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2049

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie uprawnieƒ ˝o∏nierzy odbywajàcych okresowà s∏u˝b´ wojskowà

Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczególne uprawnie-
nia ˝o∏nierzy odbywajàcych okresowà s∏u˝b´ wojsko-
wà.

§ 2. W zakresie szczególnych uprawnieƒ oficerów,
podoficerów i starszych szeregowych odbywajàcych
okresowà s∏u˝b´ wojskowà stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce uprawnieƒ ˝o∏nierzy pe∏niàcych
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà na podstawie kontraktu
na pe∏nienie s∏u˝by terminowej.

§ 3. W zakresie szczególnych uprawnieƒ szerego-
wych odbywajàcych okresowà s∏u˝b´ wojskowà sto-
suje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce uprawnieƒ
˝o∏nierzy pe∏niàcych nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036
i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2050

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla obszary kraju, na któ-
rych jest dopuszczalne udzielanie pomocy regional-
nej, maksymalne wielkoÊci pomocy dla tych obsza-
rów, a tak˝e rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, dla
których udzielanie pomocy nie jest dozwolone, oraz
rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, dla których maksy-
malne wielkoÊci pomocy sà inne ni˝ maksymalne
wielkoÊci pomocy dla obszarów kraju, wraz ze wskaza-
niem tych wielkoÊci.

§ 2. Udzielanie pomocy regionalnej jest dopusz-
czalne w jednostkach wyró˝nionych na poziomie dru-
gim (NTS 2), okreÊlonych w rozporzàdzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadze-
nia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z póên.
zm.1)), zwanych dalej „obszarami”.

§ 3. Maksymalna intensywnoÊç pomocy regional-
nej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do
kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, z za-
strze˝eniem § 4 ust. 1 oraz § 5 i 6, wynosi:

1) 50 % — na obszarach nale˝àcych do podregionów
niewymienionych w pkt 2 i 3;

2) 40 % — na obszarach nale˝àcych do podregio-
nów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17
i 30;

3) 30 % — na obszarach nale˝àcych do podregionów
oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42. 

§ 4. 1. Maksymalnà wartoÊç pomocy regionalnej
udzielanej na realizacj´ du˝ego projektu inwestycyjne-
go ustala si´ zgodnie ze wzorem:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

I — maksymalnà wartoÊç pomocy dla du˝ego pro-
jektu inwestycyjnego,

R — intensywnoÊç pomocy, o której mowa w § 3 —
w zale˝noÊci od obszaru, na którym ma byç zlo-
kalizowana inwestycja,

———————
1) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311,
Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208,
poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.



B — wielkoÊç wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia pomocà powy˝ej 50 000 000 euro — nieprze-
kraczajàcà równowartoÊci 100 000 000 euro,

C — wielkoÊç wydatków kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia pomocà przekraczajàcà równowartoÊç
100 000 000 euro.

2. Przez du˝y projekt inwestycyjny nale˝y rozu-
mieç nowà inwestycj´, której wydatki kwalifikujàce 
si´ do obj´cia pomocà przekraczajà równowartoÊç 
50 000 000 euro, przy czym:

1) koszty nowej inwestycji sà wydatkami na Êrodki
trwa∏e w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci,
dokonanymi w okresie trzech lat przez jednego lub
wi´cej przedsi´biorców realizujàcych t´ inwesty-
cj´ oraz

2) Êrodki trwa∏e sà powiàzane ze sobà fizycznie lub
funkcjonalnie i s∏u˝à do realizacji ÊciÊle okreÊlone-
go celu, w szczególnoÊci produkcji konkretnego
produktu lub ró˝nych produktów, je˝eli sà one wy-
twarzane przy wykorzystaniu takich samych su-
rowców.

3. Przez nowà inwestycj´ nale˝y rozumieç inwesty-
cj´ polegajàcà na utworzeniu lub rozbudowie przed-
si´biorstwa bàdê na rozpocz´ciu w przedsi´biorstwie
dzia∏aƒ obejmujàcych dokonywanie zasadniczych
zmian procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub
us∏ugi, w tym tak˝e zmian w zakresie sposobu Êwiad-
czenia us∏ug. Za nowà inwestycj´ uznaje si´ rów-
nie˝ nabycie przedsi´biorstwa, które jest w likwida-
cji albo zosta∏oby zlikwidowane, gdyby nie zosta∏o na-
byte.

§ 5. Maksymalna intensywnoÊç pomocy regional-
nej dla podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w sektorze motoryzacyjnym wynosi 30 % in-
tensywnoÊci okreÊlonej dla poszczególnych obszarów

w § 3, je˝eli kwota planowanej pomocy regionalnej,
wyra˝ona jako ekwiwalent dotacji brutto, przekracza
równowartoÊç 5 000 000 euro.

§ 6. Maksymalnà intensywnoÊç pomocy regional-
nej udzielanej ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcom,
w rozumieniu za∏àcznika I do rozporzàdzenia
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zasto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do po-
mocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 zmienionego rozporzà-
dzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Dz. Urz.
WE L 63 z 28.02.2004), z wy∏àczeniem prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu, pod-
wy˝sza si´ o 15 punktów procentowych brutto w sto-
sunku do maksymalnej intensywnoÊci okreÊlonej dla
poszczególnych obszarów w § 3 albo maksymalnej in-
tensywnoÊci obliczonej zgodnie z § 5.

§ 7. Udzielanie pomocy regionalnej podmiotom
prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze
hutnictwa ˝elaza i stali, w∏ókien syntetycznych, górnic-
twa w´gla oraz rybo∏ówstwa, jak równie˝ dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z produkcjà, przetwarzaniem i wprowadze-
niem do obrotu produktów, o których mowa w Za∏àcz-
niku 1 do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Euro-
pejskà, nie jest dozwolone.

§ 8. Rozporzàdzenie stosuje si´ do dnia 31 grudnia
2006 r.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczal-
noÊci pomocy regionalnej dla przedsi´biorców (Dz. U.
Nr 186, poz. 1544).

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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2051

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przyjmuje si´ Uzupe∏nienie Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004—2006, stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

(Za∏àcznik do rozporzàdzenia stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)


