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UZASADNIENIE 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 25d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”.  

 
Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Pracy               

i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia 
społeczne osób niepełnosprawnych (z 2015 r. poz. 690). 

 
Nowelizacja rozporządzenia wynika z wejścia w życie z dniem 1 października 2015 r. 

ustawy z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 493), która 
wprowadziła zmianę art. 25a ust. 1 i 4 oraz art. 25c ust. 2 ustawy o rehabilitacji, polegającą na 
liberalizacji warunku uzyskania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (udzielanej 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) osobom 
niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom 
oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. 
Znowelizowana ustawa o rehabilitacji dopuściła refundację składek opłaconych                                 
z maksymalnie 14-dniowym opóźnieniem, czyli z uchybieniem terminom ich opłacenia 
wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów                                 
o ubezpieczeniu społecznym rolników.  

  
W § 1 w pkt 1 projektu (w § 2 ust. 2), dodano przepis zezwalający na fakultatywne 

wskazywanie części lub całości informacji zawartych we wniosku dodatkowo w formie 
fotokodu (np. kodu QR, czyli matrycowego kodu kreskowego umożliwiającego skanowanie 
zakodowanych informacji), oznaczeń lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentu (np. 
etykiet dźwiękowych lub etykiet pisanych alfabetem Braille`a). Rozwiązanie to pozwoli 
osobom niewidomym lub silnie niedowidzącym używającym odpowiednio oprogramowanych 
urządzeń przenośnych (np. smartfonów) na zidentyfikowanie rodzaju wniosku oraz co 
najmniej podstawowych danych wykazanych we wniosku – po jego wydrukowaniu. 
Wnioskodawca będzie mógł wybrać najbardziej odpowiadający mu środek. Zastosowanie  go 
nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów. Osoby używające oznaczeń lub 
etykiet dla innych celów będą mogły je wykorzystać także do zidentyfikowania wniosku, zaś 
używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą 
mogły, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, generować oraz skanować i odczytywać 
fotokody. Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku będzie to stanowiło 
dodatkowe ważne usprawnienie. 

 Wprowadzenie przepisu zezwalającego na umieszczenie we wniosku wymienionych 
środków wyeliminuje wątpliwości organu dotyczące zgodności takiego wniosku ze wzorem 
wniosku stanowiącym załącznik do projektu rozporządzenia. W związku z tym organ nie 
będzie mógł uznać, że złożony egzemplarz wniosku nie jest zgodny ze wzorem w związku              
z tym, że zawiera dodatkowe elementy w postaci jednego lub wielu kodów QR lub etykiet 
umieszczonych przez składającego na wniosku. 
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 Refundacja będzie udzielana, tak jak dotychczas, jako pomoc de minimis, pomoc de 

minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa lub akwakultury.                   
W związku z tym w § 1 w pkt 2 projektu (w § 3 rozporządzenia) zawarto odesłanie do 
odpowiednich przepisów Komisji Europejskiej określających stosowanie art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do wspomnianych form pomocy de minimis.  

W § 1 w pkt 3 projektu (w § 6 rozporządzenia) zmieniono termin złożenia wniosku 
Wn-U-A przez niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania 
składek za niepełnosprawnego domownika, w celu ujednolicenia terminów składania 
wszystkich wniosków o refundację. Termin na złożenie wniosku Wn-U-A został wyznaczony 
do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin dokonania 
zapłaty składek za dany kwartał (dotychczas był to termin – do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał).  

W § 1 w pkt 4 projektu (w § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia) zobligowano 
wnioskodawców, aby wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G oraz Wn-U-A składali kopie 
aktualnych dokumentów potwierdzających numery PESEL, w celu weryfikacji danych 
wpisanych przez nich we wniosku.  

W § 1 pkt projektu (w § 10 w pkt 5 rozporządzenia) doprecyzowano przepis w którym 
Fundusz wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie i akwakulturze. 

W załącznikach 1 i 2 (§ 6 i 7 projektu) wprowadzono pozycję 44 (wniosek Wn-U-G) 
oraz pozycję 36 (wniosek Wn-U-A) - „Data opłacenia składek”, w której wnioskodawca, 
zgodnie z objaśnieniem powinien podać datę zgodną z datą na dowodzie potwierdzającym 
opłacenie w całości obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne (lub ubezpieczenia 
społeczne rolników) wykazanych we wniosku, np. datą przelewu, czy też datą przekazu 
pocztowego. Ponadto załączniki nr 1 i nr 2 zostały odpowiednio dostosowane do zmienianych 
przepisów projektu rozporządzenia.  

 
 W § 2 projektu określono okresy sprawozdawcze dla refundacji, do których będzie 

miało zastosowanie projektowane rozporządzenie.  
 
 Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2015 r.  
 
Problematyka regulowana w projekcie rozporządzenia jest zgodna z przepisami prawa 

Unii Europejskiej i nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom 
i organom Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, 
określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  


