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1) który posiada co najmniej 25% akcji lub udzia∏ów
w kapitale przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏al-
noÊç okreÊlonà w ust. 1 lub

2) którego co najmniej 25% kapita∏u zak∏adowego na-
le˝y do przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç
okreÊlonà w ust. 1.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o statku
morskim, nale˝y przez to rozumieç statek morski, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. — Ko-
deks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 365).

§ 4. Dopuszczalna jest pomoc publiczna na:

1) restrukturyzacj´ przedsi´biorstw;

2) prace badawczo-rozwojowe;

3) utrzymanie poziomu zatrudnienia;

4) ochron´ Êrodowiska morskiego;

5) szkolenia specjalistyczne;

6) inwestycje.

§ 5. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 
pkt 1—4, jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopusz-
czalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców, zwanej dalej „ustawà”, oraz odpo-
wiednio w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 3 oraz art.19 ust. 2
ustawy.

§ 6. 1. Pomoc publiczna na szkolenia specjalistycz-
ne jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych w usta-
wie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 20 ust. 6 ustawy, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç prze-
znaczona wy∏àcznie na podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych cz∏onków za∏óg p∏ywajàcych na statkach mor-
skich nale˝àcych do przedsi´biorców okreÊlonych
w § 2.

§ 7. 1. Pomoc publiczna na inwestycje mo˝e byç
przeznaczona na:

1) zakup nowych lub u˝ywanych statków morskich
przez przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç
okreÊlonà w § 2 lub przebudow´, odbudow´ albo
modernizacj´ statków morskich nale˝àcych do
tych przedsi´biorców;

2) zakup i wyposa˝enie statków morskich w urzàdze-
nia i aparatur´ s∏u˝àcà do poprawy bezpieczeƒ-
stwa morskiego. 

2. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
dostosowanie statków morskich do zmienionych
potrzeb przewozowych lub do wymogów konwen-
cji mi´dzynarodowych;

2) w zakresie pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, do-
stosowanie statków morskich polskich armatorów
do wymogów bezpieczeƒstwa morskiego wynika-
jàcych w szczególnoÊci z postanowieƒ wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych,
w tym konwencji Mi´dzynarodowej Organizacji
Morskiej i Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy.

3. Maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi:

1) 10% wartoÊci inwestycji — w przypadku pomocy,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczonej na za-
kup nowych lub u˝ywanych statków morskich;

2) 25% wartoÊci inwestycji — w przypadku pomocy,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczonej na
przebudow´, odbudow´ lub modernizacj´ statków
morskich;

3) 50% ∏àcznych kosztów poniesionych bezpoÊrednio
i wy∏àcznie na finansowanie dzia∏aƒ zwiàzanych
z poprawà bezpieczeƒstwa morskiego — w przy-
padku pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej w sektorze ˝eglugi morskiej (Dz. U. Nr 28,
poz. 309). 

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 paêdziernika 2002 r.

w sprawie okreÊlenia liczby poborowych oraz ˝o∏nierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogà byç powo∏ani 
do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz s∏u˝by w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad Si∏ Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74,

poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156,
poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) zarzàdza si´, co nast´-
puje:
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§ 1. 1. Ustala si´ nast´pujàce liczby osób podlega-
jàcych w 2003 r. powo∏aniu do odbycia:

1) w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych Mini-
strowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzo-
rowanych:

a) zasadniczej s∏u˝by wojskowej — do 68 000 pobo-
rowych,

b) przeszkolenia wojskowego — do 500 absolwen-
tów szkó∏ wy˝szych,

c) çwiczeƒ wojskowych — do 2 000 stanu Êrednio-
rocznego ˝o∏nierzy rezerwy;

2) s∏u˝by w formacjach uzbrojonych podporzàdkowa-
nych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych:

a) w oddzia∏ach prewencji Policji — do 2 300 pobo-
rowych,

b) w Stra˝y Granicznej — do 3 500 poborowych,

c) w Biurze Ochrony Rzàdu — do 1 500 poboro-
wych.

2. Przez u˝yte w ust. 1 pkt 1 lit. c okreÊlenie „stan
Êrednioroczny ˝o∏nierzy rezerwy” nale˝y rozumieç
przeci´tnà liczb´ tych ˝o∏nierzy, odbywajàcych czynnà
s∏u˝b´ wojskowà ka˝dego dnia, przy za∏o˝eniu równo-
miernego w skali roku powo∏ania ich na çwiczenia woj-
skowe i zwalniania z tych çwiczeƒ.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 paêdziernika 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi
Ochrony Ârodowiska.

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r.
Nr 112, poz. 982, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu
G∏ównemu Inspektoratowi Ochrony Ârodowiska
(Dz. U. Nr 29, poz. 274) w za∏àczniku w § 4 ust. 1 otrzy-
muje brzmienie:

„1. W sk∏ad G∏ównego Inspektoratu wchodzà nast´-
pujàce komórki organizacyjne i samodzielne sta-
nowiska:
1) Departament Inspekcji i Orzecznictwa,
2) Departament Monitoringu,
3) Departament Przeciwdzia∏ania Powa˝nym

Awariom,

4) Departament Organizacyjny,
5) Departament Wspó∏pracy Zagranicznej i Inte-

gracji Europejskiej,
6) Wydzia∏ Finansowy,
7) Wydzia∏ Gospodarczy,
8) Wydzia∏ Kadr i Szkolenia,
9) Stanowiska Doradców,

10) Stanowisko do spraw Audytu Wewn´trznego,
11) Stanowisko do spraw Kontroli.”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeƒ dyscyplinarnych.

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 370) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb
wzruszania przez wy˝szych prze∏o˝onych dyscyplinar-
nych w drodze nadzoru prawomocnych orzeczeƒ prze-


