
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 wrze-
Ênia 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopusz-
czalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wa-
runki udzielania przedsi´biorcom, w rozumieniu usta-
wy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póên. zm.1)),
pomocy, w formie refundacji kosztów szkolenia osób
niepe∏nosprawnych, zwanej dalej „pomocà”, o której
mowa w art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.2)), zgodnie z rozporzàdzeniem Komisji
(WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szko-
leniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13. 01. 2001), zwanym da-
lej „rozporzàdzeniem Komisji”.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczo-
na na szkolenia: 

1) specjalistyczne, przez które rozumie si´ szkolenia,
o których mowa w art. 2 lit. d rozporzàdzenia Ko-
misji;

2) ogólne, przez które rozumie si´ szkolenia, o któ-
rych mowa w art. 2 lit. e rozporzàdzenia Komisji.

§ 2. Pomoc mo˝e byç udzielana, je˝eli spe∏nione sà
∏àcznie warunki okreÊlone w rozporzàdzeniu.

§ 3. 1. Pomoc jest przeznaczona na finansowanie
nast´pujàcych kosztów szkolenia:

1) wynagrodzenia osób prowadzàcych szkolenie;

2) wynagrodzenia t∏umacza j´zyka migowego albo
lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnio-
nej osoby niepe∏nosprawnej ruchowo zaliczonej
do znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci;

3) kosztów podró˝y osób prowadzàcych szkolenie
i uczestników szkolenia;

4) kosztów podró˝y przewodnika lub opiekuna za-
trudnionej osoby niepe∏nosprawnej zaliczonej do
znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci;

5) kosztów zakwaterowania i wy˝ywienia osób pro-
wadzàcych szkolenie i uczestników szkolenia oraz
t∏umacza j´zyka migowego albo lektora dla osób
niewidomych;

6) kosztów us∏ug doradczych, zwiàzanych z danym
szkoleniem;

7) kosztów obs∏ugi administracyjno-biurowej stano-
wiàcych wydatki bie˝àce zwiàzane z realizacjà
szkolenia;

8) kosztów wynajmu pomieszczeƒ zwiàzanych bez-
poÊrednio z realizacjà szkolenia;

9) kosztów amortyzacji narz´dzi i wyposa˝enia w za-
kresie, w jakim sà one wykorzystywane na potrze-
by szkolenia, z wy∏àczeniem narz´dzi i wyposa˝e-
nia zakupionych w ramach wsparcia ze Êrodków
publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacjà
szkolenia;

10) kosztów materia∏ów szkoleniowych.

2. Pomoc jest przeznaczona równie˝ na pokrycie
wydatków obejmujàcych koszty zatrudnienia pracow-
nika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym
pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, do wysokoÊci
sumy kosztów okreÊlonych w ust. 1, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczà tylko
czasu faktycznego uczestnictwa w szkoleniu i nie mo-
gà obejmowaç czasu, w którym pracownik produko-
wa∏ towary lub Êwiadczy∏ us∏ugi.

§ 4. 1. WielkoÊç pomocy na szkolenia w przypadku
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców nie mo˝e przekra-
czaç:

1) 55 % kosztów szkolenia kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia pomocà — w przypadku szkoleƒ specjali-
stycznych;

2) 90 % kosztów szkolenia kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia pomocà — w przypadku szkoleƒ ogólnych.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepe∏nosprawnych

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176
i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 91,
poz. 870.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.



2. WielkoÊç pomocy na szkolenia w przypadku
przedsi´biorców innych ni˝ ma∏y lub Êredni nie mo˝e
przekraczaç:

1) 45 % kosztów szkolenia kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia pomocà — w przypadku szkoleƒ specjali-
stycznych;

2) 70 % kosztów szkolenia kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia pomocà — w przypadku szkoleƒ ogólnych.

3. Za ma∏ego i Êredniego przedsi´biorc´ uznaje si´
przedsi´biorc´ w rozumieniu za∏àcznika I do rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 70/2001 r. 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).

4. Je˝eli szkolenie zawiera zarówno elementy szko-
lenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, któ-
re nie mogà zostaç wyodr´bnione w celu ustalenia
wielkoÊci pomocy na szkolenia, przyjmuje si´ maksy-

malnà wielkoÊç pomocy w wysokoÊci okreÊlonej dla
szkoleƒ specjalistycznych.

§ 5. Przedsi´biorca mo˝e uzyskaç pomoc, o której
mowa w § 1 ust.1, je˝eli wartoÊç tej pomocy brutto na
jedno szkolenie nie przekracza kwoty stanowiàcej
równowartoÊç 1 mln euro.

§ 6. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1, mo˝e byç
udzielana ∏àcznie z innà pomocà lub wsparciem ze
Êrodków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do
kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia tà pomocà, je-
˝eli ∏àczna wartoÊç pomocy nie przekroczy dopusz-
czalnej wielkoÊci pomocy okreÊlonej w § 4 ust. 1 i 2.

§ 7. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 30 czerw-
ca 2007 r.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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