
terenie strefy, o ile minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki nie powierzy Zarzàdzajàcemu wydawania zezwo-
leƒ.

§ 13. Ocena zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospo-
darczych, które majà byç podj´te na terenie strefy, po-
winna byç dokonana na podstawie nast´pujàcych kry-
teriów:

1) przedmiotu i zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej ofe-
renta prowadzonej dotychczas oraz dzia∏alnoÊci,
której prowadzenie planuje na terenie strefy,

2) wartoÊci i warunków realizacji przedsi´wzi´ç go-
spodarczych, w tym inwestycji planowanych na te-
renie strefy,

3) udzia∏u w tworzeniu i modernizacji infrastruktury
gospodarczej w strefie,

4) udzia∏u w powiàzaniach gospodarczych, w tym ko-
operacyjnych, z przedsi´biorcami dzia∏ajàcymi na
terenie strefy i w jej otoczeniu,

5) zgodnoÊci przedsi´wzi´ç gospodarczych planowa-
nych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz
przedsi´wzi´ciami gospodarczymi realizowanymi
lub planowanymi na terenie strefy przez innych
przedsi´biorców,

6) stopnia zagro˝enia dla Êrodowiska oraz planowa-
nych przedsi´wzi´ç w zakresie jego ochrony,

7) stopnia innowacyjnoÊci technologii przedsi´wzi´ç
i dzia∏alnoÊci planowanej na terenie strefy.

§ 14. Tracà moc:

1) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 mar-
ca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, za-
sad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kry-
teriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç go-
spodarczych, które majà byç podj´te przez przed-
si´biorców na terenie Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Tczew” (Dz. U. Nr 37, poz. 447),

2) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 mar-
ca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, za-
sad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kry-
teriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç go-
spodarczych, które majà byç podj´te przez przed-
si´biorców na terenie Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „˚arnowiec” (Dz. U. Nr 37, poz. 450).

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 5 wrzeÊnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia
w przemyÊle koksowniczym.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2001 r.
o wykonywaniu bud˝etu paƒstwa w roku 2001 oraz
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu
terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 55,
poz. 574 i Nr 84, poz. 907) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
1 sierpnia 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na fi-
nansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyÊle

koksowniczym (Dz. U. Nr 82, poz. 893) w § 7 w ust. 2
i w § 8 w ust. 1 wyrazy „zgodnie z § 6 ust. 3” zast´puje
si´ wyrazami „zgodnie z § 6 ust. 2”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

1101

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI

z dnia 10 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad post´powania konkursowego przy wy∏anianiu kandydatów 
na funkcj´ dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 25 lip-
ca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Post´powanie konkursowe przy wy∏anianiu
kandydatów na funkcj´ dyrektora jednostki badawczo-
-rozwojowej, zwane dalej „konkursem”, zarzàdza or-
gan sprawujàcy nadzór nad tà jednostkà.


