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1694
ROZPORZÑDZENIE  RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby okreÊlonych 
przedsi´biorców. 

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki udzielania pomocy publicz-
nej przeznaczonej na szkolenia na potrzeby okre-
Êlonych przedsi´biorców, bezpoÊrednio zwiàzane
z rozwojem ich przedsi´biorstw, zwanej dalej „po-
mocà na szkolenia”;

2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà na szko-
lenia;

3) stopieƒ podwy˝szenia maksymalnej intensywnoÊci
pomocy na szkolenia dla ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorców w zale˝noÊci od obszaru, na którym
przedsi´biorca prowadzi dzia∏alnoÊç.

§ 2. 1. Warunkiem udzielania pomocy na szkolenia
jest przedstawienie przez przedsi´biorc´ dokumentacji
kosztów okreÊlonych w § 3.

2. Je˝eli szkolenie zawiera zarówno elementy szko-
lenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które
nie mogà zostaç wyodr´bnione w celu ustalenia inten-
sywnoÊci pomocy na szkolenia, przyjmuje si´ maksy-
malnà intensywnoÊç tej pomocy w wysokoÊci okreÊlo-
nej w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsi´biorców, dla szkoleƒ specjali-
stycznych, z uwzgl´dnieniem przepisu § 4.

§ 3. 1. Do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà na szkolenia zalicza si´: 

1) wynagrodzenie osób prowadzàcych szkolenie;

2) koszty podró˝y osób prowadzàcych szkolenie
i uczestników szkolenia;

3) koszty zakwaterowania osób prowadzàcych szko-
lenie i uczestników szkolenia;

4) amortyzacj´ maszyn i urzàdzeƒ, w zakresie, w ja-
kim sà one wykorzystywane na potrzeby szkolenia;

5) koszty us∏ug doradczych, zwiàzanych z danym
szkoleniem; 

6) pozosta∏e wydatki bie˝àce, w szczególnoÊci wydat-
ki na materia∏y zwiàzane z danym szkoleniem.

2. Za koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà na
szkolenia uznaje si´ równie˝ koszty zatrudnienia pra-
cownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym
pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, do wysokoÊci
sumy kosztów okreÊlonych w ust. 1.

§ 4. Je˝eli pomoc na szkolenia jest udzielana ma-
∏ym lub Êrednim przedsi´biorcom prowadzàcym dzia-
∏alnoÊç gospodarczà na obszarach, o których mowa
w art. 12 ust. 1 ustawy wymienionej w § 2 ust. 2, jej in-
tensywnoÊç zwi´ksza si´ o:

1) 20 punktów procentowych na szkolenia specjali-
styczne oraz o 30 punktów procentowych na szko-
lenia ogólne;

2) 30 punktów procentowych na szkolenia specjali-
styczne oraz o 40 punktów procentowych na szko-
lenia ogólne, je˝eli szkolenia te prowadzone sà dla
osób:
a) które nie ukoƒczy∏y 25 roku ̋ ycia i nie by∏y wcze-

Êniej zatrudnione na podstawie umowy o prac´,
b) niepe∏nosprawnych w stopniu umo˝liwiajàcym

im podj´cie pracy,
c) które podj´∏y prac´ po przerwie w wykonywa-

niu pracy trwajàcej nieprzerwanie co najmniej 3
lata — w terminie 6 miesi´cy od dnia zatrudnie-
nia takiej osoby,

d) które ukoƒczy∏y 45 rok ˝ycia i posiadajà wy-
kszta∏cenie nie wy˝sze ni˝ Êrednie,

e) które pozostajà bez pracy co najmniej przez
12 kolejnych miesi´cy — w terminie 6 miesi´cy
od dnia zatrudnienia takiej osoby.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1695

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu i harmonogramu prac nad D∏ugofalowà strategià rozwoju regionalnego kraju.

Na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 12 maja
2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

(Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109,
poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085,
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Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 66, poz. 596) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rzàdowe Centrum Studiów Strategicznych,
zwane dalej „RCSS”, prowadzi prace nad D∏ugofalowà
strategià rozwoju regionalnego kraju, zwanà dalej
„d∏ugofalowà strategià”. 

§ 2. 1. Prace nad d∏ugofalowà strategià lub jej aktu-
alizacjà sà prowadzone w oparciu o analizy, prognozy
i oceny RCSS oraz o materia∏y lub wnioski dotyczàce
priorytetów, kierunków i zasad rozwoju regionalnego,
przekazane Prezesowi RCSS przez ministrów kierujà-
cych dzia∏ami administracji rzàdowej, Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, zarzàdy województw i organy
wykonawcze innych jednostek samorzàdu terytorial-
nego oraz organizacje pozarzàdowe. 

2. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami administracji rzà-
dowej przekazujà Prezesowi RCSS materia∏y dotyczàce
rozwoju regionalnego w zakresie nadzorowanych
przez nich spraw, których uwzgl´dnienie w d∏ugofalo-
wej strategii wynika z potrzeb danego dzia∏u, lub doty-
czàce Êredniookresowych i d∏ugofalowych polityk
w zakresie danego dzia∏u.

3. Prezes RCSS wyst´puje z wnioskiem do zarzà-
dów województw o przekazanie aktualnej strategii roz-
woju województwa, programów wojewódzkich, planu
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
materia∏ów dotyczàcych priorytetów wspó∏pracy za-
granicznej i form wspó∏pracy regionalnej. 

§ 3. RCSS opracowuje projekt d∏ugofalowej strate-
gii lub projekt jej aktualizacji na cztery lata przed okre-
sem, na który b´dzie opracowana Narodowa strategia
rozwoju regionalnego.

§ 4. 1. Prezes RCSS przekazuje projekt d∏ugofalowej
strategii lub projekt jej aktualizacji do konsultacji cz∏on-
kom Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów oraz zarzàdom województw, którzy mogà
zg∏aszaç pisemnie uwagi w terminie 30 dni od dnia
otrzymania projektu.

2. Na podstawie zg∏oszonych uwag Prezes RCSS
dokonuje weryfikacji projektu d∏ugofalowej strategii

lub projektu jej aktualizacji i przedstawia go do powtór-
nej konsultacji w trybie okreÊlonym w ust. 1.

3. Prezes RCSS przekazuje projekt d∏ugofalowej
strategii lub projekt jej aktualizacji do konsultacji, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, po wczeÊniejszym dokonaniu
uzgodnieƒ celów i priorytetów dokumentu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego.

§ 5. Prezes RCSS przekazuje Szefowi Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów projekt d∏ugofalowej strategii lub
projekt jej aktualizacji na co najmniej trzy lata i trzy mie-
siàce przed okresem, o którym mowa w § 3.

§ 6. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wnosi
projekt d∏ugofalowej strategii lub projekt jej aktualiza-
cji pod obrady Rady Ministrów.

§ 7. 1. Rada Ministrów uchwala d∏ugofalowà strate-
gi´ lub jej aktualizacj´ na trzy lata przed okresem, o któ-
rym mowa w § 3, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Mini-
strów, mo˝e uchwaliç d∏ugofalowà strategi´ lub jej ak-
tualizacj´ w innym terminie ni˝ okreÊlony w ust. 1. 

3. Prezes RCSS, na podstawie oceny sytuacji kraju
lub analizy przebiegu realizacji programów krótkookre-
sowych i Êredniookresowych oraz programów woje-
wódzkich, informuje Prezesa Rady Ministrów o potrze-
bie aktualizacji d∏ugofalowej strategii. 

§ 8. 1. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia ministrowie kierujàcy dzia∏ami admini-
stracji rzàdowej przeka˝à Prezesowi RCSS materia∏y,
o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Prezes RCSS opracuje pierwszy projekt d∏ugofa-
lowej strategii na podstawie niniejszego rozporzàdze-
nia w terminie 90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia i przeka˝e go do konsultacji, o których mowa 
w § 4.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1696

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie wysokoÊci dop∏at do mleka Ekstra w 2003 r.

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797 oraz
z 2002 r. Nr 107, poz. 937) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. OkreÊla si´ wysokoÊç dop∏at udzielanych do-
stawcom hurtowym do mleka Ekstra, które zostanie
sprzedane w 2003 r. podmiotom skupujàcym.

2. WysokoÊç dop∏at, o której mowa w ust. 1, wyno-
si 4 grosze za litr mleka Ekstra.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


