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1551

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze w∏ókien syntetycznych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i maksymalne
wielkoÊci oraz szczegó∏owe warunki dopuszczalnoÊci
pomocy publicznej w sektorze w∏ókien syntetycznych.

§ 2. Rozporzàdzenie stosuje si´ do przedsi´biorców
prowadzàcych dzia∏alnoÊç obejmujàcà:

1) procesy formowania lub teksturowania w∏ókien
syntetycznych i prz´dzy z w∏ókien ciàg∏ych powsta-
∏ych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub poli-
propylenu, niezale˝nie od ich koƒcowego zastoso-
wania,

2) procesy polimeryzacji, w∏àcznie z polikondensacjà,
je˝eli urzàdzenia do polimeryzacji i formowania
w∏ókien i prz´dzy, o których mowa w pkt 1, sà po-
∏àczone w jednà lini´ technologicznà,

3) procesy dodatkowe zwiàzane z procesem formo-
wania lub teksturowania, o którym mowa w pkt 1,
je˝eli urzàdzenia sà po∏àczone w jednà lini´ tech-
nologicznà

— w zakresie tej dzia∏alnoÊci.

§ 3. Dopuszczalna jest pomoc publiczna:

1) na restrukturyzacj´ przedsi´biorstw;

2) doraêna;

3) na prace badawczo-rozwojowe;

4) na utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworze-
nie nowych miejsc pracy w przedsi´biorstwach;

5) na ochron´ Êrodowiska;

6) na szkolenia na potrzeby okreÊlonych przedsi´bior-
ców, bezpoÊrednio zwiàzane z rozwojem ich przed-
si´biorstw;

7) na pokrycie kosztów bie˝àcej dzia∏alnoÊci przedsi´-
biorcy.

§ 4. Pomoc publiczna, o której mowa w § 3, jest do-
puszczalna na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzo-
rowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców oraz
odpowiednio w przepisach wykonawczych, wydanych
na podstawie art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 2
oraz art. 20 ust. 6 tej ustawy.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej w sektorze w∏ókien syntetycznych (Dz. U.
Nr 28, poz. 310). 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze ˝eglugi morskiej.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i maksymalne
wielkoÊci oraz szczegó∏owe warunki dopuszczalnoÊci
pomocy publicznej w sektorze ˝eglugi morskiej.

§ 2. 1. Rozporzàdzenie stosuje si´ do przedsi´bior-
ców prowadzàcych, okreÊlonà zgodnie z rozporzàdze-
niem Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD)
(Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918,
z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93),
dzia∏alnoÊç obejmujàcà: 

1) Êwiadczenie us∏ug transportu morskiego oraz przy-
brze˝nego transportu wodnego (PKD 61.10),

2) Êwiadczenie pomocniczych us∏ug transportu mor-
skiego (PKD 63.22.B i PKD 63.22.C) 

— w zakresie tej dzia∏alnoÊci.

2. Rozporzàdzenie stosuje si´ równie˝ do:
1) przedsi´biorców powiàzanych,
2) stoczni produkcyjnych i remontowych 
— w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z dzia∏alnoÊcià
okreÊlonà w ust. 1.

3. Przez przedsi´biorc´ powiàzanego, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 1, rozumie si´ przedsi´biorc´:


