
4. Podmiot udzielajàcy pomocy przeprowadza oce-
n´ wniosku w oparciu o:

1) kryteria, o których mowa w § 8;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczà-
ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz
Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdze-
nie WE nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 25). 

5. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa
w ust. 4, beneficjentowi pomocy jest przyznawana po-
moc w formie bezzwrotnego dofinansowania, prze-
znaczonego na pokrycie ca∏oÊci lub cz´Êci wydatków
kwalifikowanych, o których mowa w § 6, na podstawie
umowy o dofinansowanie. 

§ 11. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grud-
nia 2013 r. 

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

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 2 paêdziernika 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140,
poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe przezna-
czenie, warunki i tryb udzielania pomocy, przeznaczo-
nej na szkolenia w ramach regionalnych programów
operacyjnych, do której stosuje si´ przepisy rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001,
str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8,
t. 2, str. 128, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 20), zwa-
nej dalej „pomocà”. 

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsi´biorcy, ma∏ym lub Êrednim przed-
si´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przedsi´-
biorstwo spe∏niajàce warunki okreÊlone w za∏àcz-
niku I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141),
w brzmieniu nadanym rozporzàdzeniem Komisji
(WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmienia-
jàcym rozporzàdzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerza-
jàcym jego zakres w celu w∏àczenia pomocy dla

badaƒ i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004,
str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 3, str. 64); 

2) pracowniku w gorszym po∏o˝eniu — nale˝y przez
to rozumieç pracownika, o którym mowa w art. 2
lit. g rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 68/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej;

3) szkoleniu — nale˝y przez to rozumieç szkolenie
szczególne, o którym mowa w art. 2 lit. d rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
do pomocy szkoleniowej.

§ 3. Rozporzàdzenie stosuje si´ do pomocy udziela-
nej podmiotom otrzymujàcym pomoc na podstawie
przepisów wydanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania po-
mocy publicznej w ramach regionalnych programów
operacyjnych, zwanym dalej „beneficjentami pomocy”. 

§ 4. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju 
gospodarczego i spo∏ecznego regionu przez popraw´
kwalifikacji pracowników majàcà wp∏yw na wzrost
konkurencyjnoÊci regionu.

2. Pomoc mo˝e byç udzielana na szkolenia w ramach
projektów otrzymujàcych pomoc na podstawie przepi-
sów wydanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju regionalnego w sprawie udzielania pomocy 
publicznej w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych, realizowanych na terenie województwa obj´te-
go danym regionalnym programem operacyjnym. 

3. Pomoc mo˝e byç udzielana na szkolenie pra-
cowników w zakresie niezb´dnym do realizacji celów
projektów, o których mowa w ust. 2.

———————
1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131,
poz. 916 oraz z 2007 r. Nr 110, poz. 761 i Nr 148, poz. 1042).



§ 5. 1. Do wydatków kwalifikowanych zalicza si´ nie-
zb´dne do realizacji szkolenia wydatki poniesione na:

1) kadr´ szkoleniowà;

2) podró˝e kadry szkoleniowej i osób szkolonych;

3) inne wydatki bie˝àce, w tym wydatki na materia∏y
i dostawy;

4) amortyzacje narz´dzi i wyposa˝enia wy∏àcznie
w zakresie, w jakim sà one wykorzystywane do re-
alizacji szkolenia;

5) doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowa-
nego szkolenia;

6) wynagrodzenia osób szkolonych, obliczone za czas
ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do wy-
sokoÊci sumy kwot pozosta∏ych wydatków kwalifi-
kowanych okreÊlonych w pkt 1—5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza
si´ o podatek od towarów i us∏ug, chyba ˝e zgodnie
z odr´bnymi przepisami beneficjentowi pomocy nie
przys∏uguje prawo jego zwrotu lub odliczenia.

§ 6. 1. Maksymalna intensywnoÊç pomocy, obli-
czona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do
wydatków kwalifikowanych, wynosi: 

1) 45 % — w przypadku mikroprzedsi´biorcy, ma∏e-
go lub Êredniego przedsi´biorcy; 

2) 35 % — w przypadku pozosta∏ych beneficjentów
pomocy.

2. IntensywnoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1,
zwi´ksza si´ o 10 punktów procentowych brutto, je˝e-
li szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gor-
szym po∏o˝eniu. 

3. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu
z ka˝dà innà pomocà, w tym pomocà de minimis w ro-
zumieniu rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str. 5) oraz pomocà z bud˝etu Unii Euro-
pejskiej, udzielonà beneficjentowi pomocy, niezale˝-
nie od jej formy i êród∏a. 

4. ¸àczna wartoÊç pomocy, o której mowa w ust. 3,
nie mo˝e przekroczyç maksymalnej intensywnoÊci po-
mocy okreÊlonej w ust. 1 i 2.

§ 7. 1. Beneficjent pomocy mo˝e otrzymaç pomoc,
je˝eli zostanà spe∏nione kryteria odnoszàce si´ do:
1) celu i przedmiotu szkolenia, o którym mowa w § 4

ust. 1 i 3;
2) projektu, o którym mowa w § 4 ust. 2;
3) wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 5;
4) intensywnoÊci pomocy, o których mowa w § 6.

2. Pomoc na szkolenia jest udzielana zgodnie z try-
bem udzielania pomocy na projekty, o których mowa
w § 4 ust. 2.

§ 8. Je˝eli wartoÊç pomocy brutto przekracza na
szkolenie 1 000 000 euro, pomoc podlega indywidual-
nej notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 9. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2008 r. 

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

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zak∏adach opieki zdrowotnej
dla osób pozbawionych wolnoÊci oraz sposobu jej przetwarzania

Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia nie naruszajà odr´b-
nych przepisów regulujàcych szczegó∏owe zasady

sporzàdzania i prowadzenia dodatkowej dokumentacji 
w celach okreÊlonych w tych przepisach.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu wyra˝enia oznaczajà:

1) zak∏ad — zak∏ad opieki zdrowotnej dla osób pozba-
wionych wolnoÊci;

2) szpital — szpital b´dàcy jednostkà organizacyjnà
zak∏adu;

3) osadzony — skazanego, tymczasowo aresztowa-
nego, ukaranego oraz osob´, wobec której zasto-
sowano Êrodek przymusu skutkujàcy pozbawie-
niem wolnoÊci;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.


