
Na podstawie art. 10 ust. 6 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 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, 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 oraz z 2001 r.
Nr 39, poz. 459) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych
zasad tworzenia, dzia∏ania i finansowania warsztatów te-
rapii zaj´ciowej (Dz. U. Nr 118, poz. 764 i z 1999 r. Nr 60,
poz. 648) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 8:

a) w ust. 2:
— w zdaniu wst´pnym po wyrazach „zalicza si´”

dodaje si´ przecinek oraz wyrazy „z uwzgl´d-
nieniem ust. 2a”,

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) koszty ubezpieczenia mienia warszta-

tu,”
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Za zgodà stron umowy, o której mowa w § 9
ust. 1, z ogólnej rocznej wielkoÊci Êrodków
finansowych przewidzianych na pokrycie
kosztów dzia∏alnoÊci warsztatu finansowa-
nych ze Êrodków Funduszu w danym roku
mo˝liwe jest wyodr´bnienie kwoty, do wy-
sokoÊci 3% tych kosztów, z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów niezb´dnej wymiany
zu˝ytego wyposa˝enia warsztatu lub jego
dodatkowego wyposa˝enia.”,

c) w ust. 4 po wyrazach „zorganizowania i dzia∏al-
noÊci warsztatu” dodaje si´ wyrazy „oraz zwi´k-
szenia liczby uczestników warsztatu, z uwzgl´d-
nieniem § 8a,”;

2) po § 8 dodaje si´ § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. 1. Jednostka prowadzàca warsztat mo˝e

wystàpiç do Funduszu z zaakceptowanym
przez starost´ wnioskiem o zwi´kszenie
liczby uczestników warsztatu nie wcze-
Êniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat, liczàc od
dnia podj´cia przez warsztat dzia∏alnoÊci.

2. Zarzàd Funduszu przy podejmowaniu de-
cyzji o zwi´kszeniu liczby uczestników
warsztatu do dofinansowania ze Êrodków
Funduszu uwzgl´dnia w szczególnoÊci
warsztaty ma∏e, w których liczba uczestni-
ków warsztatu nie przekracza 25 osób lub
gdy jest to jedyny warsztat na terenie po-
wiatu.

3. Zarzàd Funduszu podejmuje decyzj´,
o której mowa w ust. 2, w terminie do
dnia 30 paêdziernika roku poprzedzajàce-
go rozpocz´cie dofinansowania ze Êrod-
ków Funduszu kosztów uczestnictwa no-
wych uczestników w warsztacie.”;

3) w § 12 w ust. 3 wyraz „nast´pny” zast´puje si´ wy-
razem „ten”.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. J. Star´ga-Piasek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 9 lipca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia, dzia∏ania i finansowania warsztatów
terapii zaj´ciowej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 11 lipca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia wielkoÊci progowych dla niektórych towarów rolnych przywo˝onych z zagranicy.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie na-
k∏adania op∏at celnych dodatkowych na niektóre towa-
ry rolne przywo˝one z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485
i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ do dnia 31 grudnia 2001 r. wielkoÊci
progowe dla niektórych towarów rolnych przywo˝o-

nych z zagranicy, okreÊlone w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs


