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Spraw Wewnętrznych i Administracji, z tym że przewi
dziane w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 uprawnienia: 

1) dowódcy brygady (pułku) przysługują dowódcy 
brygady (pułku) Nadwiślańskich Jednostek Woj
skowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji oraz Komendantowi Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Nadwiślańskich Jednostek Woj
skowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji! a także Komendantowi Samodzielnego 
Oddziału Zandarmerii Wojskowej przy Dowódz
twie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
w stosunku do podporządkowanych żołnierzy, 
z wyjątkiem ich zastępców, 

2) dowódcy okręgu wojskowego przysługują: 

a) Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojsko
wych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad
ministracji, w stosunku do żołnierzy w Dowódz
twie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji, z wyjątkiem jego zastępców oraz żołnie-

rzy zajmujących stanowisko służbowe dowódcy 
i zastępcy brygady (pułku), Komendanta i za
stępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szko
lenia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji, a także Komendanta i zastępcy Komen
danta Samodzielnego Oddziału Żandarmerii 
Wojskowej przy Dowództwie Nadwiślańskich 
Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 

b) Szefowi Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biuro 
Ochrony Rządu, w stosunku do podporządkowa
nych żołnierzy, z wyjątkiem jego zastępców, 

c) Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2305, w sto
sunku do podporządkowanych żołnierzy, z wy
jątkiem jego zastępców. 

§ 8. 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 15 lipca 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez praco

dawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie art. 27 ust. 3 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 25 czerwca 1998 r. w sprawie trybu 
i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego 
zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych 
przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 548) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) użyte w rozporządzeniu i w załącznikach do rozpo
rządzenia w różnych przypadkach wyrazy: 
a) "rejonowy urząd pracy" - zastępuje się wyraza

mi "powiatowy urząd pracy", użytymi wodpo
wiednim przypadku, 

b) "dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy" - za
stępuje się wyrazem "starosta", użytym w odpo
wiednim przypadku, 

c) "dyrektor" - zastępuje się wyrazem "starosta ", 
użytym w odpowiednim przypadku, 

d) "wojewódzki urząd pracy" - zastępuje się wy
razem "starosta", użytym w odpowiednim przy
padku; 

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Pracodawca zatrudniający do 24 pracowni
ków w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy, ubiegający się o zwrot kosztów wy
nagrodzenia zatrudnionych osób niepeł
nosprawnych, zaliczonych do znacznego 
albo umiarkowanego stopnia niepełno
sprawności, oraz składek należnych od pra
codawcy na ubezpieczenia społeczne od te
go wynagrodzenia, składa wniosek do staro
sty."; 

3) w § 2 w pkt 3 wyrazy "wynagrodzenia wraz ze skład
ką na ubezpieczenie społeczne" zastępuje się wy
razami "wynagrodzenia oraz składek należnych od 
pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego 
wynagrodzenia"; 

4) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) zestawienie kwot poniesionych składek, 
o których mowa w § 1 ust. l, wraz z poda
niem źródeł finansowania tych składek."; 
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5) w § 4 w ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) wynagrodzenia oraz składek należnych od 
pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od 
wynagrodzenia osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych na nowych lub przystosowa
nych stanowiskach pracy", 

b) wyrazy "we właściwym ze względu na miejsce 
tworzenia tych stanowisk pracy wojewódzkim 
urzędzie pracy, zwanym dalej «urzędem»," za
stępuje się wyrazami lIdo starosty właściwego 
ze względu na miejsce tworzenia tych stano
wisk"; 

6) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) wysokością środków Państwowego Fundu
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
zwanego dalej «funduszem», określonych 
na ten cel w danym roku na podstawie od
rębnych przepisów,"; 

7)w § 6: 

a) w pkt 3 wyrazy "wynagrodzenia wraz ze składką 
na ubezpieczenie społeczne oraz kopią listy płac 
osób zatrudnionych na nowych lub przystoso
wanych stanowiskach pracy, łącznie z potwier
dzonym dowodem wpłaty składki na ubezpie
czenie społeczne," zastępuje się wyrazami "wy
nagrodzenia oraz składek należnych od praco
dawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagro
dzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych 
na nowych lub przystosowanych stanowiskach 
pracy," 

b) w pkt 4 wyrazy "wynagrodzenia wypłacanego 
osobom niepełnosprawnym wraz ze składką na 
ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodze
nia" zastępuje się wyrazami "wynagrodzenia 
oraz składek należnych od pracodawcy na ubez
pieczenia społeczne od tego wynagrodzenia"; 

8)w § 9: 

a) w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy "z wyłącze
niem środków transportu," 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) wynagrodzenia oraz składki należne od pra
codawcy na ubezpieczenia społeczne od te
go wynagrodzenia."; 

9) w § 11: 

a) wyrazy "wynagrodzenia wraz ze składką na 
ubezpieczenie społeczne" zastępuje się wyraza
mi "wynagrodzenia oraz składek należnych od 
pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od te
go wynagrodzenia", 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) zestawienie kwot poniesionych składek na 
ubezpieczenia społeczne, w tym składek, 
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wraz z po
daniem źródeł finansowania tych składek."; 

10) § 12 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 12. Zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek 
należnych od pracodawcy na ubezpieczenia 
społeczne od tego wynagrodzenia przysłu
guje również pracodawcy za czas niezdolno
ści pracownika do pracy, o której mowa 
wart. 92 Kodeksu pracy."; 

11) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 

a) wyrazy ,,(art. 247 k.k.)" zastępuje się wyrazami 
,,(art. 233 k.k.)", 

b) w wykazie załączników do wniosku w pkt 3 wy
raz "ubezpieczenie" zastępuje się wyrazem 
"ubezpieczenia"; 

12) w załączniku nr 3 do wystąpienia o uruchomienie 
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON), stanowiącego 
załącznik nr 2 do rozporządzenia, w kolumnie 7 wy
razy "składka ZUS" zastępuje się wyrazami "skład
ki na ubezpieczenia społeczne". 

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

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 
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w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakła
dania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary 
roi ne przywożone z zag ra nicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz 
z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się do dnia 31 grudnia 1999 r. wielkości 
progowe dla niektórych towarów rolnych przywożo-

nych z zagranicy, określone w załączniku do rozporzą
dzenia. 

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

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
A. Ba/azs 




