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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie zak∏adowego funduszu rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych

Na podstawie art. 33 ust. 11 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje wydatków ze Êrodków zak∏adowego fun-
duszu rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych, zwa-
nego dalej „funduszem rehabilitacji”, w tym w ra-
mach zasady de minimis;

2) warunki wykorzystania Êrodków funduszu rehabi-
litacji;

3) zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywi-
dualnej;

4) tryb ustalania zak∏adowego regulaminu wykorzy-
stania Êrodków funduszu rehabilitacji;

5) warunki tworzenia indywidualnych programów re-
habilitacji, w tym sk∏ad i zakres dzia∏ania komisji
rehabilitacyjnej tworzàcej te programy.

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1

ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95,
poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080,
Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791
i Nr 181, poz. 1288.



§ 2. 1. Ârodki funduszu rehabilitacji przeznacza si´
na nast´pujàce rodzaje wydatków:

1) wyposa˝enie stanowiska pracy oraz przystosowa-
nie jego otoczenia do potrzeb osób niepe∏no-
sprawnych, w szczególnoÊci na:

a) zakup, modernizacj´, remont maszyn i urzà-
dzeƒ,

b) finansowanie robót budowlanych w rozumie-
niu przepisów Prawa budowlanego, dotyczà-
cych obiektów budowlanych uj´tych w ewiden-
cji bilansowej zak∏adu pracy chronionej, zwa-
nego dalej „zak∏adem”, proporcjonalnie do
przewidywanej liczby stanowisk pracy osób
niepe∏nosprawnych w tym obiekcie, pod wa-
runkiem utrzymania w nim przewidywanego
poziomu zatrudnienia osób niepe∏nospraw-
nych przez okres co najmniej trzech lat od dnia
odbioru obiektu budowlanego,

c) wyposa˝enie i dostosowanie pomieszczeƒ za-
k∏adu;

2) finansowanie cz´Êci kosztów wprowadzania no-
woczesnych technologii i prototypowych wzorów
oraz programów organizacyjnych proporcjonalnie
do liczby zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych
w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy;

3) tworzenie, modernizacj´, remont, rozbudow´
i utrzymanie bazy:

a) rehabilitacyjnej, w szczególnoÊci przychodni,
gabinetów fizjoterapii,

b) socjalnej, w szczególnoÊci internatów, hoteli,
sto∏ówek,

c) wypoczynkowej;

4) podstawowà i specjalistycznà opiek´ medycznà,
poradnictwo i us∏ugi rehabilitacyjne;

5) dodatkowe wynagrodzenie pracowników za znajo-
moÊç i pos∏ugiwanie si´ j´zykiem migowym oraz
wynagrodzenie lektorów dla pracowników niewi-
domych;

6) szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub
podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

7) dowo˝enie do pracy i z pracy osób niepe∏nospraw-
nych;

8) zakup samochodów wy∏àcznie do przewozu osób
niepe∏nosprawnych majàcych trudnoÊci w korzy-
staniu z publicznych Êrodków transportu;

9) organizacj´ turnusów rehabilitacyjnych i uspraw-
niajàcych;

10) dzia∏alnoÊç sportowà, rekreacyjnà i turystycznà;

11) pomoc indywidualnà dla osób niepe∏nospraw-
nych na:

a) odp∏atnoÊç za przejazd w obie strony, pobyt
i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placów-
kach rehabilitacyjno-szkoleniowych, zak∏adach
opiekuƒczo-leczniczych i piel´gnacyjno-opie-
kuƒczych,

b) zakup leków i innych niezb´dnych Êrodków
medycznych,

c) zakup i napraw´ indywidualnego sprz´tu reha-
bilitacyjnego, wyrobów medycznych w tym
przedmiotów ortopedycznych oraz Êrodków
pomocniczych, urzàdzeƒ i narz´dzi technicz-
nych oraz Êrodków transportu niezb´dnych
w rehabilitacji oraz u∏atwiajàcych wykonywa-
nie czynnoÊci ˝yciowych,

d) adaptacj´ i wyposa˝enie mieszkaƒ, budynków
mieszkalnych oraz obiektów zamieszka∏ych lub
przeznaczonych dla osób niepe∏nosprawnych,
stosownie do potrzeb wynikajàcych z niepe∏-
nosprawnoÊci,

e) usprawnianie fizyczne,

f) odp∏atnoÊç za przejazd w obie strony i pobyt
na:

— turnusach rehabilitacyjnych wraz z opieku-
nem — jeÊli lekarz zaleci uczestnictwo opie-
kuna na turnusie rehabilitacyjnym,

— wczasach lub wypoczynku zorganizowa-
nym w innych formach,

g) odp∏atnoÊç za pobyt na koloniach, obozach
oraz turnusach rehabilitacyjnych dla niepe∏no-
sprawnych dzieci pracowników, a tak˝e dla
dzieci osób niepe∏nosprawnych,

h) opiek´ piel´gnacyjnà w domu nad pracowni-
kiem niepe∏nosprawnym w okresie przewlek∏ej
choroby uniemo˝liwiajàcej poruszanie si´,
w tym opiek´ socjalno-bytowà,

i) utrzymanie przez osoby niewidome psa prze-
wodnika,

j) zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych
stosownie do potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych,

k) op∏acanie przewodników towarzyszàcych oso-
bom niewidomym zaliczonym do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawno-
Êci oraz osobom z niepe∏nosprawnoÊcià narzà-
du ruchu zaliczonym do znacznego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci,

l) op∏acanie t∏umacza j´zyka migowego,

∏) przewóz osoby niepe∏nosprawnej na niezb´d-
ne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

m) zwrot kosztów ubezpieczeƒ komunikacyjnych
oraz rycza∏tu za u˝ywany w∏asny pojazd me-
chaniczny do celów pozas∏u˝bowych dla osób
zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci oraz dla osób zali-
czonych do lekkiego stopnia niepe∏nosprawno-
Êci z uszkodzeniem narzàdu ruchu,
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n) dojazdy do pracy i z pracy osób niepe∏no-
sprawnych majàcych trudnoÊci w korzystaniu
z publicznych Êrodków transportu,

o) odp∏atnoÊç za kszta∏cenie lub dokszta∏canie,
w tym równie˝ w szko∏ach Êrednich i wy˝szych,

p) odp∏atnoÊç za kursy i szkolenia rozwijajàce 
pozazawodowe zainteresowania osób niepe∏-
nosprawnych,

q) op∏acanie sk∏adki na indywidualne ubezpiecze-
nia osób niepe∏nosprawnych,

r) odp∏atnoÊç za podstawowà i specjalistycznà
opiek´ medycznà oraz poradnictwo i us∏ugi re-
habilitacyjne;

12) indywidualne programy rehabilitacji, zwane dalej
„programami rehabilitacji”, majàce na celu
zmniejszenie ograniczeƒ zawodowych, w ramach
których sà finansowane koszty:

a) doradztwa zawodowego w zakresie mo˝liwoÊci
szkolenia, przekwalifikowania i dokszta∏cania,

b) specjalistycznych badaƒ lekarskich oraz psycho-
logicznych dla celów doradztwa zawodowego,

c) szkolenia, przekwalifikowania oraz dokszta∏ca-
nia w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,

d) wynagrodzenia:

— pracownika sprawujàcego opiek´ nad
uczestnikiem programu rehabilitacji,

— cz∏onków komisji rehabilitacyjnej

w cz´Êci nieobj´tej finansowaniem ze Êrodków
funduszu rehabilitacji na podstawie innych przepi-
sów rozporzàdzenia lub Êrodków Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej
„ustawà o rehabilitacji”,

e) dostosowania miejsca pracy i stanowiska pracy
do potrzeb wynikajàcych z rodzaju i stopnia nie-
pe∏nosprawnoÊci,

f) inne ponoszone w ramach realizacji progra-
mów rehabilitacji;

13) wspólne zadania pracodawców prowadzàcych za-
k∏ady z zakresu rehabilitacji zawodowej, spo∏ecz-
nej i leczniczej osób niepe∏nosprawnych, na któ-
rych realizacj´ pracodawcy mogà przeznaczyç do
10 % Êrodków funduszu rehabilitacji, w szczegól-
noÊci na:

a) tworzenie i modernizacj´ infrastruktury rehabi-
litacyjno-socjalnej,

b) przedsi´wzi´cia inwestycyjne,

c) badania i analizy rynku pracy osób niepe∏no-
sprawnych.

2. Rodzaje wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt:

1) 1—3, 6, 8, 13,

2) 4, 5, 9, 10, 12, o ile nie stanowià pomocy dla osób
niepe∏nosprawnych

— stanowià pomoc de minimis w rozumieniu 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).

§ 3. 1. Pomoc indywidualnà, o której mowa w § 2
ust. 1 pkt 11, przyznaje si´ na wniosek:

1) osób niepe∏nosprawnych:
a) zatrudnionych w zak∏adzie na podstawie sto-

sunku pracy lub umowy o prac´ nak∏adczà,
w tym przebywajàcych na urlopach bezp∏at-
nych oraz urlopach wychowawczych,

b) b´dàcych uczniami odbywajàcymi praktycznà
nauk´ zawodu w tym zak∏adzie,

c) niepracujàcych by∏ych pracowników tego za-
k∏adu, z zastrze˝eniem § 7;

2) rodziców lub prawych opiekunów dzieci, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. g.

2. Wniosek o przyznanie pomocy indywidualnej
powinien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer
dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç;

3) cel, form´ i kwot´ wnioskowanej pomocy;

4) uzasadnienie udzielenia pomocy;

5) oÊwiadczenie o dochodzie i liczbie cz∏onków rodzi-
ny pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie
domowym.

3. WysokoÊç przyznawanej pomocy indywidual-
nej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 11, uzale˝nia si´ od
sytuacji materialnej i losowej wnioskodawcy.

§ 4. 1. Pomoc indywidualna, o której mowa w § 2
ust. 1 pkt 11, mo˝e byç udzielana jako pomoc bez-
zwrotna lub jako nieoprocentowana po˝yczka.

2. Nieoprocentowana po˝yczka mo˝e byç cz´Êcio-
wo lub ca∏kowicie umorzona w przypadku, gdy wyko-
rzystana zosta∏a zgodnie z przeznaczeniem.

§ 5. 1. Pracodawca ustala zak∏adowy regulamin
wykorzystania Êrodków funduszu rehabilitacji, zwany
dalej „regulaminem”, w uzgodnieniu z:

1) osobami, zapewniajàcymi doraênà i specjalistycz-
nà opiek´ medycznà, poradnictwo i us∏ugi rehabi-
litacyjne na rzecz niepe∏nosprawnych pracowni-
ków tego zak∏adu;

2) dzia∏ajàcymi w zak∏adzie zwiàzkami zawodowymi
lub, w przypadku ich braku, przedstawicielami wy-
branymi przez niepe∏nosprawnych pracowników.
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2. Uzgodnieƒ dokonuje si´ w ustalonym przez
strony terminie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 30 dni
od dnia przed∏o˝enia przez pracodawc´ regulaminu
do uzgodnienia.

3. W przypadku braku uzgodnienia po up∏ywie ter-
minu, o którym mowa w ust. 2, regulamin ustala sam
pracodawca.

4. Regulamin, niezw∏ocznie po jego ustaleniu, po-
daje si´ do wiadomoÊci pracowników zak∏adu przez
jego og∏oszenie w miejscu ogólnie dost´pnym.

§ 6. 1. Warunkiem wykorzystania Êrodków fundu-
szu rehabilitacji na wydatki, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 12, jest opracowanie programu rehabilitacji.

2. Programy rehabilitacji opracowywane sà przez
komisje rehabilitacyjne dla pracowników niepe∏no-
sprawnych, którzy w szczególnoÊci:

1) posiadajà najni˝sze kwalifikacje;

2) z uwagi na niepe∏nosprawnoÊç majà utrudnione
samodzielne wykonywanie pracy;

3) utracili zdolnoÊç do wykonywania pracy na dotych-
czasowym stanowisku;

4) zmieniajà kwalifikacje zawodowe.

3. Pracodawca powo∏uje komisj´ rehabilitacyjnà,
w sk∏ad której wchodzà:

1) lekarz lub piel´gniarka wykonujàcy Êwiadczenia
zdrowotne na rzecz zak∏adu, o których mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji;

2) osoba zajmujàca si´ problematykà rehabilitacji
u pracodawcy prowadzàcego zak∏ad;

3) doradca zawodowy lub instruktor zawodu.

4. SpoÊród cz∏onków komisji rehabilitacyjnej pra-
codawca powo∏uje przewodniczàcego.

5. W razie koniecznoÊci uzasadnionej specyfikà prze-
widywanych dzia∏aƒ rehabilitacyjnych, które majà zo-
staç okreÊlone w programie rehabilitacji, w sk∏ad komi-
sji rehabilitacyjnej mo˝e zostaç powo∏any psycholog.

6. Program rehabilitacji opracowywany jest
z udzia∏em pracownika niepe∏nosprawnego, którego
ten program dotyczy.

7. Program rehabilitacji powinien zawieraç
w szczególnoÊci:

1) diagnoz´ sytuacji zawodowej pracownika niepe∏-
nosprawnego;

2) cel programu rehabilitacji;

3) metody realizacji programu rehabilitacji;

4) harmonogram dzia∏aƒ rehabilitacyjnych;

5) terminy oceny post´pów w rehabilitacji;

6) osoby odpowiedzialne za realizacj´ programu re-
habilitacji.

8. Komisja rehabilitacyjna dokonuje oceny efek-
tów realizacji programu rehabilitacji i, je˝eli zachodzi
potrzeba, modyfikuje ten program oraz okreÊla mo˝li-
woÊci i formy dalszej rehabilitacji po zakoƒczeniu jego
realizacji.

§ 7. Pomoc ze Êrodków funduszu rehabilitacji dla
niepracujàcych by∏ych pracowników zak∏adu mo˝e byç
udzielona na finansowanie rehabilitacji spo∏ecznej i lecz-
niczej — w wysokoÊci i na warunkach analogicznych jak
dla pracowników pozostajàcych w zatrudnieniu.

§ 8. IntensywnoÊç pomocy, o której mowa w § 2
ust. 2, wynosi do 100 % poniesionych wydatków, przy
czym zwolnienia, o których mowa w art. 31 ust. 1
pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji w zwiàzku z art. 7
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z póên. zm.3)), art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póên. zm.4)) i art. 7 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o podatku
leÊnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z póên. zm.5)), art. 31
ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy o rehabilitacji oraz za-
liczki, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. b usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z póên. zm.6)), mogà byç przeznaczone na pokrycie
tych wydatków w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 81 %
wartoÊci tych zwolnieƒ.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109,
poz. 747.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658,
Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181,
poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378
i Nr 211, poz. 1549.



§ 9. 1. Warunkiem uznania pomocy jako pomocy
de minimis jest uzyskanie zaÊwiadczenia wydanego
przedsi´biorcy przez organ podatkowy, podmiot
uprawniony do pobierania op∏at na podstawie odr´b-
nych przepisów lub inny podmiot udzielajàcy pomocy.

2. W celu uzyskania zaÊwiadczenia przedsi´biorca
przedstawia informacj´ o dokonaniu wydatku ze Êrod-
ków funduszu rehabilitacji w ciàgu 30 dni od dnia je-
go dokonania.

3. Wyst´pujàc o wydanie zaÊwiadczenia, przedsi´-
biorca przedstawia:

1) uzyskane zaÊwiadczenia o pomocy de minimis
otrzymanej w okresie obejmujàcym bie˝àcy rok
kalendarzowy oraz dwa poprzedzajàce go lata ka-
lendarzowe albo oÊwiadczenie o nieskorzystaniu
z pomocy de minimis w tym okresie;

2) informacje o ka˝dej pomocy innej ni˝ de minimis,
jakà otrzyma∏ w odniesieniu do tych samych kosz-
tów kwalifikujàcych si´ oraz na dany projekt inwe-
stycyjny, z którym zwiàzana jest pomoc de mini-
mis;

3) oÊwiadczenie, ˝e nie jest przedsi´biorcà znajdujà-
cym si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej wed∏ug
kryteriów okreÊlonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej dotyczàcych udzielania pomocy 
publicznej7).

§ 10. Pomoc de minimis nie mo˝e byç udzielona,
je˝eli przedsi´biorca otrzyma∏ pomoc innà ni˝ de mini-
mis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia pomocà lub tego samego projek-
tu inwestycyjnego, a ∏àczna kwota pomocy spowodo-
wa∏aby przekroczenie dopuszczalnej intensywnoÊci
pomocy okreÊlonej w przepisach majàcych zastoso-
wanie przy udzielaniu pomocy publicznej innej ni˝ 
de minimis.

§ 11. Koszty rat leasingowych zwiàzane z naby-
ciem Êrodków trwa∏ych w drodze leasingu mogà byç
finansowane tylko w przypadku, gdy umowa leasingu
skutkuje przeniesieniem w∏asnoÊci na pracodawc´.

§ 12. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia
30 czerwca 2014 r.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.8)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak
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———————
7) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspól-

notowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowa-
nia i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

———————
8) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia
1998 r. w sprawie zak∏adowego funduszu rehabilitacji
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 22,
z 2003 r. Nr 142, poz. 1383 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 960),
które na mocy art. 20 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791) utra-
ci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia.


