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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 lutego 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysoko
ści stopy procentowej oraz warunków spłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 14 grud
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości 
stopy procentowej oraz warunków spłaty (Dz. U. Nr 35, 
poz. 174) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 wyrazy " rejonowym biurze pracy" za
stępuje się wyrazami " rejonowym u rzędzie pracy"; 

2)w§S: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocz
nym wynosi: 

1) 50%, a w rejonach administracyjnych 
(gminach) uznanych za zagrożone szcze
gólnie wysokim bezrobociem struktural
nym 30% zmiennej stopy oprocentowa
nia kredytu lombardowego, dla pożyczek 
udzielanych na podjęcie działalności, 

2) 70%, a w rejonach administracyjnych 
(gmi nach) uznanych za zag rożone szcze
góln ie wysokim bezrobociem struktural
nym 50% zmiennej stopy oprocentowa
nia kredytu lombardowego, dla pożyczek 
udzielanych na utworzenie dodatkowych 
miejsc pracy. 

3. Zmienną stopę oprocentowania kredytu 
lombardowego przyjmuje s ię w wysokości 
ogłoszonej przez Prezesa Narodowego Ban
ku Polskiego w Dzienniku Urzędowym Naro
dowegO' Banku Polskiego, na podstawie od
rębnych przepisów.", 

bl w ust. 5 wyrazy "kredytu refinansowego" zastę
puje s ię wyrazami "kredytu lombardowego"; 

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

,,§ 6a. 1. Umowy o udzielenie pożyczki na działal
ność mogą przewidywać dokonanie przez 
rejonowy urząd pracy zwrotu pożyczko

biorcy do 80% kosztów szkolenia, konsul
tacji lub doradztwa dotyczących podej
mowanej działalności, w kwocie nie prze
kraczającej jednak przeciętnego wynagro
dzenia obowiązującego w dniu zawarcia 
umowy pożyczki. 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, 
następuje z Funduszu Pracy po udoku
mentowaniu przez pożyczkobiorcę ich po
niesienia, w okresie nie przekraczającym 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy po
życzki. " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 28 lutego 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót 
publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzi ałaniu bezrobociu 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128) zarządza się, co nastę

puje: 

§ l . W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegóło
wych zasad organizowania prac interwencyjnych i ro-

bót publicznych oraz przyznawania za liczek i finanso
wania rzeczowych kosztów organ izacji robót publicz
nych (Dz. U. Nr 38, poz. 189) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Roboty publiczne mogą być organizowane na 
wniosek organu samorządu terytoria lnego, 
administracji rządowej lub instytucji użytecz-


