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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 24 listopada 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu organizowania
prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów
z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów
z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1683) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawca sk∏ada wniosek o organizacj´
prac interwencyjnych do powiatowego urz´du
pracy. Organizator robót publicznych sk∏ada
wniosek o organizacj´ robót publicznych do
powiatowego urz´du pracy w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce wykonywania tych robót.”;
2) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku organizowania prac interwencyjnych lub robót
publicznych w powiatowych urz´dach pracy
i starostwach powiatowych.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. W przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy udzia∏ w∏asny beneficjenta pomocy, o którym mowa w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), zwanej dalej
„ustawà o pomocy publicznej”, w kosztach
zatrudnienia powinien wynosiç co najmniej
25 %. Za udzia∏ w∏asny nale˝y rozumieç
Êrodki, które nie zosta∏y uzyskane przez
pracodawc´ w zwiàzku z otrzymanà wczeÊniej pomocà publicznà, w szczególnoÊci
w formie kredytów preferencyjnych, dop∏at
do oprocentowania kredytów, gwarancji
lub por´czeƒ udzielonych na warunkach
korzystniejszych ni˝ oferowane na rynku.”;
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy mo˝e byç udzielana ∏àcznie z innà po———————
1)

Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 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).

mocà lub wsparciem ze Êrodków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujàcych si´ do
obj´cia pomocà na tworzenie nowych
miejsc pracy, je˝eli ∏àczna wielkoÊç pomocy nie przekroczy maksymalnych intensywnoÊci pomocy, o których mowa
w § 10 ust. 2 i 4.
2. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy przyznawana na podstawie niniejszego rozporzàdzenia mo˝e byç udzielana
∏àcznie z innà pomocà lub wsparciem ze
Êrodków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do:
1) kosztów inwestycji, w zwiàzku z którà
sà tworzone nowe miejsca pracy, je˝eli realizacja tej inwestycji nie zosta∏a zakoƒczona w momencie utworzenia tych miejsc pracy lub zatrudnienie
zostanie utworzone w ciàgu trzech lat
od dnia zakoƒczenia inwestycji, lub
2) kosztów zatrudnienia zwiàzanego z tà
inwestycjà lub w odniesieniu do innego zatrudnienia zwiàzanego z tà inwestycjà,
o ile ∏àczna wielkoÊç pomocy nie przekroczy maksymalnych intensywnoÊci
pomocy regionalnej na inwestycje.”;
5) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Pomocy, o której mowa w niniejszym rozporzàdzeniu, nie udziela si´:
1) w sektorze stoczniowym, górniczym i na
tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze transportowym;
2) w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z eksportem, w szczególnoÊci jeÊli wielkoÊç
pomocy jest bezpoÊrednio zwiàzana
z wielkoÊcià eksportu lub jest powiàzana
z utworzeniem sieci dystrybucji, lub jest
przeznaczona na bie˝àce wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià eksportowà;
3) w zakresie pomocy uzale˝nionej od wykorzystania towarów krajowych uprzywilejowanych wzgl´dem towarów przywo˝onych.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od dnia 16 lipca 2004 r.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

