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§ 8. 1. Strony umowy corocznie określają wysokość

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku
liczby miejsc w warsztacie wskutek rozbudowy,
modernizacji lub remontu obiektu przeznaczonego na warsztat.

środków

finansowych na działalność warsztatu na podstawie planu sporządzonego przez jednostkę prowadzącą
warsztat i zweryfikowanego przez ośrodek w porozumieniu
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych.

zwiększenia

§ 12. 1. Warsztat prowadzi działalność o charakterze
niezarobkowym, z zastrzeżeniem ust. 2.'

2. Plan przedstawiany jest ośrodkowi na każdy następ
ny rok nie później niż do dnia 15 października.

2. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług
wykonanych w ramach programu rehabilitacji przeznacza się
na zaspokojenie potrzeb rehabilitacyjnych, kulturalnych
i osobistych uczestników warsztatu .

§ 9. 1. Rozliczenia wydatkowanych środków finansowych dokonuje jednostka prowadząca warsztat w okresach
półrocznych, nie później niż do dnia 5 miesiąca następujące
go po okresie rozliczeniowym.

3. Jeśli wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 2,
przekracza kwotę odpowiadającą iloczynowi 30% najniż
szego wynagrodzenia i liczby uczestników warsztatu, o jej
przeznaczeniu decydują strony umowy.

po przyjęciu rozliczenia przekazuje jednowarsztat środki finansowe na następne
półrocze nie później niż do 15 dnia miesiąca rozpoczynające
go półrocze.
2.

Ośrodek

prowadzącej

stce

§ 13. 1. Kontrolę działalności warsztatu pod względem
realizacji programu rehabilitacji oraz wykorzystania (wydatkowania) środków sprawuje właściwy ośrodek.

§ 10. 1. Jednostka prowadząca warsztat składa ośrod
kowi roczną informację z działalności rehabilitacyjnej i wyko.rzystania środków finansowych warsztatu w terminie do dnia
31 stycznia następnego roku.
zawierać

2. Informacja powinna
1)

nazwę

2)

listę

i adres jednostki

w

2. W ramach kontroli ośrodek może żądać:
1) dostarczenia przez kierownika jednostki prowadzącej
warsztat w wyznaczonym terminie informacji z działal
ności warsztatu,

szczególności:

prowadzącej

2) umożliwienia wglądu w inne dokumenty związane
z działalnością warsztatu w celu sporządzenia notatek,
odpisów i wyciągów.

warsztat.

uczestników warsztatu i rodzaje ich

'liepełnospraw

ności,

3. Kierownik ośrodka, w miarę potrzeb, zasięga opinii
rehabilitacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 2,
o efektach realizacji programu rehabilitacji w warsztacie.
Opinię może poprzedzić wykonanie przez zespół odpowied nich testów i badań porównawczych.

3) poziom frekwencji uczestników warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego,
4)

charakterystykę

i efekty prowadzonej terapii

zespołu

zajęciowej.

5) rozliczenie wykorzystania środków finansowych przez
warsztat. w tym również kwot uzyskanych ze sprzedaży
produktów i usług, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3,
6) dane o osobach zdolnych do podjęcia szkolenia zawodowego lub pracy zarobkowej oraz ocenę ich sprawności psychofizycznej i społecznej.
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4. O stwierdzonych uchybieniach właściwy ośrodek
zawiadamia Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
§

§ 11. 1. Kierownik warsztatu zawiadamia ośrodek o każdym

wolnym miejscu w warsztacie
nieniu miejsca.

niezwłocznie

14.

Rozporządzenie

dni od dnia

wchodzi w

życie

po

upływie

14

ogłoszenia .

po zwolMinister Pracy i Polityki Socjalnej: J.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTĘłA

z dnia 15

SPRAW

września

WEWNĘTRZNYCH

1992 r.

w sprawie określenia wykroczeń. za które funkcjonariusze niektórych organów nadżorowanych przez
Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. oraz
zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
Nr 12. poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312. z 1975 r. Nr 16, poz.
91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz.
291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23,

poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135,
z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz.
251 i Nr 72, poz .•~22, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz.
419 oraz z 1992 r. Nr 24, poz. 101) w związku z § 1 pkt 10, 11
i 12 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego

