
2) prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà — wysokoÊç
dofinansowania nie mo˝e przekroczyç 30% kosz-
tów realizacji zadania.

§ 7. 1.  Podstaw´ dofinansowania stanowi umowa
zawarta przez marsza∏ka województwa z osobà fizycz-
nà prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà, osobà praw-
nà lub jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobo-
woÊci prawnej.

2. Umowa zawiera: 

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegó∏owe okreÊlenie zadania, o którym mowa
w § 2  pkt 2;

3) wysokoÊç i termin przekazania Êrodków Funduszu
przyznanych na dofinansowanie zadania; 

4) udzia∏ Êrodków w∏asnych i z innych êróde∏;

5) termin rozpocz´cia realizacji zadania;

6) zakres i sposób realizacji umowy;

7) zobowiàzanie do zachowania formy pisemnej
w przypadku zmiany lub rozwiàzania umowy;

8) warunki i termin wypowiedzenia umowy;

9) warunki rozwiàzania umowy i zwrotu Êrodków Fun-
duszu;

10) sposób kontroli wykonania umowy;

11) zobowiàzanie do przed∏o˝enia w∏aÊciwemu orga-
nowi jednostki samorzàdu województwa doku-
mentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia
ich wystawienia oraz dokumentów potwierdzajà-
cych pokrycie udzia∏u w∏asnego w kosztach zada-
nia;

12) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów
potwierdzajàcych wydatkowanie Êrodków Fundu-
szu.

3. Przekazanie Êrodków Funduszu na dofinansowa-
nie nast´puje na podstawie faktury lub innego doku-
mentu potwierdzajàcego zakup us∏ugi, wystawionych
po dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania, oprocentowania, sp∏aty 
i umarzania po˝yczek dla osób niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 12 ust. 7 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegó∏owych

zasad udzielania, oprocentowania, sp∏aty i umarzania
po˝yczek dla osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 67,
poz. 439 oraz z 1999 r. Nr 16, poz. 148) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania, opro-
centowania, sp∏aty, rozk∏adania na raty i umarzania
po˝yczek dla osób niepe∏nosprawnych”;

2) w § 1 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Po˝yczka mo˝e byç udzielona na:

1) podj´cie dzia∏alnoÊci po raz pierwszy,

2) ponowne rozpocz´cie dzia∏alnoÊci, jeÊli od
dnia wykreÊlenia wpisu do ewidencji dzia∏al-
noÊci gospodarczej albo cofni´cia koncesji
— w odniesieniu do dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, lub wygaÊni´cia obowiàzku podatko-
wego z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci rol-
niczej, lub wygaÊni´cia obowiàzku podatko-
wego z tytu∏u prowadzenia dzia∏ów specjal-

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏ecz-
ne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. 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, 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, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200,
poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 79 i Nr 90, poz. 844.



nych produkcji rolnej up∏yn´∏o co najmniej
6 miesi´cy.

3. Osoba niepe∏nosprawna mo˝e otrzymaç po-
˝yczk´ tylko raz oraz pod warunkiem, ˝e nie
korzysta aktualnie z po˝yczki udzielonej
z Funduszu Pracy.”;

3) w § 8 po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku ubiegania si´ o odroczenie termi-
nu sp∏aty po˝yczki, roz∏o˝enia jej sp∏aty na raty
lub umorzenia sp∏aty w cz´Êci lub w ca∏oÊci
z uwagi na trudnà sytuacj´ materialnà lub loso-
wà d∏u˝nik powinien do wniosku do∏àczyç do-
kumenty potwierdzajàce te okolicznoÊci.”;

4) po § 8 dodaje si´ § 8a w brzmieniu: 

„§ 8a. 1. Sp∏at´ po˝yczki rozk∏ada si´ na nie wi´cej
ni˝ 48 miesi´cznych rat w wysokoÊci usta-
lonej w umowie. 

2. Raty ustala si´ w wysokoÊci umo˝liwiajà-
cej po˝yczkobiorcy sp∏at´ 50% udzielonej

po˝yczki w okresie 24 miesi´cy prowadze-
nia przez niego dzia∏alnoÊci gospodar-
czej. 

3. Umowa zawiera plan sp∏aty po˝yczki.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Umowa mo˝e przewidywaç karencj´ w sp∏acie
po˝yczki wraz z oprocentowaniem, przy czym
okres karencji nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 6 mie-
si´cy i jest wliczany do okresu sp∏aty po˝yczki.
Okres ca∏kowitej sp∏aty po˝yczki nie mo˝e jed-
nak przekroczyç 48 miesi´cy od dnia wyp∏ace-
nia ca∏ej kwoty po˝yczki, a w przypadku wyp∏a-
ty w transzach — ostatniej transzy.”.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner

Dziennik Ustaw Nr 100 — 6787 — Poz. 929 i 930
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia rodzajów zadaƒ powiatu, które mogà byç finansowane 
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 4 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okreÊlenia
rodzajów zadaƒ powiatu, które mogà byç finansowane
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861),
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagania, jakie powinny spe∏niaç pod-
mioty ubiegajàce si´ o dofinansowanie kosz-
tów tworzenia i dzia∏ania warsztatów terapii
zaj´ciowej, a tak˝e tryb post´powania i zasa-
dy ich dofinansowania okreÊlajà przepisy
w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia,
dzia∏ania i finansowania warsztatów terapii
zaj´ciowej.”, 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymagania, jakie powinny spe∏niaç osoby
niepe∏nosprawne ubiegajàce si´ o dofinan-
sowanie kosztów uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych, a tak˝e tryb post´powania
i szczegó∏owe zasady ich dofinansowania
okreÊlajà przepisy w sprawie turnusów reha-
bilitacyjnych.”;

2) w § 2:

a) uchyla si´ pkt 1,

b) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) likwidacja barier architektonicznych, w ko-
munikowaniu si´ i technicznych, w zwiàzku

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏ecz-
ne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. 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, 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, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200,
poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 79 i Nr 90, poz. 844.


