
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót
publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytu-
∏u op∏aconych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
poniesionych w zwiàzku z zatrudnieniem skierowa-
nego bezrobotnego, treÊç wniosku o organizowanie
robót publicznych, prac interwencyjnych oraz tryb
i warunki zawieranych umów z uprawnionymi praco-
dawcami.

§ 2. Prace interwencyjne i roboty publiczne mogà
byç organizowane przez pracodawc´, je˝eli innym
podmiotom gospodarczym realizujàcym takie same
zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez
skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwen-
cyjnych lub robót publicznych nie zagra˝a z tego po-
wodu likwidacja lub upad∏oÊç.

§ 3. Prace interwencyjne nie mogà byç organizo-
wane przez pracodawc´, je˝eli znajduje si´ on w sta-
nie likwidacji lub upad∏oÊci.

§ 4. Prace interwencyjne nie mogà byç organizo-
wane przez pracodawców b´dàcych:

1) partiami lub organizacjami politycznymi;

2) pos∏ami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-
-senatorskich;

3) organizacjami zwiàzków zawodowych, z wyjàtkiem
upowa˝nionych do prowadzenia poÊrednictwa
pracy zwiàzkowych biur pracy oraz klubów pracy;

4) organizacjami pracodawców, z wyjàtkiem upowa˝-
nionych do prowadzenia poÊrednictwa pracy biur
oraz klubów pracy;

5) urz´dami naczelnych i centralnych organów admi-
nistracji paƒstwowej;

6) koÊcio∏ami lub zwiàzkami wyznaniowymi;

7) przedstawicielstwami paƒstw obcych.

§ 5. Organizator robót publicznych mo˝e wskazaç
pracodawc´, u którego b´dà wykonywane roboty pu-
bliczne. Do organizatora robót publicznych oraz wska-
zanego pracodawcy przepis § 3 stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 6. 1. Pracodawca sk∏ada wniosek o organizowa-
nie prac interwencyjnych do powiatowego urz´du
pracy w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce wykonywa-
nia prac interwencyjnych lub siedzib´ pracodawcy. 

2. Organizator robót publicznych sk∏ada wniosek
o organizowanie robót publicznych do powiatowego
urz´du pracy w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce wy-
konywania tych robót.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien
zawieraç:

1) nazw´ pracodawcy ubiegajàcego si´ o organizo-
wanie prac interwencyjnych lub organizatora ro-
bót publicznych, adres siedziby i miejsce prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci;

2) numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze
podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) numer identyfikacji podatkowej NIP;

4) oznaczenie formy organizacyjno-prawnej prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci;

5) liczb´ bezrobotnych proponowanych do zatrudnie-
nia w ramach prac interwencyjnych lub robót pu-
blicznych oraz okres zatrudnienia;

6) miejsce i rodzaj prac, które majà byç wykonywane
przez skierowanych bezrobotnych, niezb´dne lub
po˝àdane kwalifikacje i inne wymogi;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych
oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074,
Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.



7) wysokoÊç proponowanego wynagrodzenia dla
skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowanà
wysokoÊç refundowanych wynagrodzeƒ z tytu∏u
zatrudnienia skierowanych bezrobotnych;

8) w przypadku gdy organizator robót publicznych
nie b´dzie jednoczeÊnie pracodawcà dla skierowa-
nych bezrobotnych wskazanie pracodawcy oraz
adresu jego siedziby i miejsca prowadzenia dzia-
∏alnoÊci.

4. Pracodawca, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
do wniosku oÊwiadczenie o spe∏nianiu warunków,
o których mowa w § 3.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do orga-
nizatora robót publicznych oraz wskazanego praco-
dawcy.

6. Starosta w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku zawierajàcego informacje, o których mowa
w ust. 3, wraz z oÊwiadczeniem, o którym mowa odpo-
wiednio w ust. 4 i 5, powiadamia wnioskodawc´ o roz-
patrzeniu wniosku i podj´tej decyzji.

§ 7. 1. Starosta zawiera z pracodawcà organizujà-
cym prace interwencyjne lub organizatorem robót pu-
blicznych, lub wskazanym przez organizatora robót
publicznych pracodawcà, umow´ okreÊlajàcà w szcze-
gólnoÊci:

1) liczb´ bezrobotnych oraz okres, na jaki zostanà za-
trudnieni;

2) rodzaj i miejsce wykonywanych prac interwencyj-
nych lub robot publicznych oraz niezb´dne lub po-
˝àdane kwalifikacje bezrobotnych;

3) terminy i wysokoÊç refundowanych z Funduszu
Pracy przez starost´ kosztów wynagrodzeƒ, na-
gród i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne;

4) obowiàzek informowania starosty o wypadkach
wczeÊniejszego rozwiàzania umowy o prac´ ze
skierowanym bezrobotnym.

2. W przypadku gdy organizatorowi robót publicz-
nych zostanie przyznana zaliczka ze Êrodków Fundu-
szu Pracy, o której mowa w art. 57 ust. 3 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawà”, umowa po-
winna okreÊliç termin przekazania zaliczki, nie wcze-
Êniejszy jednak ni˝ 5 dni przed terminem p∏atnoÊci, na
które jest przyznana, umo˝liwiajàcy terminowà wyp∏a-
t´ wynagrodzeƒ skierowanym bezrobotnym i op∏ace-
nie sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sposób
rozliczenia tej zaliczki.

3. Kwota zaliczki, o której mowa w ust. 2, nie mo-
˝e przekroczyç nale˝nej organizatorowi robót pu-
blicznych kwoty podlegajàcych refundacji za dany
miesiàc wynagrodzeƒ i sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne z tytu∏u zatrudnienia skierowanych bezro-
botnych.

§ 8. 1. Umowa o organizowanie prac interwencyj-
nych albo robót publicznych powinna zawieraç zobo-
wiàzanie do zwrotu otrzymanej refundacji kosztów po-
niesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne, wraz z odsetkami usta-
wowymi naliczonymi od dnia udost´pnienia Êrodków,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania staro-
sty w przypadku:

1) niedotrzymania warunków wskazanych w § 14
ust. 1 albo § 17 ust. 2 pkt 3;

2) z∏o˝enia niezgodnego z prawdà oÊwiadczenia,
o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5.

2. Je˝eli umowa o organizowanie prac interwen-
cyjnych albo robót publicznych zosta∏a rozwiàzana
w trakcie trwania refundacji kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adki na ubezpiecze-
nia spo∏eczne, z uwagi na fakt, i˝ bezrobotny skierowa-
ny przez powiatowy urzàd pracy na utworzone stano-
wisko pracy rozwiàza∏ umow´ o prac´ z w∏asnej inicja-
tywy, a brak jest mo˝liwoÊci skierowania innego od-
powiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce
pracy, pracodawca lub organizator robót publicznych
lub wskazany przez niego pracodawca, z którym za-
warto umow´, nie ma obowiàzku zwrotu refundacji
kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
oraz sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne otrzymanych
za okres do dnia rozwiàzania umowy o prac´ przez
skierowanego bezrobotnego. 

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku wygaÊni´cia umowy o prac´ ze skierowanym
bezrobotnym oraz w przypadku rozwiàzania ze skiero-
wanym bezrobotnym umowy o prac´ bez wypowie-
dzenia z winy pracownika.

4. Umowa o organizowanie prac interwencyjnych
mo˝e zawieraç zobowiàzanie do przyznania praco-
dawcy jednorazowej refundacji, o której mowa
w art. 51 ust. 4 ustawy, w wysokoÊci ustalonej w umo-
wie, po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w tym prze-
pisie.

5. Pracodawca, u którego skierowani bezrobotni
b´dà wykonywaç prace interwencyjne, oraz organiza-
tor robót publicznych albo wskazany pracodawca,
u którego b´dà wykonywane roboty publiczne, zawie-
rajà z bezrobotnymi umowy o prac´.
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§ 9. 1. Umowa, o której mowa w art. 47 ustawy,
okreÊla w szczególnoÊci:

1) liczb´ bezrobotnych oraz okres, na jaki zostanà za-
trudnieni;

2) rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezb´d-
ne lub po˝àdane kwalifikacje bezrobotnych;

3) termin i wysokoÊç nale˝nej refundacji z Funduszu
Pracy;

4) obowiàzek informowania starosty o wypadkach
wczeÊniejszego rozwiàzania umowy o prac´ ze
skierowanym bezrobotnym;

5) obowiàzek zwrotu wyp∏aconych kwot refundacji
w przypadku wykorzystania Êrodków niezgodnie
z umowà oraz tryb i termin tego zwrotu.

2. Przepis § 8 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. 1. Pomoc, o której mowa w rozporzàdzeniu,
jest pomocà publicznà na tworzenie nowych miejsc
pracy lub rekrutacj´ pracowników znajdujàcych si´
w szczególnie niekorzystnej sytuacji, okreÊlonà w roz-
porzàdzeniu Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grud-
nia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa w zakresie za-
trudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002, str. 3;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4,
str. 273, z póên. zm.) i jest udzielana zgodnie z przepi-
sami tego rozporzàdzenia oraz przepisami w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej.

2. Przepisy § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 10—20, dotyczà-
ce pomocy publicznej, majà zastosowanie do benefi-
cjentów pomocy w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach doty-
czàcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404), zwanej dalej „ustawà o pomocy publicz-
nej”.

§ 11. 1. Kosztami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
pomocà na tworzenie nowych miejsc pracy sà pono-
szone w okresie 24 miesi´cy przez pracodawc´ koszty
p∏ac nowych pracowników, na które sk∏adajà si´:

1) wynagrodzenia brutto oraz

2) op∏acone od wynagrodzeƒ obowiàzkowe sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne.

2. Maksymalna intensywnoÊç pomocy brutto
udzielana na tworzenie nowych miejsc pracy wynosi:

1) 50 % kosztów — na obszarach nale˝àcych do wo-
jewództw: lubelskiego, podkarpackiego, warmiƒ-
sko-mazurskiego, podlaskiego, Êwi´tokrzyskiego,

opolskiego, ma∏opolskiego, lubuskiego, ∏ódzkie-
go, kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % kosztów — na obszarach nale˝àcych do woje-
wództw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dol-
noÊlàskiego, wielkopolskiego, Êlàskiego, a w okresie
do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze nale˝àcym do
województwa mazowieckiego, z wy∏àczeniem mia-
sta sto∏ecznego Warszawy;

3) 30 % kosztów — na obszarze nale˝àcym do miasta
sto∏ecznego Warszawy oraz w okresie od dnia
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. — na
obszarze nale˝àcym do województwa mazowiec-
kiego.

3. Maksymalnà intensywnoÊç pomocy udzielanej
ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcom, w rozumieniu
art. 2 za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji (WE)
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, str. 33; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z póên.
zm.), z wy∏àczeniem prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w sektorze transportu, podwy˝sza si´
o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mi-
kroprzedsi´biorców i ma∏ych przedsi´biorców oraz
o 10 punktów procentowych brutto w przypadku Êred-
nich przedsi´biorców, w stosunku do maksymalnej in-
tensywnoÊci okreÊlonej dla poszczególnych obszarów
zgodnie z ust. 2.

§ 12. W przypadku pomocy na tworzenie nowych
miejsc pracy udzia∏ w∏asny beneficjenta pomocy,
o którym mowa w ustawie o pomocy publicznej,
w kosztach zatrudnienia powinien wynosiç co naj-
mniej 25 %. Za udzia∏ w∏asny nale˝y rozumieç Êrodki,
które nie zosta∏y uzyskane przez pracodawc´ w zwiàz-
ku z otrzymanà wczeÊniej pomocà publicznà, w szcze-
gólnoÊci w formie kredytów preferencyjnych, dop∏at
do oprocentowania kredytów, gwarancji lub por´czeƒ
udzielonych na warunkach korzystniejszych ni˝ ofero-
wane na rynku.

§ 13. 1. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy
mo˝e byç udzielana ∏àcznie z innà pomocà lub wspar-
ciem ze Êrodków Wspólnoty Europejskiej w odniesie-
niu do tych samych kosztów kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia pomocà na tworzenie nowych miejsc pracy, je˝e-
li ∏àczna wielkoÊç pomocy nie przekroczy maksymal-
nych intensywnoÊci pomocy, o których mowa w § 11
ust. 2.

2. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy przy-
znawana na podstawie rozporzàdzenia mo˝e byç
udzielana ∏àcznie z innà pomocà lub wsparciem ze
Êrodków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do:
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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 utwo-
rzone w ciàgu 3 lat od dnia zakoƒczenia inwestycji,
lub

2) kosztów zatrudnienia zwiàzanego z tà inwestycjà
lub w odniesieniu do innego zatrudnienia zwiàza-
nego z tà inwestycjà

o ile ∏àczna wielkoÊç pomocy nie przekroczy maksy-
malnych intensywnoÊci pomocy regionalnej na in-
westycje.

§ 14. 1. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy
jest udzielana, je˝eli:

1) utworzone miejsce pracy stanowi wzrost netto
liczby pracowników u danego pracodawcy, w po-
równaniu ze Êrednià z ostatnich 12 miesi´cy;

2) pracodawca utrzyma przez okres 3 lat, a w przy-
padku mikro-, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
przez 2 lata:

a) dotychczasowy stan zatrudnienia na poziomie
nie ni˝szym ni˝ Êrednie zatrudnienie z ostatnich
12 miesi´cy albo stan zatrudnienia z dnia sk∏a-
dania wniosku o pomoc, o ile jest on wy˝szy od
Êredniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesi´cy,
oraz

b) miejsca pracy utworzone w zwiàzku z przyznanà
refundacjà.

2. W przypadku niedotrzymania warunków okre-
Êlonych w ust. 1 zwrot, o którym mowa w § 8 ust. 1,
nast´puje w wysokoÊci proporcjonalnej do okresu,
w którym wskazane warunki nie zosta∏y spe∏nione.

§ 15. Je˝eli pracodawca korzysta jednoczeÊnie
z pomocy na nowe inwestycje oraz na tworzenie no-
wych miejsc pracy zwiàzanych z danà inwestycjà,
maksymalnà dopuszczalnà wielkoÊç pomocy oblicza
si´ jako iloczyn dopuszczalnej intensywnoÊci, o której
mowa w § 11 ust. 2 i 3, i wy˝szej kwoty kosztów nowej
inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo za-
trudnionych pracowników.

§ 16. Je˝eli utworzenie miejsc pracy jest zwiàzane
z realizacjà du˝ego projektu inwestycyjnego, w rozu-
mieniu przepisów w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej, pomoc na utworzenie tych miejsc pracy
przewidziana w rozporzàdzeniu ∏àcznie z innà pomocà
uzyskanà przez pracodawc´ w zwiàzku z tym projek-
tem inwestycyjnym nie mo˝e przekroczyç maksymal-
nej wielkoÊci pomocy ustalonej dla tego projektu.

§ 17. 1. Pracodawcy mo˝e zostaç przyznana pomoc
na rekrutacj´ pracownika znajdujàcego si´ w szczegól-

nie niekorzystnej sytuacji, o której mowa w art. 5 roz-
porzàdzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grud-
nia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Trakta-
tu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa w zakresie
zatrudnienia.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana
pod nast´pujàcymi warunkami:

1) intensywnoÊç pomocy brutto obliczana jako pro-
cent kosztów p∏ac, co oznacza koszty wynagrodze-
nia i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, przez je-
den rok od dnia zatrudnienia bezrobotnego skiero-
wanego przez powiatowy urzàd pracy, nie przekro-
czy 50 %;

2) gdy rekrutacja nie stanowi wzrostu netto liczby
pracowników w danym zak∏adzie, stanowisko lub
stanowiska musia∏y zostaç zwolnione w nast´p-
stwie dobrowolnego odejÊcia, przejÊcia na emery-
tur´ z powodu wieku, dobrowolnej redukcji czasu
pracy lub zgodnego z prawem zwolnienia za naru-
szenie obowiàzków s∏u˝bowych i nie w wyniku re-
dukcji etatów oraz

3) pracownik lub pracownicy muszà byç uprawnieni
do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum
12 miesi´cy, a pracodawca mo˝e rozwiàzaç umo-
w´ o prac´ tylko w przypadku naruszenia przez
pracownika obowiàzków s∏u˝bowych.

§ 18. Pomoc przeznaczona na rekrutacj´ pracowni-
ka znajdujàcego si´ w szczególnie niekorzystnej sytu-
acji podlega sumowaniu z innà pomocà paƒstwa na
zatrudnienie oraz pomocà ze Êrodków Unii Europej-
skiej, która odnosi si´ do tych samych kosztów kwali-
fikujàcych si´ do obj´cia pomocà, i nie mo˝e przekro-
czyç 100 % kosztów p∏ac w okresie, w którym pracow-
nik lub pracownicy sà zatrudnieni.

§ 19. Je˝eli pomoc przyznana beneficjentowi po-
mocy w rozumieniu przepisów o post´powaniu
w sprawach pomocy publicznej zgodnie z § 10—18
przekroczy w dowolnym okresie trzyletnim 15 mln eu-
ro brutto, istnieje koniecznoÊç wystàpienia o indywi-
dualnà notyfikacj´ pomocy.

§ 20. Pracodawca zamierzajàcy uzyskaç pomoc
publicznà sk∏ada organowi udzielajàcemu pomocy
oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków, o których mo-
wa w rozporzàdzeniu, o dopuszczalnoÊci udzielenia
pomocy publicznej. Pracodawca przedstawia szcze-
gó∏owà dokumentacj´ kosztów kwalifikujàcych si´ do
obj´cia pomocà.

§ 21. Pomocy, o której mowa w rozporzàdzeniu,
nie udziela si´:
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1) w sektorze stoczniowym w rozumieniu zasad ra-
mowych dotyczàcych pomocy paƒstwa dla prze-
mys∏u stoczniowego (Dz. Urz. C 317 z 30.12.2003,
str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 2, str. 201), górnictwa w´gla w rozu-
mieniu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1407/2002
z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy paƒ-
stwa dla przemys∏u w´glowego (Dz. Urz. L 205
z 02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170) i na tworze-
nie nowych miejsc pracy w sektorze transporto-
wym;

2) w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z eksportem,
w szczególnoÊci jeÊli wielkoÊç pomocy jest bezpo-
Êrednio 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.

§ 22. 1. Do umów zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe. 

2. Wnioski o organizowanie prac interwencyjnych
i robót publicznych, uzyskanie jednorazowej refunda-
cji kosztów z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na ubezpiecze-
nia spo∏eczne poniesionych w zwiàzku z zatrudnie-
niem skierowanego bezrobotnego z∏o˝one przed wej-
Êciem w ˝ycie rozporzàdzenia rozpatruje si´ na pod-
stawie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 23. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego sposobu i trybu organizowania prac interwen-
cyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refun-
dacji kosztów z tytu∏u op∏aconych sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1683 i Nr 257,
poz. 2576).

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: A. Kalata
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 kwietnia 2007 r.

w sprawie okreÊlenia przypadków, w których iloÊç roÊlin energetycznych dostarczonych do przetworzenia
albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie

mo˝e byç mniejsza ni˝ plon reprezentatywny

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 2007 r. o p∏atnoÊciach do gruntów rolnych
i p∏atnoÊci cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. IloÊç roÊlin energetycznych dostarczonych do
przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwa-
rzanych na cele energetyczne w gospodarstwie mo˝e
byç mniejsza ni˝ plon reprezentatywny maksymalnie
o 10 %, w przypadku:

1) zniszczenia upraw danego gatunku roÊlin energe-
tycznych lub zebranych roÊlin energetycznych
w wyniku:

a) dzia∏ania czynników atmosferycznych szkodli-
wych dla tego gatunku roÊlin energetycznych,
w szczególnoÊci nadmiernego spadku lub wzro-

stu temperatury, silnego wiatru lub opadów at-
mosferycznych,

b) pora˝enia przez choroby i szkodniki roÊlin;

2) zniszczenia lub utraty zebranych roÊlin energetycz-
nych w wyniku:

a) wypadku drogowego w czasie transportu tych
roÊlin, 

b) kradzie˝y;

3) ca∏kowitego lub cz´Êciowego zniszczenia lub uszko-
dzenia obiektu budowlanego, urzàdzenia technicz-
nego lub systemu urzàdzeƒ technicznych, wykorzy-
stywanych do uprawy, zbioru lub przetwarzania ro-
Êlin energetycznych, w stopniu uniemo˝liwiajàcym
ich dalsze wykorzystanie w tym celu.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏ami admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo i rynki rolne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131,
poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
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