
„§ 5d. Do przeprowadzania kontroli wykonania
obowiàzku zawarcia umów ubezpieczenia
od odpowiedzialnoÊci cywilnej rzeczników
patentowych za szkody wyrzàdzone przy
Êwiadczeniu pomocy w sprawach w∏asnoÊci
przemys∏owej sà uprawnione:

1) Krajowa Rada Rzeczników Patentowych,

2) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.”;

2) w § 6 wyrazy „5a—5c” zast´puje si´ wyrazami 
„5a—5d”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1 po lit. g) dodaje si´ lit. h)
w brzmieniu:

„h) od odpowiedzialnoÊci cywilnej rzeczników
patentowych za szkody wyrzàdzone przy
Êwiadczeniu pomocy w sprawach w∏asnoÊci
przemys∏owej,”

b) w ust. 2 po wyrazach „zawarcia umowy ubezpie-
czenia” dodaje si´ wyrazy „lub udokumentowa-
nia zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie
z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. WysokoÊç op∏aty, o której mowa w art. 90e
ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej, na dany rok kalenda-
rzowy jest og∏aszana przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw instytucji finansowych, w for-
mie obwieszczenia, w terminie do dnia
31 stycznia ka˝dego roku.”

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 marca 2002 r.

w sprawie algorytmu przekazywania Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych 
jednostkom samorzàdu terytorialnego.

Na podstawie art. 48 ust. 2 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, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368,
Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla algorytm przekazywa-
nia Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych, zwanego dalej „Fundu-
szem”, jednostkom samorzàdu terytorialnego na reali-
zacj´ zadaƒ lub rodzajów zadaƒ okreÊlonych ustawà
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, zwanej dalej „ustawà”, a tak˝e zasady ustalania
maksymalnych wysokoÊci kwot zobowiàzaƒ przypada-
jàcych do wyp∏aty na dany rok.

§ 2. Ârodki Funduszu sà przekazywane przez Preze-
sa Zarzàdu Funduszu samorzàdom powiatowym na re-
alizacj´ zadaƒ lub rodzajów zadaƒ z zakresu:

1) zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏-
nosprawnych, do których zalicza si´:

a) udzielanie osobom niepe∏nosprawnym po˝y-
czek na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
albo rolniczej,

b) udzielanie dofinansowaƒ do wysokoÊci 50%
oprocentowania kredytów bankowych, zaciàga-
nych przez osoby niepe∏nosprawne na kontynu-
owanie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub na prowa-
dzenie w∏asnego lub dzier˝awionego gospodar-
stwa rolnego,

c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawc´ na organizacj´ nowych lub
przystosowanie istniejàcych stanowisk pracy
dla osób niepe∏nosprawnych bezrobotnych lub
poszukujàcych pracy i niepozostajàcych w za-
trudnieniu, skierowanych do pracy przez powia-
towy urzàd pracy,

d) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawc´ na wynagrodzenia osób nie-
pe∏nosprawnych, skierowanych do pracy przez
powiatowy urzàd pracy, oraz sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne od tych wynagrodzeƒ, z wy-
∏àczeniem wynagrodzenia pracownika oraz
kosztów osobowych pracodawcy w cz´Êci finan-
sowanej przez bud˝et paƒstwa lub Fundusz
w trybie art. 25 ust. 2 i 3 ustawy,

e) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawc´, zatrudniajàcego do 24 pra-



cowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu
pracy, na wynagrodzenia osób niepe∏nospraw-
nych zaliczonych do znacznego lub umiarkowa-
nego stopnia niepe∏nosprawnoÊci, skierowa-
nych do pracy przez powiatowy urzàd pracy,
oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od tych
wynagrodzeƒ, z wy∏àczeniem wynagrodzenia
pracownika oraz kosztów osobowych praco-
dawcy w cz´Êci finansowanej przez bud˝et paƒ-
stwa lub Fundusz w trybie art. 25 ust. 2 i 3 usta-
wy,

f) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawc´ na szkolenia zatrudnionych
osób niepe∏nosprawnych,

g) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifiko-
wania zawodowego osób niepe∏nosprawnych, 

2) rehabilitacji spo∏ecznej, do której zalicza si´:

a) finansowanie w cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów two-
rzenia i dzia∏ania warsztatów terapii zaj´ciowej,

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepe∏no-
sprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabi-
litacyjnych,

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicz-
nych, urbanistycznych, transportowych, w ko-
munikowaniu si´ i technicznych,

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i tury-
styki osób niepe∏nosprawnych,

e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz´t rehabili-
tacyjny, przedmioty ortopedyczne i Êrodki po-
mocnicze przyznawane osobom niepe∏nospraw-
nym na podstawie odr´bnych przepisów,

f) dofinansowanie budowy, rozbudowy i moderni-
zacji obiektów s∏u˝àcych rehabilitacji. 

§ 3. 1. WysokoÊç Êrodków Funduszu dla samorzà-
dów powiatowych na realizacj´ zadaƒ wymienionych
w § 2 pkt 1 ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru al-
gorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:
Zp — roczna wysokoÊç Êrodków dla powiatu p prze-

znaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji za-
wodowej, które mogà byç finansowane ze Êrod-
ków Funduszu,

F — kwota Êrodków przewidziana w planie finanso-
wym Funduszu na dany rok na realizacj´ zadaƒ
z zakresu rehabilitacji zawodowej przez samo-
rzàdy powiatowe,

Bp — liczba osób niepe∏nosprawnych bezrobotnych
i poszukujàcych pracy niepozostajàcych w za-
trudnieniu, w rozumieniu przepisów o zatrud-

nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, w powie-
cie p, wyliczona jako Êrednia z trzech ostatnich
miesi´cy, wed∏ug stanu na koniec miesiàca, na
podstawie dost´pnych danych G∏ównego Urz´-
du Statystycznego, zwanego dalej „GUS”, 

L — aktualna liczba powiatów, 
i, p — wskaêniki przebiegajàce zbiór wszystkich liczb

naturalnych od 1 do L,
Bi — liczba osób niepe∏nosprawnych bezrobotnych

i poszukujàcych pracy niepozostajàcych w za-
trudnieniu, w rozumieniu przepisów o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, w powie-
cie i, wyliczona jako Êrednia z trzech ostatnich
miesi´cy, wed∏ug stanu na koniec miesiàca, na
podstawie dost´pnych danych GUS, 

Kp — kwota zobowiàzaƒ z tytu∏u realizacji umów z za-
kresu rehabilitacji zawodowej zawartych przez
powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzajàce-
go rok, dla którego jest wyliczana wysokoÊç
Êrodków Funduszu, zwanego dalej „rokiem po-
przednim”, przypadajàcych do zap∏aty w da-

p=L

nym roku, przy czym ∑Kp<F,
p=1

yp — zmienna zdefiniowana wyra˝eniem poni˝ej:

a — wyliczany w pierwszej kolejnoÊci wspó∏czynnik
korygujàcy zwiàzany, z tym ˝e kwota przypada-
jàca dla powiatu p z podzia∏u przeznaczonych
dla samorzàdów powiatowych Êrodków Fundu-
szu na dany rok mo˝e byç mniejsza od zacià-
gni´tych zobowiàzaƒ, zdefiniowany wyra˝e-
niem poni˝ej:
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rp — zmienna zdefiniowana wyra˝eniem poni˝ej:

2. WysokoÊç Êrodków Funduszu dla samorzàdów
powiatowych na realizacj´ zadaƒ wymienionych w § 2
pkt 2 ustala si´ wed∏ug nast´pujàcego wzoru algoryt-
mu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:
Sp — roczna wysokoÊç Êrodków dla powiatu p prze-

znaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji
spo∏ecznej, które mogà byç finansowane ze
Êrodków Funduszu,

H — kwota Êrodków przewidziana w planie finanso-
wym Funduszu na dany rok na realizacj´ zadaƒ
z zakresu rehabilitacji spo∏ecznej przez samorzà-
dy powiatowe,

i, p — wskaêniki przebiegajàce zbiór wszystkich liczb
naturalnych od 1 do L, 

L — aktualna liczba powiatów,
Wi — roczna wysokoÊç Êrodków dla powiatu i prze-

znaczonych na dofinansowanie uczestnictwa
osób niepe∏nosprawnych w warsztatach terapii
zaj´ciowej równa Wi=Ui x T, gdzie:
Ui — liczba uczestników warsztatów terapii za-

j´ciowej w powiecie i dofinansowanych
ze Êrodków Funduszu w roku poprzednim,

T — kwota Êrodków na pokrycie kosztów rocz-
nego pobytu jednego uczestnika w warszta-
cie terapii zaj´ciowej ustalona przez Zarzàd
Funduszu na dany rok do wysokoÊci ilorazu
maksymalnej kwoty zobowiàzaƒ, o której
mowa w § 4 ust. 6, i liczby uczestników,

Np — liczba osób niepe∏nosprawnych w powiecie
p równa Np = Ncp + Nap, gdzie:
Ncp = Lcp × Dck, gdzie:

Lcp — liczba dzieci ogó∏em w wieku poni-
˝ej 15 lat w powiecie p na podsta-
wie dost´pnych danych GUS,

Dck — wskaênik cz´stoÊci niepe∏nospraw-
noÊci orzeczonej wÊród dzieci
w wieku poni˝ej 15 lat w Polsce
ogó∏em, na podstawie dost´pnych
danych GUS,

Nap = Lap × Daw, gdzie:
Lap — liczba osób w wieku 15 lat i wi´cej

ogó∏em w powiecie p na podstawie
dost´pnych danych GUS,

Daw— wskaênik cz´stoÊci niepe∏nospraw-
noÊci orzeczonej wÊród osób w wie-
ku 15 lat i wi´cej w powiecie p, osza-
cowany na podstawie dost´pnych
wed∏ug województw danych GUS, 

Ni — liczba osób niepe∏nosprawnych w powiecie
i równa Ni = NCi + Nai, gdzie:
NCi = LCi × DCk, gdzie:

LCi — liczba dzieci ogó∏em w wieku poni-
˝ej 15 lat w powiecie i na podstawie
dost´pnych danych GUS,

Dck — wskaênik cz´stoÊci niepe∏nospraw-
noÊci orzeczonej wÊród dzieci
w wieku poni˝ej 15 lat w Polsce
ogó∏em, na podstawie dost´pnych
danych GUS, 

Nai = Lai × Daw, gdzie:
Lai — liczba osób w wieku 15 lat i wi´cej

ogó∏em w powiecie i na podstawie
dost´pnych danych GUS,

Daw— wskaênik cz´stoÊci niepe∏nospraw-
noÊci orzeczonej wÊród osób w wie-
ku 15 lat i wi´cej w powiecie i, osza-
cowany na podstawie dost´pnych
wed∏ug województw danych GUS,

Gp — kwota zobowiàzaƒ z tytu∏u realizacji umów z za-
kresu rehabilitacji spo∏ecznej zawartych przez
powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedniego,
przypadajàcych do zap∏aty w danym roku,

xp — zmienna zdefiniowana wyra˝eniem poni˝ej:

Wp — roczna wysokoÊç Êrodków dla powiatu p prze-
znaczonych na dofinansowanie uczestnictwa
osób niepe∏nosprawnych w warsztatach terapii
zaj´ciowej równa Wp = Up × T, gdzie:
Up — liczba uczestników warsztatów terapii za-

j´ciowej w powiecie p dofinansowanych
ze Êrodków Funduszu w roku poprzednim,

T — kwota Êrodków na pokrycie kosztów rocz-
nego pobytu jednego uczestnika w warsz-
tacie terapii zaj´ciowej ustalona przez Za-
rzàd Funduszu na dany rok do wysokoÊci
ilorazu maksymalnej kwoty zobowiàzaƒ,
o której mowa w § 4 ust. 6, i liczby uczest-
ników.

§ 4. 1. Ze Êrodków Funduszu mogà byç finansowa-
ne zobowiàzania z tytu∏u realizacji umów zawartych do
dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego realizacj´ za-
daƒ:

1) z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej
osób niepe∏nosprawnych,

2) dofinansowania likwidacji barier architektonicz-
nych,
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3) dofinansowania budowy, rozbudowy i moderniza-
cji obiektów s∏u˝àcych rehabilitacji,

4) finansowania w cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów tworze-
nia i dzia∏ania warsztatów terapii zaj´ciowej 

— przypadajàce do wyp∏aty w danym roku, do mak-
symalnej wysokoÊci, o której mowa w ust. 3—6, z za-
strze˝eniem § 7.

2. Ustalenie maksymalnych kwot zobowiàzaƒ dla
poszczególnych zadaƒ, o których mowa w ust. 1 
pkt 2—4 i § 2 pkt 1, wykazywanych w sprawozdaniu rze-
czowo-finansowym sporzàdzanym w trybie w art. 35c
ust. 2 ustawy za okres IV kwarta∏u roku poprzedniego,
nast´puje w drodze inwentaryzacji umów przeprowa-
dzanej na dzieƒ 31 grudnia roku poprzedniego. 

3. Maksymalna kwota zobowiàzaƒ powiatu do wy-
p∏aty w danym roku z tytu∏u realizacji umów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—3, stanowi ró˝nic´ mi´dzy kwotà
przeznaczonà w planie finansowym na zawarcie tych
umów w roku poprzednim a kwotà wyp∏aconà w roku
poprzednim z tytu∏u ich realizacji, z zastrze˝eniem
ust. 4 i 5.

4. Maksymalna kwota zobowiàzaƒ z tytu∏u realiza-
cji umowy, w cz´Êci dotyczàcej zwrotu kosztów ponie-
sionych przez pracodawc´ na wynagrodzenia osób
niepe∏nosprawnych, skierowanych do pracy przez po-
wiatowy urzàd pracy na jedno nowe lub przystosowa-
ne stanowisko oraz sk∏adek nale˝nych od pracodawcy
na ubezpieczenia spo∏eczne od tych wynagrodzeƒ, sta-
nowi iloczyn liczby etatów, na których zosta∏y zatrud-
nione osoby niepe∏nosprawne, 120% najni˝szego wy-
nagrodzenia obowiàzujàcego w dniu 1 stycznia roku,
w którym zosta∏a zawarta umowa, i liczby 6, a je˝eli
okres 36 miesi´cy od dnia zatrudnienia osoby niepe∏-
nosprawnej na nowym lub przystosowanym do jej po-
trzeb stanowisku up∏ywa przed dniem 31 grudnia roku,
dla którego jest obliczana wysokoÊç Êrodków, liczby
miesi´cy, za które ma nastàpiç zwrot kosztów zgodnie
z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy.

5. Maksymalna kwota zobowiàzaƒ z tytu∏u realiza-
cji umowy dotyczàcej zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawc´ zatrudniajàcego do 24 pracowników
w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy, na wyna-
grodzenia osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci, skierowanych do pracy przez powiatowy
urzàd pracy oraz sk∏adek nale˝nych od pracodawcy na
ubezpieczenia spo∏eczne od tego wynagrodzenia, sta-
nowi iloczyn liczby zatrudnionych osób niepe∏no-
sprawnych i 50% najni˝szego wynagrodzenia, obowià-
zujàcego w dniu 1 stycznia roku, w którym zosta∏a za-
warta umowa, powi´kszonego o sk∏adki na ubezpie-
czenia spo∏eczne od tego wynagrodzenia oraz liczby 6,
a je˝eli okres 24 miesi´cy od dnia rozpocz´cia realiza-
cji umowy up∏ywa przed dniem 31 grudnia roku, dla
którego jest obliczana wysokoÊç Êrodków, liczby mie-
si´cy, za które ma nastàpiç zwrot wynagrodzenia i sk∏a-
dek zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

6. Maksymalna kwota zobowiàzaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, stanowi kwot´ wyp∏aconà z tytu∏u reali-
zacji umów w roku poprzednim zwaloryzowanà Êred-
niorocznym wskaênikiem cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em okreÊlonym w ustawie bud˝eto-
wej na rok poprzedni. 

§ 5. 1. Zarzàd Funduszu informuje powiat o wielko-
Êci Êrodków Funduszu okreÊlonych algorytmem przy-
padajàcych tej jednostce na realizacj´ w danym roku
zadaƒ okreÊlonych w planie finansowym Funduszu,
stanowiàcym za∏àcznik do ustawy bud˝etowej, które
mogà byç przekazane na wyodr´bniony rachunek ban-
kowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Zarzàd Funduszu przekazuje powiatowi informa-
cj´, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
opublikowania ustawy bud˝etowej na dany rok. Infor-
macja ta powinna zawieraç:
1) nazw´ powiatu,
2) wysokoÊç Êrodków Funduszu przeznaczonych na

pokrycie zobowiàzaƒ na poszczególne zadania i ze
wskazaniem przepisów ustawy, przypadajàcych do
wyp∏aty w danym roku z tytu∏u realizacji umów za-
wartych przez powiat do dnia 31 grudnia roku po-
przedniego, w tym zobowiàzaƒ, o których mowa
w § 7, 

3) wysokoÊç Êrodków Funduszu na realizacj´ zadaƒ
przez powiat w danym roku, 

4) ∏àcznà kwot´ Êrodków Funduszu, przeznaczonà na
realizacj´ przez powiat w danym roku zadaƒ okre-
Êlonych w § 2,

5) dane zastosowane do obliczeƒ wysokoÊci Êrodków
Funduszu, przypadajàcych powiatowi, w szczegól-
noÊci:
a) kwot´ zobowiàzaƒ ze Êrodków Funduszu przypa-

dajàcà do wyp∏aty w danym roku na podstawie
umów zawartych przez powiat do dnia 31 grud-
nia roku poprzedniego, w podziale na zadania,

b) liczb´ uczestników warsztatów terapii zaj´ciowej
w danym powiecie przyj´tà do obliczeƒ Êrodków
Funduszu na dany rok,

c) ustalonà przez Zarzàd Funduszu na dany rok
kwot´ Êrodków Funduszu na pokrycie kosztów
rocznego pobytu jednego uczestnika w warszta-
cie terapii zaj´ciowej,

d) liczb´ dzieci ogó∏em w wieku poni˝ej 15 lat w da-
nym powiecie na podstawie dost´pnych danych
GUS,

e) wskaênik cz´stoÊci niepe∏nosprawnoÊci orzeczo-
nej wÊród dzieci w wieku poni˝ej 15 lat w Polsce
ogó∏em na podstawie dost´pnych danych GUS, 

f) liczb´ osób w wieku 15 lat i wi´cej ogó∏em w da-
nym powiecie na podstawie dost´pnych danych
GUS, 

g) wskaênik cz´stoÊci niepe∏nosprawnoÊci orzeczo-
nej wÊród osób w wieku 15 lat i wi´cej w danym
powiecie oraz s∏u˝àce do jego wyliczenia wskaê-
niki niepe∏nosprawnoÊci w danym wojewódz-
twie, na podstawie dost´pnych danych GUS,

h) liczb´ osób niepe∏nosprawnych bezrobotnych
oraz poszukujàcych pracy i niepozostajàcych
w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, w da-
nym powiecie wyliczonà jako Êrednià z ostatnich
trzech miesi´cy, wed∏ug stanu na koniec miesià-
ca, na podstawie dost´pnych danych GUS. 

§ 6. 1. Rada powiatu w terminie 30 dni od dnia
otrzymania informacji, o której mowa w § 5, przekazu-
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je Prezesowi Zarzàdu Funduszu uchwa∏´ okreÊlajàcà
zadania i wysokoÊç Êrodków Funduszu przeznaczo-
nych na te zadania z uwzgl´dnieniem art. 47 ust. 2 usta-
wy. Ârodki Funduszu na pokrycie zobowiàzaƒ przypa-
dajàcych do wyp∏aty w danym roku z tytu∏u realizacji
umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzednie-
go nie mogà byç przeznaczone na realizacj´ umów za-
wartych w danym roku.

2. Prezes Zarzàdu Funduszu przekazuje w ciàgu da-
nego roku samorzàdom powiatowym na wyodr´bnio-
ny rachunek bankowy Êrodki Funduszu na realizacj´
zadaƒ okreÊlonych w uchwale rady powiatu, o której
mowa w art. 35a ust. 3 ustawy, do wysokoÊci kwot wy-
nikajàcych z algorytmu, o którym mowa w § 3, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Prezes Zarzàdu Funduszu mo˝e przekazywaç
Êrodki Funduszu samorzàdowi powiatowemu przed
otrzymaniem uchwa∏y, o której mowa w ust. 1, na fi-
nansowanie zobowiàzaƒ, o których mowa w § 4, oraz
na realizacj´ zadania okreÊlonego w § 2 pkt 2 lit. b), do
wysokoÊci Êrodków wydatkowanych przez powiat na
to zadanie w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Rada powiatu uwzgl´dni w uchwale, o której mowa
w ust. 1, Êrodki przekazane powiatowi na realizacj´ za-
daƒ do dnia podj´cia tej uchwa∏y. 

4. Ârodki Funduszu, o których mowa w ust. 1, po-
wi´ksza si´ o faktycznie poniesione koszty obs∏ugi za-
daƒ realizowanych przez samorzàdy powiatowe, jed-
nak nie wi´cej ni˝ o 2% Êrodków wykorzystanych na re-
alizacj´ zadaƒ. 

5. Prezes Zarzàdu Funduszu przekazuje Êrodki Fun-
duszu w terminach umo˝liwiajàcych bie˝àce finanso-
wanie realizowanych przez powiaty zadaƒ, nie d∏u˝-
szych ni˝ 14 dni od dnia z∏o˝enia przez zarzàd powiatu
wniosku o przekazanie Êrodków zawierajàcego
w szczególnoÊci informacj´ o wykorzystaniu przez po-
wiat otrzymanych Êrodków Funduszu, planowanych
wyp∏atach, do których dokonania powiat posiada wy-
magane przepisami dokumenty, jednak˝e z uwzgl´d-
nieniem mo˝liwoÊci finansowych Funduszu, stopnia
wykorzystania przez powiat Êrodków przekazanych

i stanu wyodr´bnionego rachunku bankowego, po-
twierdzonego kopià wyciàgu bankowego na dzieƒ spo-
rzàdzenia wniosku o przekazanie Êrodków.

6. Przekazywanie Êrodków Funduszu nast´puje po
dokonaniu rozliczenia Êrodków za poprzedni okres,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, oraz po przed∏o˝eniu
Prezesowi Zarzàdu Funduszu informacji o:
1) nazwie banku, który prowadzi jeden wyodr´bniony

dla Êrodków Funduszu rachunek dla powiatu, oraz
o numerze wyodr´bnionego rachunku bankowego,

2) ka˝dej zmianie numeru wyodr´bnionego rachunku
bankowego z za∏àczeniem dowodu w zakresie za-
mkni´cia poprzedniego rachunku i przeniesienia
Êrodków Funduszu z poprzedniego wyodr´bnione-
go rachunku bankowego na nowy wyodr´bniony
rachunek bankowy.

§ 7. Maksymalna kwota zobowiàzaƒ do wyp∏aty
w danym roku, z tytu∏u realizacji umów dotyczàcych
zadania, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d), zawartych
do dnia 31 grudnia 2001 r., stanowi iloczyn kwoty mie-
si´cznego wynagrodzenia osoby niepe∏nosprawnej
okreÊlonego w umowie z pracodawcà powi´kszonej
o sk∏adki nale˝ne od pracodawcy na ubezpieczenia
spo∏eczne od tego wynagrodzenia w przypadku ich fi-
nansowania przez pracodawc´, liczby osób niepe∏no-
sprawnych zatrudnionych na nowych lub przystoso-
wanych do ich potrzeb stanowiskach i liczby 6, a je˝eli
okres 36 miesi´cy od dnia zatrudnienia osoby niepe∏-
nosprawnej na nowym lub przystosowanym do jej po-
trzeb stanowisku up∏ywa przed dniem 31 grudnia roku,
dla którego jest obliczana wysokoÊç Êrodków Fundu-
szu, liczby miesi´cy, za które ma nastàpiç zwrot kosz-
tów zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 8. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie do
Êrodków Funduszu okreÊlonych na podstawie planu fi-
nansowego na 2002 rok i planów finansowych na na-
st´pne lata.

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

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 marca 2002 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29  grudnia
1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80,
poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255,
Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38,
poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa nadaje si´ statut, stanowiàcy  za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania sta-
tutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. Nr 116, poz. 1217 i z 2001 r. Nr 32, 
poz. 366).

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

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol


