-
twie w, gdzie:

Nw = Ndw + Nmw

———————
1) 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.
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Ndw — liczba osób niepe∏nosprawnych w wieku
15 lat i wi´cej w województwie w, gdzie:

Ndw = Dw x bd

Dw — liczba osób w wieku 15 lat i wi´cej
w województwie w na podstawie
dost´pnych danych GUS,

bd — wskaênik cz´stoÊci niepe∏no-
sprawnoÊci orzeczonej wÊród
osób w wieku 15 lat i wi´cej w wo-
jewództwie w wed∏ug dost´pnych
danych GUS,

Nmw — liczba niepe∏nosprawnych dzieci w wie-
ku 0—14 lat w województwie w, gdzie:

Nmw = Mw x am

Mw — liczba dzieci w wieku 0–14 lat
w województwie w na podstawie
dost´pnych danych GUS,

am — wskaênik cz´stoÊci niepe∏no-
sprawnoÊci orzeczonej wÊród
osób w wieku 0—14 lat w kraju
wed∏ug dost´pnych danych GUS,

Hw — Êrodki przeznaczone na dofinansowanie kosz-
tów dzia∏ania zak∏adów aktywnoÊci zawodowej
dla województwa w wyliczone wed∏ug wzoru:,

Hw = Uw × K

Uw — liczba zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci zatrudnionych w zak∏adach aktyw-
noÊci zawodowej, wynikajàca z podpisanych
umów, których stronà jest województwo w
do dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok,
na który jest obliczany algorytm,

K — kwota Êrodków na dofinansowanie kosztów
rocznego pobytu jednego zatrudnionego pra-
cownika niepe∏nosprawnego w zak∏adzie ak-
tywnoÊci zawodowej, ustalona przez Zarzàd
Funduszu na podstawie danych z 2002 r. b´dà-
ca ilorazem kwoty wydatkowanej na koszty
dzia∏alnoÊci zak∏adów aktywnoÊci zawodowej
i liczby zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych
zaliczonych do znacznego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci zatrudnionych w tych zak∏adach. 

§ 4. WysokoÊç Êrodków Funduszu dla samorzàdu po-
wiatowego na realizacj´ zadaƒ wymienionych w § 2 pkt 2
ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

Sp — roczna wysokoÊç Êrodków Funduszu dla powia-
tu p przeznaczonych na zadania z zakresu reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej, które sà finan-
sowane ze Êrodków Funduszu,

R — kwota Êrodków przewidzianych w planie finan-
sowym Funduszu na dany rok na realizacj´ za-
daƒ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-
nej przez samorzàdy powiatowe,

Bp — liczba osób niepe∏nosprawnych bezrobotnych
i osób niepe∏nosprawnych poszukujàcych pra-
cy w powiecie p, wyliczona jako Êrednia z trzech
ostatnich miesi´cy, wed∏ug stanu na koniec
miesiàca na podstawie dost´pnych danych
GUS,

L — liczba powiatów,

Np — liczba osób niepe∏nosprawnych w powiecie p,
gdzie: Np = Ndp + Nmp

Ndp — liczba osób niepe∏nosprawnych w wieku
15 lat i wi´cej w powiecie p, 

gdzie: Ndp = Dp x ad

ad — wskaênik cz´stoÊci niepe∏no-
sprawnoÊci orzeczonej wÊród
osób w wieku 15 lat i wi´cej w po-
wiecie p wed∏ug dost´pnych da-
nych GUS,

Dp — liczba osób w wieku 15 lat i wi´-
cej w powiecie p na podstawie
dost´pnych danych GUS,

Nmp — liczba niepe∏nosprawnych dzieci w wie-
ku 0—14 lat w powiecie p, gdzie Nmp =
Mp x am

Mp — liczba dzieci w wieku 0—14 lat
w powiecie p, na podstawie do-
st´pnych danych GUS,

am — wskaênik cz´stoÊci niepe∏no-
sprawnoÊci orzeczonej wÊród
dzieci w wieku 0—14 lat w kraju
na podstawie dost´pnych da-
nych GUS,

Zp — kwota zobowiàzaƒ z tytu∏u realizacji umów z za-
kresu rehabilitacji zawodowej zawartych przez
powiat p do dnia 31 grudnia 2002 r., przypada-
jàcych do zap∏aty w danym roku,

Wp — Êrodki przeznaczone na dofinansowanie zobo-
wiàzaƒ dotyczàcych kosztów dzia∏ania warszta-
tów terapii zaj´ciowej na 2003 r. i lata nast´pne
dla powiatu p wyliczone wed∏ug wzoru: 

Wp = Up × T

Up — liczba uczestników warsztatów terapii za-
j´ciowej wynikajàca z podpisanych
umów przez powiat p do dnia 31 grudnia
roku poprzedzajàcego rok, na który jest
obliczany algorytm,

T — kwota Êrodków na dofinansowanie kosz-
tów rocznego pobytu jednego uczestnika



Dziennik Ustaw Nr 88 — 5924 — Poz. 808

w warsztacie terapii zaj´ciowej, b´dàca
ilorazem kwoty wydatkowanej na koszty
dzia∏alnoÊci warsztatów terapii zaj´ciowej
i liczby uczestników tych warsztatów
w 2002 r.

§ 5. 1. Ustalenie maksymalnych kwot zobowiàzaƒ
dla poszczególnych zadaƒ, wykazywanych w spra-
wozdaniu rzeczowo-finansowym sporzàdzanym
w trybie art. 35c ust. 2 ustawy za okres IV kwarta∏u ro-
ku poprzedniego, nast´puje w drodze spisu umów za-
wartych przez samorzàd województwa lub powiatu,
przeprowadzonego na dzieƒ 31 grudnia roku poprzed-
niego.

2. Maksymalna kwota zobowiàzaƒ samorzàdu
wojewódzkiego do wyp∏aty w danym roku z tytu∏u
dofinansowania kosztów dzia∏ania zak∏adów aktyw-
noÊci zawodowej jest ustalana w wysokoÊci nie wy˝-
szej ni˝ 50% ilorazu kwoty Êrodków przewidzianych
w planie finansowym Funduszu na dany rok na reali-
zacj´ zadaƒ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej przez samorzàdy wojewódzkie i liczby woje-
wództw.

3. Maksymalna kwota zobowiàzaƒ samorzàdu po-
wiatowego do wyp∏aty w 2003 r. i w latach nast´pnych
z tytu∏u dofinansowania kosztów dzia∏ania warsztatów
terapii zaj´ciowej jest wyliczana jako iloczyn liczby
uczestników warsztatów terapii zaj´ciowej wynikajàcej
z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia
roku poprzedzajàcego rok, na który jest obliczany algo-
rytm, i ilorazu kwoty wydatkowanej na koszty dzia∏al-
noÊci warsztatów terapii zaj´ciowej i liczby uczestni-
ków tych warsztatów w 2002 r.

§ 6. 1. Zarzàd Funduszu informuje samorzàdy wo-
jewódzkie i powiatowe o wielkoÊci Êrodków Funduszu
okreÊlonych algorytmem przypadajàcych danej jedno-
stce na realizacj´ w danym roku zadaƒ, które sà prze-
kazywane na wyodr´bniony rachunek bankowy, o któ-
rym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Zarzàd Funduszu przekazuje samorzàdom in-
formacj´, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni
od dnia z∏o˝enia sprawozdaƒ rzeczowo-finanso-
wych sporzàdzanych w trybie art. 35c ust. 2 ustawy
za okres IV kwarta∏u roku poprzedniego, nie wcze-
Êniej jednak ni˝ przed opublikowaniem ustawy bu-
d˝etowej na dany rok. Informacja ta powinna za-
wieraç:

1) nazw´ jednostki samorzàdu terytorialnego;

2) kwot´ Êrodków Funduszu na realizacj´ zadaƒ sa-
morzàdu wojewódzkiego lub powiatowego;

3) dane zastosowane do obliczeƒ wysokoÊci Êrodków
Funduszu, przypadajàcych samorzàdowi woje-
wódzkiemu lub powiatowemu.

§ 7. 1. Ârodki Funduszu, o których mowa w § 6
ust. 1, powi´ksza si´ o faktycznie poniesione koszty ob-
s∏ugi zadaƒ realizowanych przez samorzàd, jednak nie
wi´cej ni˝ o 2,5% Êrodków wykorzystanych na realiza-
cj´ zadaƒ.

2. Prezes Zarzàdu Funduszu przekazuje Êrodki Fun-
duszu w ciàgu roku, w tym tak˝e w formie zaliczek,
w terminach umo˝liwiajàcych bie˝àce finansowanie
realizowanych przez samorzàdy wojewódzkie lub po-
wiatowe zadaƒ, nie d∏u˝szych ni˝ 14 dni od dnia z∏o˝e-
nia przez samorzàd wniosku o przekazanie Êrodków,
jednak˝e z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci finansowych
Funduszu, stopnia wykorzystania przez samorzàd
Êrodków przekazanych i stanu wyodr´bnionego ra-
chunku bankowego, potwierdzonego kopià wyciàgu
bankowego na dzieƒ sporzàdzenia wniosku o przekaza-
nie Êrodków.

3. Przekazanie Êrodków Funduszu nast´puje po do-
konaniu rozliczenia Êrodków Funduszu za poprzedni
okres oraz po przed∏o˝eniu Prezesowi Zarzàdu Fundu-
szu informacji o:

1) nazwie banku, który prowadzi jeden wyodr´bnio-
ny rachunek bankowy Êrodków Funduszu dla sa-
morzàdu, oraz o numerze wyodr´bnionego ra-
chunku bankowego;

2) ka˝dej zmianie numeru wyodr´bnionego rachunku
bankowego, z za∏àczeniem dowodu zamkni´cia
poprzedniego rachunku i przeniesienia Êrodków
Funduszu z poprzedniego wyodr´bnionego ra-
chunku bankowego na nowy wyodr´bniony rachu-
nek bankowy.

§ 8. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do Êrodków Funduszu okreÊlonych w planie finanso-
wym na 2003 r. i planów finansowych na lata na-
st´pne.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazy-
wania Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych jednostkom samorzàdu te-
rytorialnego (Dz. U. Nr 23, poz. 223), z tym ˝e stosuje
si´:

1) § 7 tego rozporzàdzenia — do ustalania maksymal-
nych kwot zobowiàzaƒ z tytu∏u realizacji umów za-
wartych do dnia 31 grudnia 2001 r.;

2) § 4 ust. 2—5 tego rozporzàdzenia — do ustalania
maksymalnych kwot zobowiàzaƒ z tytu∏u realizacji
umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r.
do dnia 31 stycznia 2003 r. 

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


