
ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia 18 maja 2004 r. 

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na prowadzenie działalności 
gospodarczej przez osoby niepełnosprawne 

(Dz. U. z dnia 19 maja 2004 r., Nr 114, poz. 1192) 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach 
dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania osobom niepełnosprawnym będącym 
przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.1)), pomocy, o której mowa w art. 13 i art. 25 ust. 3b 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)), zwanej dalej "ustawą", w ramach pomocy de 
minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. 
WE L 10 z 13. 01. 2001). 

§ 2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy: 
 1) udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem 

i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską; 

 2) udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością 
eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, z wyjątkiem pomocy na 
pokrycie kosztów udziału w targach handlowych i badaniach lub usług konsultingowych 
przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego bądź istniejącego produktu na nowy rynek; 

 3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej. 

§ 3. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w § 1, może uzyskać pomoc, o której mowa w 
rozporządzeniu, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej 
przez nią w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza 
kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro. 

§ 4. Podstawą zakwalifikowania pomocy jako pomocy de minimis jest zaświadczenie wydane przez 
podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5. Warunkiem udzielenia pomocy w formie, o której mowa w art. 13 ustawy, jest niekorzystanie z 
pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo jej spłacenie lub umorzenie w 
całości. 

§ 6. Warunkiem udzielenia pomocy w formie, o której mowa w art. 25 ust. 3b ustawy, jest podjęcie 
działalności gospodarczej po raz pierwszy. 

§ 7. Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się osoby niepełnosprawnej, o której mowa w 
§ 1, do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy otrzymanej na podstawie rozporządzenia 
przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy. 
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§ 8. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2007 r. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 

1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 
1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, 
poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 91, poz. 870. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.  
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