
Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, 
Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323
i 1325 i Nr 128, poz. 1405) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad udzielania po˝yczek z Funduszu Pracy, wy-
sokoÊci stopy procentowej oraz warunków sp∏aty
(Dz. U. Nr 35, poz. 174, z 1997 r. Nr 25, poz. 133, z 1998 r.
Nr 166, poz. 1243 i z 2001 r. Nr 35, poz. 413) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 wyrazy „jednoosobowy podmiot go-
spodarczy” zast´puje si´ wyrazami „jednoosobo-
wy przedsi´biorca”;

2) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pracodawcy lub jednoosobowemu przedsi´-
biorcy nie udzielono po˝yczki na podj´cie
dzia∏alnoÊci albo je˝eli pracodawca lub jed-
noosobowy przedsi´biorca dotrzyma∏ wa-
runków umowy i sp∏aci∏ t´ po˝yczk´ wraz
z oprocentowaniem.”,

b) w ust. 5 wyrazy „powiatowy urzàd pracy” zast´-
puje si´ wyrazem „starosta”;

3) w § 5:

a) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „przez Prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku niedotrzymania warunków
umowy po˝yczkobiorca jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie zwróciç po˝yczk´ wraz z odsetka-
mi w wysokoÊci 120% stopy oprocentowania
kredytu lombardowego, obowiàzujàcej
w dniu ˝àdania przez starost´ jej zwrotu.”,

c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku niesp∏acenia w terminie lub
w pe∏nej wysokoÊci rat ustalonych w decyzji
o odroczeniu lub o roz∏o˝eniu na raty sp∏aty
po˝yczki, po˝yczkobiorca jest obowiàzany
niezw∏ocznie zwróciç po˝yczk´ wraz z odset-
kami w wysokoÊci 120% stopy oprocentowa-
nia kredytu lombardowego, obowiàzujàcej
w dniu up∏ywu terminu zap∏aty okreÊlonego
w decyzji.”;

4) w § 6a w ust. 1 wyrazy „powiatowy urzàd pracy” za-
st´puje si´ wyrazem „starost´”.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 3 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania po˝yczek z Funduszu Pracy, 
wysokoÊci stopy procentowej oraz warunków sp∏aty.

1634

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 3 grudnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych 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 przeciwdzia∏aniu bezrobociu
(Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325
i Nr 128, poz. 1405) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad organizowania prac interwencyjnych i ro-
bót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finanso-

wania rzeczowych kosztów organizacji robót publicz-
nych (Dz. U. Nr 38, poz. 189, z 1997 r. Nr 25, poz. 134,
z 1998 r. Nr 166, poz. 1242, z 1999 r. Nr 111, poz. 1307
i z 2000 r. Nr 44, poz. 514) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Starosta w razie braku propozycji odpowied-
niego zatrudnienia mo˝e kierowaç bezrobot-
nych do prac interwencyjnych lub robót pu-


