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14) instrukcję o udzielaniu pierwszej pomocy medycz
nej, 

15) sposób alarmowania, ostrzegania i powiadamia
nia. 

§ 7. Podczas wykonywania zadań ochrony terenów 
komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urzą
dzeń wojskowych pracownicy ochrony specjalistycz
nych uzbrojonych formacji ochronnych są uprawnieni 
do legitymowania i ujęcia osób oraz użycia broni pal
nej i stosowania środków przymusu bezpośredniego, 
o których mowa wart. 36 ust. 1 ustawy. Z uprawnienia
mi tymi zapoznaje się stany osobowe jednostki woj
skowej lub obiektu wojskowego chronionego przez 
przedsiębiorcę· 

§ 8. Dowódca jednostki wojskowej jest obowiązany: 

1) udostępnić przedsiębiorcy: 
a) pomieszczenia na potrzeby wykonywania zadań 

ochronnych, pomieszczenia socjalne dla pra
cowników ochrony oraz punkt doraźnej pomocy 
medycznej, zabezpieczający daną jednostkę 
wojskową, 

b) środki łączności do powiadamiania i alarmowa
nia o zaistniałych zdarzeniach oraz 

2) zapewnić niezbędne oświetlenie obiektów oraz ich 
właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

§ 9. Przedsiębiorca jest obowiązany pOSiadać na
stępujące dokumenty: 

1) instrukcję ochrony terenu komórki lub jednostki or
ganizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego, 

2) plan ochrony komórki lub jednostki organizacyjnej, 
obiektu lub urządzenia wojskowego - opracowa
ny graficznie przez dowództwo jednostki wojsko
wej przy udziale przedstawiciela formacji i podpi
sany przez dowódcę jednostki wojskowej oraz 
przedsiębiorcę, 

3) książkę raportów lub meldunków specjalistycznej 
uzbrojonej formacji ochronnej, 

4) książkę ewidencji kluczy (w zależności od potrzeb), 

5) książkę wydawania kluczy (w zależności od po
trzeb), 

6) wykazy telefonów alarmowych i służbowych, 

7) spis wyposażenia pomieszczeń służbowych i so
cjalnych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę. 

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

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 czerwca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów 
terapii zajęciowej. 

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 776 i 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 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegóło
wych zasad tworzenia, działania i finansowania warsz
tatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 118, poz. 764) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5) przedstawiciel: 

a) powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwa
nego dalej «centrum pomocy», 

b) jednostki zamierzającej zorganizować warsz
tat lub prowadzącej warsztat;" 

2) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Oddział Funduszu, w terminie 14 dni od daty 
przedstawienia projektu, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, po stwierdzeniu zgodności pro
jektu zorganizowania warsztatu z celami i za
sadami działania oraz po weryfikacji przed
stawionych preliminarzy, składa projekt wła
ściwemu miejscowo staroście do akceptacji 
w terminie 30 dni od daty jego złożenia.", 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

,,1a. Oddział Funduszu, po uzyskaniu od staro
sty akceptacji projektu zorganizowania 
warsztatu, podejmuje decyzję o finansowa
niu warsztatu w wysokości i na warunkach 
określonych w umowie zawartej z jednost
ką organizującą warsztat.", 
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c) w ust. 2: 
- w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. l" zastępu

je się wyrazami "ust. la", 
- w pkt 6 po wyrazach "na rodzaje kosztów," 

dodaje się wyrazy "z tym że działalność 
warsztatów: 
a) zorganizowanych w okresie od 1 stycznia 

do 30 czerwca - jest finansowana do 
31 grudnia roku, w którym zorganizowano 
warsztat, 

b) zorganizowanych w okresie od 1 lipca do 
31 grudnia - jest finansowana do 31 grud
nia roku następującego po roku, w którym 
zorganizowano warsztat," 

- w pkt 7 po wyrazach "sposób finansowania" 
wyraz "i" zastępuje się wyrazami "oraz spo
sób i termin", 

d) skreśla się ust. 3, 
e) w ust. 4 w nawiasie po wyrazie ,,628" wyraz "i" 

zastępuje się przecinkiem i po wyrazie ,,668" 
dodaje się przecinek oraz wyrazy "Nr 137, 
poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 
i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486"; 

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi do 

35 godzin tygodniowo i do 7 godzin dziennie. 
Ustalenie krótszego wymiaru zajęć powoduje 
konieczność odpowiedniego zmniejszenia wy
sokości finansowania."; 

4) w § 8: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
"l) wynagrodzenie pracowników warsztatu, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na
leżne od pracodawcy składki od tego wyna
grodzenia na ubezpieczenia społeczne, 
a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowni
czych oraz odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych - w przypadku ich 
ponoszenia," 

b) w ust. 3 wyrazy" § 4 ust. l" zastępuje się wyra
zami ,,§ 4 ust. la"; 

5) w § 9: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Starosta zawiera z jednostką, która zorgani
zowała warsztat, umowę określającą rocz
ną wysokość środków finansowych na dzia
łalność warsztatu zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie, o której mowa 
w § 4 ust. la, z uwzględnieniem podziału na 
poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych 
do kosztów działalności warsztatów finan
sowanych ze środków Funduszu. Umowa 
obowiązuje od pierwszego dnia po dniu za
kończenia finansowania warsztatu na pod
stawie umowy, o której mowa w § 4 
ust. la.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: 
"la. Strony umowy, o której mowa w ust. 1, co

rocznie określają, w formie aneksu do tej 

umowy, wysokość środków na działalność 
warsztatu w następnym roku, z uwzględnie
niem podziału na poszczególne rodzaje 
kosztów, zaliczonych do kosztów działalno
ści warsztatów finansowanych ze środków 
Funduszu.", 

c) w ust. 2 wyrazy "oddziałowi Funduszu" zastępu
je się wyrazem "staroście"; 

6) § 10 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 10. Środki Funduszu są przekazywane zgodnie 

z umową, o której mowa w § 4 ust. la oraz 
w § 9 ust. 1, na konto jednostki prowadzącej 
warsztat, która jest zobowiązana do prowa
dzenia wyodrębnionej księgowości anali
tycznej dla działalności warsztatu oraz do 
składania staroście pełnego rozliczenia rocz
nego na podstawie przedstawionego do 
wglądu całościowego bilansu rocznej dzia
łalności jednostki."; 

7) w § 12 i 13 użyte w różnych przypadkach wyrazy 
"oddział Funduszu" zastępuje się użytym wodpo
wiednim przypadku wyrazem "starosta"; 

8) w § 14 w ust. 3 wyrazy" § 4 ust. l" zastępuje się wy
razami ,,§ 4 ust. la lub w § 9 ust. l"; 

9)w§16: 
a) w ust. 1 wyrazy "Zespół, o którym mowa w § 3 

ust. 2" zastępuje się wyrazami "Centrum pomo
cy", 

b) w ust. 2 wyraz "zespół" zastępuje się wyrazami 
"centrum pomocy". 

§ 2. 1. Koszty działalności warsztatów terapii zaję
ciowej utworzonych do 31 grudnia 1998 r. są finanso
wane, na podstawie umowy zawartej przez starostę 
z jednostką prowadzącą warsztat, ze środków przeka
zanych przez Prezesa Zarządu Funduszu na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szcze
gólności: 

1) roczną wysokość środków finansowych na działal 
ność warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z wa
runkami określonymi w dotychczas zawartej po
między jednostką a Funduszem umowie, 

2) podział na poszczególne rodzaje kosztów, o których 
mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia wymienionego 
w § 1. 

3. Strony umowy, o których mowa w ust. 1, corocz
nie określają w formie aneksu do tej umowy wysokość 
środków na działalność warsztatu terapii zajęciowej na 
rok następny. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 




