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Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70,
poz. 416, Nr 134, poz. 850 i Nr 171, poz. 1056) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków i trybu dokonywania refun-
dacji ze Êrodków Funduszu Pracy kosztów wyposa˝e-
nia lub doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowa-
nego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu
Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych Êrodków
(Dz. U. Nr 236, poz. 2002, z 2006 r. Nr 251, poz. 1853
oraz z 2007 r. Nr 230, poz. 1697) w § 1 ust. 3 otrzymu-
je brzmienie:

„3. Przyznane bezrobotnemu Êrodki z Funduszu Pra-
cy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowià po-
moc de minimis, w rozumieniu przepisów rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de mi-

nimis w rybo∏ówstwie, w rozumieniu przepisów
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia
24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis dla sektora rybo∏ówstwa
i zmieniajàce rozporzàdzenie (WE) nr 1860/2004
(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), i sà udzie-
lane zgodnie z przepisami tych rozporzàdzeƒ,
z wy∏àczeniem Êrodków przyznawanych na pod-
j´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie krajo-
wego transportu osób taksówkami.”.

§ 2. 1. Wnioski o refundacj´ ze Êrodków Funduszu
Pracy kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowi-
ska pracy oraz wnioski o przyznanie ze Êrodków Fun-
duszu Pracy jednorazowo Êrodków na podj´cie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, w tym kosztów pomocy praw-
nej, konsultacji i doradztwa dotyczàcych tej dzia∏alno-
Êci, z∏o˝one i nierozpatrzone do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia sà rozpatrywane na pod-
stawie niniejszego rozporzàdzenia.

2. Do umów zawartych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 6 paêdziernika 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu dokonywania refundacji
ze Êrodków Funduszu Pracy kosztów wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy dla skierowanego

bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych Êrodków

———————
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 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).




