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1939
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 sierpnia 2004 r.

w sprawie okreÊlenia wykazu paƒstw, w których wydane Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej uznawane sà
przez dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 43, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wykaz paƒstw, w których wydane
Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej uznawane sà przez
dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej:

1) Irlandia;

2) Królestwo Belgii;

3) Królestwo Danii;

4) Królestwo Hiszpanii;

5) Królestwo Niderlandów;

6) Królestwo Szwecji;

7) Republika Austrii;

8) Republika Federalna Niemiec;

9) Republika Finlandii;

10) Republika Francuska;

11) Republika Grecka;

12) Republika Portugalska;

13) Republika W∏oska;

14) Republika Cypryjska;

15) Republika Estoƒska;

16) Republika Litewska;

17) Republika ¸otewska;

18) Republika Malty;

19) Republika S∏owacka;

20) Republika Czeska;

21) Republika W´gierska;

22) Republika S∏owenii;

23) Wielkie Ksi´stwo Luksemburga;

24) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia wy-
kazu paƒstw, w których wydane dokumenty w zakre-
sie ˝eglugi Êródlàdowej uznawane sà na zasadzie wza-
jemnoÊci przez dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdo-
wej (Dz. U. Nr 145, poz. 1221).

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672,
z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959.

1940

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 6 sierpnia 2004 r.

w sprawie okreÊlenia zadaƒ samorzàdu województwa, które mogà byç dofinansowane ze Êrodków
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 35 ust. 3 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. Rozporzàdzenie okreÊla zadania samorzàdu
województwa, które mogà byç dofinansowane ze
Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”,

———————
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 roz-

porzàdzenia 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.
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oraz warunki i tryb dofinansowania robót budowla-
nych dotyczàcych obiektów s∏u˝àcych rehabilitacji,
w zwiàzku z potrzebami osób niepe∏nosprawnych.

§ 2. Do zadaƒ samorzàdu województwa, które mo-
gà byç dofinansowane ze Êrodków Funduszu, nale˝à
roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên. zm.3)), dotyczàce
obiektów s∏u˝àcych rehabilitacji, w zwiàzku z potrze-
bami osób niepe∏nosprawnych, z wyjàtkiem rozbiórki
tych obiektów.

§ 3. 1. Pomoc w postaci dofinansowania zadania,
o którym mowa w § 2, udzielana przedsi´biorcom
w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej jest realizowana zgodnie z rozporzàdze-
niem (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w spra-
wie zastosowania artyku∏ów 87 i 88 Traktatu WE w od-
niesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

2. Przedsi´biorca mo˝e uzyskaç pomoc w postaci
dofinansowania zadania, o którym mowa w § 2, je˝eli
wartoÊç tej pomocy brutto ∏àcznie z wartoÊcià innej
pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie
trzech kolejnych lat poprzedzajàcych dzieƒ uzyskania
planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowià-
cej równowartoÊç 100 tysi´cy euro.

§ 4. Rozporzàdzenia w zakresie pomocy, o której
mowa w § 3, nie stosuje si´ do pomocy:

1) udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie
dzia∏alnoÊci zwiàzanej z produkcjà, przetwarza-
niem i wprowadzaniem do obrotu produktów wy-
mienionych w za∏àczniku I do Traktatu ustanawia-
jàcego Wspólnot´ Europejskà;

2) udzielanej dla dzia∏alnoÊci zwiàzanej z eksportem,
je˝eli pomoc jest bezpoÊrednio zwiàzana z iloÊcià
eksportowanych produktów, utworzeniem i funk-
cjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wy-
datkami bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci eksportowej, z wyjàtkiem pomocy na
pokrycie kosztów udzia∏u w targach handlowych
i badaniach lub us∏ug konsultingowych przepro-
wadzanych w celu wprowadzenia nowego bàdê
istniejàcego produktu na nowy rynek;

3) uwarunkowanej pierwszeƒstwem u˝ycia towarów
produkcji krajowej.

§ 5. Dofinansowanie zadania, o którym mowa
w § 2, zwane dalej „dofinansowaniem robót”, mo˝e
byç przyznane przedsi´biorcom albo podmiotom nie-
b´dàcym przedsi´biorcami, prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych przez
okres co najmniej dwóch lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie robót, je˝eli spe∏niajà ∏àcz-
nie nast´pujàce warunki:

1) sà w∏aÊcicielami nieruchomoÊci lub u˝ytkownika-
mi wieczystymi nieruchomoÊci albo byli przez
okres co najmniej jednego roku przed dniem z∏o-
˝enia wniosku o dofinansowanie robót i sà nadal
posiadaczami cz´Êci lub ca∏oÊci nieruchomoÊci;

2) udokumentujà posiadanie Êrodków w∏asnych lub
pozyskanych z innych êróde∏ na sfinansowanie
kosztów realizacji zadania w wysokoÊci nieobj´tej
dofinansowaniem;

3) przedstawià pozwolenie na budow´ lub zg∏oszenie
przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

§ 6. 1. Dofinansowanie robót nie mo˝e byç przy-
znane podmiotom, które:

1) majà zaleg∏oÊci w terminowym regulowaniu wy-
magalnych zobowiàzaƒ wobec Funduszu lub by∏y
w ciàgu trzech lat przed z∏o˝eniem wniosku stronà
umowy zawartej z Funduszem i rozwiàzanej
z przyczyn le˝àcych po stronie tego podmiotu;

2) w ciàgu trzech lat przed z∏o˝eniem wniosku uzy-
ska∏y dofinansowanie ze Êrodków Funduszu na za-
danie, o którym mowa w § 2.

2. Dofinansowanie robót nie mo˝e obejmowaç
kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

§ 7. 1. Wniosek o dofinansowanie robót sk∏ada si´
w urz´dzie marsza∏kowskim w∏aÊciwym dla miejsca
realizacji zadania.

2. Wniosek zawiera:

1) nazw´, siedzib´ i adres podmiotu ubiegajàcego
si´ o dofinansowanie;

2) numer NIP i numer REGON;

3) status prawny i podstaw´ dzia∏ania;

4) dokumenty potwierdzajàce tytu∏ prawny do nieru-
chomoÊci;

5) dane osoby upowa˝nionej do reprezentowania
wnioskodawcy w sprawie;

6) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób
niepe∏nosprawnych;

7) nazw´ banku i numer rachunku bankowego wnio-
skodawcy;

8) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;

9) przewidywany koszt realizacji zadania;

10) termin rozpocz´cia i przewidywany czas realizacji
zadania;

11) ogólnà wartoÊç nak∏adów dotychczas poniesio-
nych przez wnioskodawc´ na realizacj´ zadania
do koƒca miesiàca poprzedzajàcego miesiàc,
w którym jest sk∏adany wniosek;

12) udokumentowanà informacj´ o zapewnieniu
Êrodków w∏asnych lub pozyskanych z innych êró-

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.



de∏ na sfinansowanie zadania w wysokoÊci nieob-
j´tej dofinansowaniem;

13) informacj´ o przyznanych Êrodkach Funduszu,
z okreÊleniem numeru zawartej umowy, celu i ter-
minu przyznania Êrodków oraz stanu rozliczenia;

14) udokumentowanà przez wnioskodawc´ informa-
cj´ o prowadzeniu dzia∏alnoÊci na rzecz osób nie-
pe∏nosprawnych;

15) wysokoÊç kwoty wnioskowanego dofinansowa-
nia;

16) informacj´ o sytuacji finansowej wnioskodawcy;

17) oÊwiadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zo-
bowiàzaƒ wobec Funduszu.

3. Je˝eli wnioskodawca jest:

1) przedsi´biorcà — do wniosku do∏àcza si´ zaÊwiad-
czenia o udzielonej pomocy publicznej w okresie
trzech kolejnych lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝e-
nia wniosku, wydane przez podmioty udzielajàce
pomocy, zgodnie z przepisami o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej;

2) pracodawcà prowadzàcym zak∏ad pracy chronio-
nej — do wniosku do∏àcza si´:

a) potwierdzonà kopi´ aktualnej decyzji w sprawie
przyznania statusu zak∏adu pracy chronionej,

b) informacj´ o wysokoÊci oraz sposobie wykorzy-
stania Êrodków zak∏adowego funduszu rehabili-
tacji osób niepe∏nosprawnych za okres dwuna-
stu miesi´cy przed dniem z∏o˝enia wniosku,

c) zaÊwiadczenia, o których mowa w pkt 1.

4. Wniosek sk∏ada si´ w terminie do dnia 30 listo-
pada roku poprzedzajàcego realizacj´ zadania.

5. W terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku w∏a-
Êciwy organ jednostki samorzàdu województwa infor-
muje wnioskodawc´ o wyst´pujàcych we wniosku
uchybieniach. Nieusuni´cie uchybieƒ w terminie 30 dni
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Organ, o którym mowa w ust. 5, rozpatruje
wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym sejmik
województwa w formie uchwa∏y okreÊli zadania, na
które przeznacza Êrodki okreÊlone w art. 48 ust. 1 pkt 1
ustawy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku organ ten sporzàdza uzasadnienie.

§ 8. Je˝eli wnioskodawcà jest podmiot:

1) b´dàcy przedsi´biorcà — wysokoÊç dofinansowa-
nia robót nie mo˝e przekroczyç 30 % kosztów re-
alizacji zadania;

2) nieb´dàcy przedsi´biorcà — wysokoÊç dofinanso-
wania robót nie mo˝e przekroczyç 50 % kosztów
realizacji zadania.

§ 9. 1. Podstaw´ dofinansowania robót stanowi
umowa zawarta przez marsza∏ka województwa
z wnioskodawcà.

2. Umowa zawiera:

1) oznaczenie stron umowy;

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

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 potwier-
dzajàcych pokrycie udzia∏u w∏asnego w kosztach
zadania;

12) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów po-
twierdzajàcych wydatkowanie Êrodków Funduszu.

3. Przekazanie Êrodków Funduszu na dofinanso-
wanie robót nast´puje na podstawie faktury lub inne-
go dokumentu potwierdzajàcego zakup us∏ugi, wysta-
wionych po dniu zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 1.

4. Przedsi´biorca przed zawarciem umowy przed-
stawia zaÊwiadczenia o pomocy publicznej udzielonej
mu w okresie trzech kolejnych lat poprzedzajàcych
dzieƒ z∏o˝enia wniosku, wydane przez podmioty
udzielajàce pomocy, zgodnie z przepisami o post´po-
waniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej.

§ 10. Do wniosków o dofinansowanie z∏o˝onych
do dnia 30 listopada 2003 r. i nierozpatrzonych stosu-
je si´ przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
30 listopada 2004 r.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.4)

Minister Polityki Spo∏ecznej: w z. L.S. Zieliƒski
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———————
4) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie okreÊlenia za-
daƒ samorzàdu województwa, które mogà byç finanso-
wane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 100, poz. 928), zacho-
wane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 grud-
nia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 228, poz. 2262).


