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Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie
przyznania osobie niepe∏nosprawnej Êrodków na
podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wk∏adu do spó∏dzielni socjalnej (Dz. U.
Nr 194, poz. 1403) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastoso-
wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do pomocy de minimis w sektorze produkcji
rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007,
str. 35) albo”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku o udzielenie pomocy de mini-
mis, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nale˝y do-
∏àczyç zaÊwiadczenia o pomocy de minimis
otrzymanej w okresie obejmujàcym bie˝àcy
rok kalendarzowy i poprzedzajàce go dwa
lata kalendarzowe oraz informacj´ o innej
pomocy dotyczàcej tych samych kosztów
kwalifikowalnych.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia
31 grudnia 2013 r.”.

§ 2. Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporzàdzeniem, stosuje si´ do spraw wszcz´tych,
a niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. A. Ch∏oƒ-Domiƒczak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 28 lipca 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyznania osobie niepe∏nosprawnej Êrodków na podj´cie 
dzia∏alnoÊci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk∏adu do spó∏dzielni socjalnej

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).


