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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 28 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania przy udzielaniu 
zak∏adom pracy chronionej pomocy finansowej ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 32 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w spra-

wie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania przy
udzielaniu zak∏adom pracy chronionej pomocy finan-
sowej ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1161
oraz z 2004 r. Nr 82, poz. 756) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zwrotu kosztów za szkolenie zatrudnionych
osób niepe∏nosprawnych, w zwiàzku z ko-
niecznoÊcià zmiany profilu produkcji, do które-
go majà zastosowanie przepisy rozporzàdze-
nia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trak-
tatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE
L 10 z 13.01.2001), zwanego dalej „rozporzà-
dzeniem Komisji”,”;

2) w § 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pomoc publiczna — pomoc paƒstwa spe∏-
niajàca przes∏anki okreÊlone w art. 87 ust. 1
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Euro-
pejskà;”,

———————
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1432).

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, z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.



b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) zwrot kosztów za szkolenie — zwrot kosz-

tów za szkolenie zatrudnionych osób nie-
pe∏nosprawnych:
a) specjalistyczne, przez które rozumie si´

szkolenia, o których mowa w art. 2
lit. d rozporzàdzenia Komisji,

b) ogólne, przez które rozumie si´ szkole-
nia, o których mowa w art. 2 lit. e rozpo-
rzàdzenia Komisji

— w zwiàzku z koniecznoÊcià zmiany profi-
lu produkcji.”;

3) w § 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) informacj´ o pomocy publicznej uzyskanej

w okresie 3 lat poprzedzajàcych dat´ z∏o˝enia
wniosku.”;

4) w § 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pe∏nà dokumentacj´ poniesionych kosztów

szkolenia w podziale na poszczególne pozycje
wydatków;”;

5) uchyla si´ § 17;

6) w § 19 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1 i 2;

7) po § 19 dodaje si´ § 19a—19c w brzmieniu:
„§ 19a. 1. WielkoÊç pomocy, o której mowa w § 1

pkt 1 lit. b, w przypadku zak∏adu pracy
chronionej b´dàcego ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorcà nie mo˝e przekraczaç:
1) 55 % kosztów szkolenia kwalifikujà-

cych si´ do obj´cia pomocà — w przy-
padku szkoleƒ specjalistycznych;

2) 90 % kosztów szkolenia kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia pomocà — w przy-
padku szkoleƒ ogólnych.

2. WielkoÊç pomocy, o której mowa w § 1
pkt 1 lit. b, w przypadku zak∏adu pracy
chronionej innego ni˝ ma∏y lub Êredni
przedsi´biorca nie mo˝e przekraczaç:

1) 45 % kosztów szkolenia kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia pomocà — w przy-
padku szkoleƒ specjalistycznych;

2) 70 % kosztów szkolenia kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia pomocà — w przy-
padku szkoleƒ ogólnych.

3. Za ma∏ego i Êredniego przedsi´biorc´
uznaje si´ przedsi´biorc´ w rozumieniu
za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 70/2001 r. z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomo-
cy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

4. Je˝eli szkolenie zawiera zarówno elemen-
ty szkolenia specjalistycznego, jak i szko-
lenia ogólnego, które nie mogà zostaç
wyodr´bnione w celu ustalenia wielkoÊci
pomocy na szkolenia, przyjmuje si´ mak-
symalnà wielkoÊç pomocy w wysokoÊci
okreÊlonej dla szkoleƒ specjalistycznych.

§ 19b. Zak∏ad pracy chronionej b´dàcy przedsi´-
biorcà mo˝e uzyskaç pomoc, o której mo-
wa w § 1 pkt 1 lit. b, je˝eli wartoÊç tej po-
mocy brutto na jedno szkolenie nie prze-
kracza kwoty stanowiàcej równowartoÊç
1 mln euro.

§ 19c. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b,
mo˝e byç udzielana ∏àcznie z innà pomocà
lub wsparciem ze Êrodków Wspólnoty Eu-
ropejskiej w odniesieniu do kosztów kwa-
lifikujàcych si´ do obj´cia tà pomocà, je˝e-
li ∏àczna wartoÊç pomocy nie przekroczy
dopuszczalnej wielkoÊci pomocy okreÊlo-
nej w § 19a ust. 1 i 2.”.

§ 2. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 30 czerw-
ca 2007 r.

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

Minister Polityki Spo∏ecznej: K. Pater
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