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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez koniecznoÊci
uzyskania zezwolenia na prac´ (Dz. U. Nr 156,
poz. 1116) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

nie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowane w powiatowym urz´dzie pracy w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´ pracodawcy;”,
d) po pkt 27 dodaje si´ pkt 28—30 w brzmieniu:
„28) b´dàcych studentami szkó∏ wy˝szych lub
uczniami szkó∏ zawodowych, skierowanymi do odbycia, w okresie nieprzekraczajàcym szeÊciu miesi´cy w roku kalendarzowym, praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, zorganizowanych w ramach umowy pomi´dzy zagranicznà szko∏à wy˝szà lub zawodowà a pracodawcà, zarejestrowanej w powiatowym urz´dzie
pracy w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania lub siedzib´ pracodawcy;
29) b´dàcych studentami szkó∏ wy˝szych lub
uczniami szkó∏ zawodowych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii Europejskiej
lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonujà prac´ w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na takà
praktyk´ ze szko∏y wy˝szej lub zawodowej;
30) uczestniczàcych w programach wymiany
kulturalnej lub edukacyjnej, programach
pomocy humanitarnej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy.”;

1) w § 2:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) b´dàcych sta∏ymi korespondentami zagranicznych Êrodków masowego przekazu, którym zosta∏a przyznana, na wniosek redaktora
naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji,
akredytacja ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawodowej dzia∏alnoÊci dziennikarskiej wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji;”,
b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) nieposiadajàcych obywatelstwa paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa paƒstwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienale˝àcego do Unii Europejskiej lub obywatelstwa Konfederacji
Szwajcarskiej, pe∏niàcych funkcj´ w zarzàdach osób prawnych, które uzyska∏y wpis
do rejestru przedsi´biorców na podstawie
przepisów o Krajowym Rejestrze Sàdowym lub sà spó∏kami kapita∏owymi w organizacji, je˝eli przebywajà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy
i czas ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z pe∏nieniem
funkcji — bez wzgl´du na liczb´ osób
prawnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, w których funkcja jest pe∏niona
— nie przekracza trzech miesi´cy w ciàgu
kolejnych szeÊciu miesi´cy;”,
c) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) b´dàcych obywatelami paƒstw graniczàcych z Rzeczàpospolità Polskà, wykonujàcych prac´ w okresie nieprzekraczajàcym
trzech miesi´cy w ciàgu kolejnych szeÊciu
miesi´cy, je˝eli otrzymajà oni oÊwiadcze-
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2) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Przepis § 2 pkt 27 stosuje si´ do dnia
31 grudnia 2009 r.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: A. Kalata
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 6 czerwca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2004—2006
Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

———————
1)

2)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em administracji 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).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149,
poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.
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2004—2006 (Dz. U. Nr 223, poz. 2259, z 2005 r. Nr 185,
poz. 1546 oraz z 2006 r. Nr 32, poz. 225 i Nr 189,
poz. 1395) w za∏àczniku „Uzupe∏nienie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006” wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w cz´Êci 3: „Szczegó∏owa prezentacja dzia∏aƒ”:
a) w pkt 3.1 „Priorytet 1: Wzmocnienie zdolnoÊci
w zakresie zarzàdzania, monitorowania, oceny

Poz. 825
i kontroli
(PWW)”:

Podstaw

Wsparcia

Wspólnoty

— w cz´Êci „Dzia∏anie 1.1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarzàdzanie, monitorowanie, ocen´ (ewaluacj´) i kontrol´”
lit. H otrzymuje brzmienie:
„H) PLAN FINANSOWY DZIA¸ANIA

— w cz´Êci „Dzia∏anie 1.3: Wsparcie procesu zarzàdzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia
Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna” lit. H otrzymuje brzmienie:
„H) PLAN FINANSOWY DZIA¸ANIA

b) w pkt 3.2 „Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej”:
— w cz´Êci „Dzia∏anie 2.1: Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozleg∏ej SIMIK-NET” lit. H otrzymuje brzmienie:
„H) PLAN FINANSOWY DZIA¸ANIA

— w cz´Êci „Dzia∏anie 2.2: Szkolenia” lit. H otrzymuje brzmienie:
„H) PLAN FINANSOWY DZIA¸ANIA
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— w cz´Êci „Dzia∏anie 2.4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK” lit. H otrzymuje brzmienie:
„H) PLAN FINANSOWY DZIA¸ANIA

— w cz´Êci „Dzia∏anie 2.5: Zakup wyposa˝enia” lit. H otrzymuje brzmienie:
„H) PLAN FINANSOWY DZIA¸ANIA

c) w pkt 3.3 „Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych”:
— w cz´Êci „Dzia∏anie 3.1: Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty,
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych” lit. I otrzymuje brzmienie:
„I) PLAN FINANSOWY DZIA¸ANIA

— w cz´Êci „Dzia∏anie 3.3: Promocja i wymiana informacji pomi´dzy uczestnikami procesu realizacji
Podstaw Wsparcia Wspólnoty” lit. H otrzymuje brzmienie:
„H) PLAN FINANSOWY DZIA¸ANIA

„Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 wed∏ug priorytetów i dzia∏aƒ (zobowiàzania)
w euro (ceny bie˝àce)

a) tabela 1: „Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 wed∏ug priorytetów i dzia∏aƒ (zobowiàzania)
w euro (ceny bie˝àce)” otrzymuje brzmienie:

2) w cz´Êci 4: „Plan finansowy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006”:
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„Tabela 2. Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 wed∏ug priorytetów i dzia∏aƒ w rozbiciu na lata (zobowiàzania) w euro (ceny bie˝àce)

b) tabela 2: „Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 wed∏ug priorytetów i dzia∏aƒ w rozbiciu na lata (zobowiàzania) w euro (ceny bie˝àce)” otrzymuje brzmienie:
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3) w za∏àczniku nr 1 „Zasady kwalifikacji wydatków”:
a) cz´Êç „Priorytet 1: Wzmocnienie zdolnoÊci
w zakresie zarzàdzania, monitorowania, oceny
i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty
(PWW)” otrzymuje brzmienie:
„Priorytet 1: Wzmocnienie zdolnoÊci w zakresie
zarzàdzania, monitorowania, oceny i kontroli
Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)
W ramach wydatków limitowanych, zgodnie
z
Zasadà
Nr
11.2
rozporzàdzenia
nr 448/2004/WE, finansowane b´dà nast´pujàce
dzia∏ania:
Dzia∏anie 2: Wsparcie obs∏ugi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna
Dzia∏anie 3: Wsparcie procesu zarzàdzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia
Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna
Dzia∏anie 4: Wsparcie procesu oceny (ewaluacji)
Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadà Nr 11.3 rozporzàdzenia
nr 448/2004/WE, finansowane b´dà nast´pujàce
dzia∏ania:
Dzia∏anie 1: Szkolenia osób odpowiedzialnych
za zarzàdzanie, monitorowanie, ocen´ (ewaluacj´) i kontrol´
Dzia∏anie 5: Zakup wyposa˝enia
Ca∏kowity koszt realizacji Priorytetu 1 wyniesie
12 300 000 euro, w tym wsparcie ze Êrodków
funduszy strukturalnych wyniesie 9 225 000 euro,
a wspó∏finansowanie ze Êrodków krajowych
(wy∏àcznie z bud˝etu paƒstwa) 3 075 000 euro.
Na realizacj´ dzia∏aƒ limitowanych wydatkowanych zostanie ∏àcznie 8 000 000 euro, w tym
wsparcie ze Êrodków funduszy strukturalnych
wyniesie 6 000 000 euro, a ze Êrodków krajowych
(wy∏àcznie z bud˝etu paƒstwa) 2 000 000 euro.
Na realizacj´ dzia∏aƒ nielimitowanych wydatkowanych zostanie ∏àcznie 4 300 000 euro, w tym
wsparcie ze Êrodków funduszy strukturalnych
wyniesie 3 225 000 euro, a ze Êrodków krajowych
(wy∏àcznie z bud˝etu paƒstwa) 1 075 000 euro.”,
b) cz´Êç „Priorytet 2: Wsparcie informatycznego
systemu monitoringu i kontroli finansowej”
otrzymuje brzmienie:
„Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej
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W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadà Nr 11.3 rozporzàdzenia
nr 448/2004/WE, finansowane b´dà nast´pujàce
dzia∏ania:
Dzia∏anie 1: Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK
i sieci rozleg∏ej SIMIK-NET
Dzia∏anie 2: Szkolenia
Dzia∏anie 3: Dzia∏ania informacyjne
Dzia∏anie 5: Zakup wyposa˝enia
Ca∏kowity koszt realizacji Priorytetu 2 wyniesie
13 262 000 euro, w tym wsparcie ze Êrodków
funduszy strukturalnych wyniesie 9 946 500 euro,
a wspó∏finansowanie ze Êrodków krajowych
(wy∏àcznie z bud˝etu paƒstwa) 3 315 500 euro.
Na realizacj´ dzia∏aƒ limitowanych wydatkowanych zostanie ∏àcznie 5 125 127 euro, w tym
wsparcie ze Êrodków funduszy strukturalnych
wyniesie 3 843 845 euro, a ze Êrodków krajowych
(wy∏àcznie z bud˝etu paƒstwa) 1 281 282 euro.
Na realizacj´ dzia∏aƒ nielimitowanych wydatkowanych zostanie ∏àcznie 8 136 873 euro, w tym
wsparcie ze Êrodków funduszy strukturalnych
wyniesie 6 102 655 euro, a ze Êrodków krajowych
(wy∏àcznie z bud˝etu paƒstwa) 2 034 218 euro.”,

c) cz´Êç „Priorytet 3: Upowszechnianie informacji
i promocja funduszy strukturalnych” otrzymuje
brzmienie:
„Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych
W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadà Nr 11.3 rozporzàdzenia
nr 448/2004/WE, finansowane b´dà nast´pujàce
dzia∏ania:
Dzia∏anie 1: Rozpowszechnianie informacji
i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty
(PWW), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i funduszy strukturalnych
Dzia∏anie 2: Stworzenie i eksploatacja portalu
internetowego
Dzia∏anie 3: Promocja i wymiana informacji pomi´dzy wszystkimi uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)
Ca∏kowity koszt realizacji Priorytetu 3 wyniesie
12 177 287 euro, w tym wsparcie ze Êrodków
funduszy strukturalnych wyniesie 9 132 965 euro,
a wspó∏finansowanie ze Êrodków krajowych
(wy∏àcznie z bud˝etu paƒstwa) 3 044 322 euro.
Na realizacj´ dzia∏aƒ limitowanych, zgodnie z Zasadà Nr 11.2 rozporzàdzenia nr 448/2004/WE, nie
zostanà wydatkowane ˝adne Êrodki.
Na realizacj´ dzia∏aƒ nielimitowanych wydatkowanych zostanie ∏àcznie 12 177 287 euro, w tym
wsparcie ze Êrodków funduszy strukturalnych
wyniesie 9 132 965 euro, a ze Êrodków krajowych
(wy∏àcznie z bud˝etu paƒstwa) 3 044 322 euro.”.

W ramach wydatków limitowanych, zgodnie z Zasadà Nr 11.2 rozporzàdzenia
nr 448/2004/WE, finansowane b´dzie nast´pujàce dzia∏anie:

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

Dzia∏anie 4: Wydatki osobowe na potrzeby
SIMIK

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka

