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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 10 kwietnia 2001 r.

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

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) 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 i z 1998 r.
Nr 166, poz. 1243) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „przez kierownika powia-
towego urz´du pracy”;

2) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oprocentowanie po˝yczek w stosunku rocz-
nym wynosi 50%, a w powiatach (gminach)
uznanych za zagro˝one szczególnie wysokim

bezrobociem strukturalnym 30% zmiennej
stopy oprocentowania kredytu lombardowe-
go.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku niedotrzymania warunków

umowy po˝yczkobiorca obowiàzany jest nie-
zw∏ocznie zwróciç po˝yczk´ wraz z odsetka-
mi w wysokoÊci 120% zmiennej stopy opro-
centowania kredytu lombardowego, od kwo-
ty niesp∏aconej po˝yczki, naliczonymi od
dnia wyp∏acenia po˝yczki przez powiatowy
urzàd pracy.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Umowy o udzielenie po˝yczki na podj´cie

dzia∏alnoÊci lub na utworzenie dodatkowych
miejsc pracy mogà przewidywaç okres karen-
cji sp∏aty kapita∏u i odsetek od udzielonej po-
˝yczki nieprzekraczajàcy 12 miesi´cy. Okres
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ca∏kowitej sp∏aty po˝yczki nie mo˝e przekro-
czyç 4 lat od dnia jej wyp∏acenia przez powia-
towy urzàd pracy.”

§ 2. Do umów o udzielenie po˝yczek zawartych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia stosuje si´ dotychczasowe przepisy.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. P. Ko∏odziejczyk


