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4) inne dzia∏ania prowadzàce do wykorzystania odpadów w ca∏oÊci lub cz´Êci okreÊlone jako proces R14
w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.
2. Recykling odpadów opakowaniowych z aluminium obejmuje wytwarzanie:
1) aluminiowych wyrobów hutniczych;
2) substancji lub materia∏ów stosowanych do produkcji wyrobów u˝ytkowych.
§ 11. 1. Zebrane odpady opakowaniowe ze stali,
w tym z blachy stalowej, poddaje si´ odzyskowi obejmujàcemu:
1) recykling;
2) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku
przed poddaniem ich procesowi odzysku.
2. Recykling odpadów opakowaniowych ze stali,
w tym z blachy stalowej, obejmuje wytwarzanie stalowych wyrobów hutniczych.

Poz. 1858 i 1859

2. Recykling odpadów opakowaniowych wielomateria∏owych obejmuje wytwarzanie wyrobów u˝ytkowych z udzia∏em tych odpadów.
§ 13. 1. Odpady opakowaniowe z drewna poddaje
si´ odzyskowi obejmujàcemu:
1) recykling, w tym recykling organiczny;
2) wykorzystanie jako paliwo lub inny Êrodek wytwarzania energii;
3) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku
przed poddaniem ich procesowi odzysku;
4) inne dzia∏ania prowadzàce do wykorzystania odpadów w ca∏oÊci lub cz´Êci okreÊlone jako proces R14
w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.
2. Recykling odpadów opakowaniowych z drewna
obejmuje wytwarzanie:
1) wyrobów u˝ytkowych z udzia∏em tych odpadów,
w tym:
a) wyrobów izolacyjnych i ociepleniowych,

§ 12. 1. Zebrane odpady opakowaniowe wielomateria∏owe poddaje si´ odzyskowi obejmujàcemu:

b) p∏yt wiórowych,
c) formowanych wyrobów opa∏owych;

1) recykling;
2) wykorzystanie jako paliwo lub inny Êrodek wytwarzania energii, je˝eli opakowanie wielomateria∏owe nadaje si´ do termicznego przekszta∏cenia;
3) magazynowanie w miejscu prowadzenia odzysku
przed poddaniem ich procesowi odzysku;
4) inne dzia∏ania prowadzàce do wykorzystania odpadów w ca∏oÊci lub cz´Êci okreÊlone jako proces R14
w za∏àczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

2) kompostu lub biogazu otrzymywanych w wyniku
recyklingu organicznego;
3) mieszanek u˝ytkowych dla celów rolniczych
i ogrodniczych, w tym rekultywacji gleby.
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

1859
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 27 paêdziernika 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

(Dz. U. Nr 267, poz. 2653) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pomoc mo˝e byç udzielona na tworzenie zatrudnienia dla osób odchodzàcych z rolnictwa
i osób zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi, w ramach dzia∏ania 2.3 — Reorienta-
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cja zawodowa osób odchodzàcych z rolnictwa
i dzia∏ania 2.4 — Reorientacja zawodowa osób
zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi,
okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia
2004 r. w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 200,
poz. 2051, z póên. zm.1)).”;
2) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o przedsi´biorcy, nale˝y przez to rozumieç podmiot
prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà, u którego zostanà utworzone nowe miejsca pracy, o którym mowa w dzia∏aniu 2.3 — Reorientacja zawodowa osób odchodzàcych
z rolnictwa i w dzia∏aniu 2.4 — Reorientacja
zawodowa osób zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi, okreÊlonych w za∏àczniku, o którym mowa w § 1 ust. 2.”;
3) w § 2:
a) w ust. 2:
— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) nowo powsta∏e miejsce pracy stanowi
wzrost
netto
liczby
pracowników
u przedsi´biorcy w odniesieniu do Êredniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesi´cy, w przeliczeniu na osob´ zatrudnionà
w pe∏nym wymiarze czasu pracy;
2) nowo powsta∏e miejsce pracy b´dzie
utrzymywane przez co najmniej dwa lata
w przypadku przedsi´biorców spe∏niajàcych kryteria mikroprzedsi´biorstw, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw lub co
najmniej trzy lata w przypadku pozosta∏ych przedsi´biorców;”,
— pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) wk∏ad w∏asny przedsi´biorcy w finansowanie projektu wyniesie co najmniej
25 % wydatków obj´tych pomocà publicznà, o których mowa w § 4 ust. 2;
przez wk∏ad w∏asny nale˝y rozumieç
Êrodki, które nie zosta∏y uzyskane przez
przedsi´biorc´ w zwiàzku z otrzymanà
wczeÊniej pomocà publicznà;
5) przedsi´biorca
zapewni
utrzymanie
miejsc pracy, o których mowa w pkt 2,
w swoim przedsi´biorstwie na tym samym poziomie w danym podregionie,
okreÊlonym zgodnie z § 4 ust. 3 i 4, przy
czym dotychczasowy poziom zatrudnienia b´dzie utrzymany przez co najmniej:
a) dwa lata w przypadku przedsi´biorców spe∏niajàcych kryteria mikroprzedsi´biorstw, ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw,
———————
1)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402 oraz z 2005 r. Nr 87,
poz. 745, Nr 113, poz. 958 i Nr 198, poz. 1644.

Poz. 1859
b) trzy lata w przypadku pozosta∏ych
przedsi´biorców.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pomoc mo˝e byç udzielona, je˝eli na nowo
powsta∏ym miejscu pracy zostanà zatrudnieni:
1) rolnicy lub domownicy lub inne osoby
zatrudnione w rolnictwie na podstawie
stosunku pracy przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç rolniczà — wskazani jako Beneficjenci Ostateczni w dzia∏aniu 2.3
— Reorientacja zawodowa osób odchodzàcych z rolnictwa, okreÊlonym w za∏àczniku, o którym mowa w § 1 ust. 2;
2) pracownicy przemys∏ów i sektorów podlegajàcych procesowi restrukturyzacji lub
inne osoby zagro˝one utratà pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych,
w tym:
a) pracownicy przemys∏ów zlokalizowanych na obszarach obj´tych wsparciem w ramach dzia∏ania 3.2 — Obszary podlegajàce restrukturyzacji, okreÊlonego w za∏àczniku do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1,
w szczególnoÊci takich, jak: przemys∏
lekki, chemiczny, cukrowniczy, a tak˝e
pracownicy sektora ochrony zdrowia,
b) pracownicy przemys∏ów i sektorów,
które zosta∏y obj´te rzàdowymi programami restrukturyzacji w przypadku
stwierdzenia potrzeby dodatkowego
wsparcia,
c) pracownicy w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników,
d) osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego og∏oszono upad∏oÊç lub
który jest w stanie likwidacji,
e) osoby, które utraci∏y prac´ z przyczyn
niedotyczàcych pracowników, pozostajàce bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie
d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce lub poszukujàce pracy przez okres nie d∏u˝szy ni˝
trzy miesiàce
— wskazani jako Beneficjenci Ostateczni
w dzia∏aniu 2.4 — Reorientacja zawodowa osób zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi, okreÊlonym w za∏àczniku,
o którym mowa w § 1 ust. 2.”;
4) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pomoc nie mo˝e byç udzielona przedsi´biorcy
w przypadku, gdy kwota pomocy na tworzenie
zatrudnienia uzyskana na podstawie rozporzàdzenia w dowolnym okresie trzyletnim ∏àcznie
z pomocà, o którà ubiega si´ przedsi´biorca,
przekracza równowartoÊç 15 000 000 euro
brutto.”;
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Poz. 1859

5) w § 4:

cji albo dwuletnich kosztów p∏acy nowo zatrudnionych pracowników.”;

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów p∏acy
pracowników przez okres nie d∏u˝szy ni˝
24 miesiàce od dnia ich zatrudnienia.
2. Do wydatków kwalifikowalnych obj´tych
pomocà publicznà zalicza si´ koszty p∏acy
pracowników ponoszone w okresie udzielania pomocy, o którym mowa w ust. 1, na
które sk∏adajà si´:
1) wynagrodzenie brutto;
2) op∏acone od wynagrodzenia obowiàzkowe sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne.
3. IntensywnoÊç pomocy udzielanej na tworzenie zatrudnienia, liczona jako stosunek
ekwiwalentu dotacji netto do wydatków
kwalifikowalnych obj´tych pomocà publicznà, nie mo˝e przekraczaç:
1) 30 % — w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych
numerami statystycznymi 22 i 42;
2) 40 % — w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych
numerami statystycznymi 4, 17 i 30;
3) 50 % — w przypadku inwestycji realizowanych w pozosta∏ych podregionach.”,
b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przedsi´biorca spe∏nia warunki mikroprzedsi´biorstwa, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorstwa, okreÊlone w za∏àczniku I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia
12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10
z 12.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 2, str. 141,
z póên. zm.2)) i”,
c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pomocà udzielanà we wszystkich formach
i ze wszystkich êróde∏ w odniesieniu do tych
samych wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, oraz”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Je˝eli przedsi´biorca korzysta jednoczeÊnie
z pomocy na nowe inwestycje oraz na tworzenie zatrudnienia zwiàzanego z danà inwestycjà, dopuszczalnà intensywnoÊç pomocy oblicza si´ jako iloczyn dopuszczalnej
intensywnoÊci, o której mowa w ust. 3 i 5,
oraz wy˝szej kwoty kosztów: nowej inwesty———————
2)

Zmiana wymienionego rozporzàdzenia zosta∏a og∏oszona
w Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 3, str. 64.

6) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ostateczny odbiorca (Beneficjent) wskazany w katalogu Ostatecznych odbiorców (Beneficjentów) w dzia∏aniu 2.3 — Reorientacja
zawodowa osób odchodzàcych z rolnictwa
i w dzia∏aniu 2.4 — Reorientacja zawodowa
osób zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi, okreÊlonych w za∏àczniku, o którym mowa w § 1 ust. 2, sk∏ada do w∏aÊciwego ze wzgl´du na lokalizacj´ inwestycji samorzàdu województwa lub dyrektora wojewódzkiego urz´du pracy upowa˝nionego
zgodnie z za∏àcznikiem do rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 1 ust. 2, do wykonywania czynnoÊci okreÊlonych w tym za∏àczniku, wniosek o dofinansowanie projektu,
sporzàdzony zgodnie z wzorem okreÊlonym
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada
2004 r. w sprawie trybu sk∏adania i wzorów
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004—2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575 oraz
z 2005 r. Nr 37, poz. 335 i Nr 102,
poz. 853).”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek podlega:
1) weryfikacji formalnej;
2) ocenie merytorycznej przeprowadzanej
przez cz∏onków Komisji Oceny Projektów,
zgodnie z za∏àcznikiem do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.”;
7) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Pomoc jest udzielana:
1) w przypadku, gdy przedsi´biorca wyst´puje jednoczeÊnie jako Ostateczny
odbiorca (Beneficjent), o którym mowa
w § 5 ust. 1 — na podstawie umowy zawartej przez samorzàd województwa
lub dyrektora wojewódzkiego urz´du
pracy, o którym mowa w § 5 ust. 1,
z przedsi´biorcà wyst´pujàcym jako
Ostateczny odbiorca (Beneficjent), sporzàdzonej zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów
umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004—2006 (Dz. U.
Nr 137, poz. 1153);
2) w przypadku, gdy przedsi´biorca nie
wyst´puje jednoczeÊnie jako Ostatecz-
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ny odbiorca (Beneficjent) — za poÊrednictwem:
a) jednostek samorzàdu terytorialnego,
b) zwiàzków, porozumieƒ i stowarzyszeƒ jednostek samorzàdu terytorialnego (gmin i powiatów),
c) jednostek organizacyjnych podleg∏ych wojewodzie (w tym oÊrodków
doradztwa rolniczego) oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju
wsi (Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibà w Brwinowie), wykonujàcych zadania w zakresie wsparcia dla
rolników i domowników chcàcych
podjàç zatrudnienie w sferze pozarolniczej — w przypadku dzia∏ania 2.3 — Reorientacja zawodowa
osób odchodzàcych z rolnictwa,
okreÊlonego w za∏àczniku, o którym
mowa w § 1 ust. 2,
d) placówek prowadzàcych kszta∏cenie
ustawiczne w formach pozaszkolnych,
e) organizacji pozarzàdowych specjalizujàcych si´ w pomocy osobom poszukujàcym pracy i bezrobotnym,
f) samorzàdów gospodarczych i zawodowych,
g) instytucji rynku pracy w zakresie realizowanych przez nie dzia∏aƒ — publicznych s∏u˝b zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych,
instytucji dialogu spo∏ecznego i partnerstwa
lokalnego
(organizacji
zwiàzków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacji pozarzàdowych
wspó∏pracujàcych
z publicznymi s∏u˝bami zatrudnienia),
h) szkó∏ wy˝szych,
i) partnerstw podmiotów wymienionych w lit. a—h w zakresie zgodnym
z za∏àcznikiem, o którym mowa w § 1
ust. 2
— pe∏niàcych rol´ Ostatecznych odbiorców (Beneficjentów), o których mowa
w § 5 ust. 1, na podstawie odr´bnej
umowy zawartej przez nich z przedsi´biorcà oraz zgodnie z umowà zawartà
przez samorzàd województwa lub dyrektora wojewódzkiego urz´du pracy,
o którym mowa w § 5 ust. 1, z Ostatecznym odbiorcà (Beneficjentem), sporzàdzonej zgodnie z wzorem okreÊlonym
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,
o którym mowa w pkt 1.
2. Umowa zawierana mi´dzy Ostatecznym
odbiorcà (Beneficjentem) a przedsi´biorcà,
o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest zawierana na piÊmie i okreÊla w szczególnoÊci:

Poz. 1859
1) dane przedsi´biorcy;
2) liczb´ osób zatrudnianych zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia oraz okres
zatrudnienia i charakter wykonywanej
pracy;
3) kalkulacj´ kosztów kwalifikowalnych
stanowiàcych pomoc publicznà, obj´tych dotacjà w ramach rozporzàdzenia;
4) zobowiàzanie przedsi´biorcy do informowania o zmianach w zakresie danych, o których mowa w pkt 1—3;
5) zobowiàzanie przedsi´biorcy do zwrotu
uzyskanej dotacji w przypadku naruszenia zasad, na jakich pomoc zosta∏a
udzielona.”;

8) po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1. W przypadku przedsi´biorcy, o którym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, do wydatków
kwalifikowalnych nieobj´tych pomocà
publicznà zalicza si´ koszty dodatkowe
wynikajàce z realizacji umowy, o której
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, do których nale˝à koszty:
1) zakupu towarów i us∏ug w zakresie
dzia∏aƒ informacyjnych i promocyjnych zwiàzanych z rekrutacjà zatrudnianych osób, o których mowa w § 1
ust. 2, oraz informowaniem spo∏eczeƒstwa o wspó∏finansowaniu realizacji
projektu ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego do wysokoÊci
nie przekraczajàcej 15 % wartoÊci projektu;
2) zakupu us∏ug audytorskich bezpoÊrednio zwiàzanych z realizacjà projektu;
3) zabezpieczenia prawid∏owej realizacji
projektu;
4) op∏at notarialnych wynikajàcych bezpoÊrednio z realizacji projektu;
5) zwiàzane z obs∏ugà finansowà projektu oraz zadaniami zwiàzanymi ze sprawozdawczoÊcià i monitoringiem w zakresie okreÊlonym w ramach programu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, mogà
byç pokrywane wy∏àcznie w przypadku,
gdy sà one zgodne z zasadami kwalifikowalnoÊci wydatków okreÊlonymi zgodnie
z za∏àcznikiem do rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1, sà pokrywane w wysokoÊci 100 % na podstawie umowy, o której mowa w § 6 ust. 1
pkt 1.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

