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nia w szczególnoÊci posiadanie przez t´ oso-
b´ wykszta∏cenia i przygotowania zawodo-
wego odpowiadajàcego kierunkowi kszta∏ce-
nia w szkole lub zakresowi zadaƒ placówki.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie mo˝e

sprawowaç nadzoru pedagogicznego.
W przypadku powo∏ania takiej osoby na
stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny
sprawuje nauczyciel zajmujàcy inne stano-
wisko kierownicze w szkole lub placówce.”;

2) w art. 36a:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W celu przeprowadzenia konkursu organ
prowadzàcy szko∏´ lub placówk´ okreÊla re-
gulamin konkursu oraz powo∏uje komisj´
konkursowà w sk∏adzie:
1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzàcego szko∏´ lub pla-
cówk´,

b) organu sprawujàcego nadzór pedago-
giczny,

2) po dwóch przedstawicieli:
a) rady pedagogicznej,
b) rodziców,

3) po jednym przedstawicielu zak∏adowych
organizacji zwiàzkowych, przy czym
przedstawiciel zwiàzku zawodowego nie
mo˝e byç zatrudniony w szkole lub pla-
cówce, której konkurs dotyczy.”,

b) skreÊla si´ ust 5a;

3) w art. 39 w ust. 4a i 5 na koƒcu dodaje si´ wyrazy 
„ , z zastrze˝eniem art. 59 ust. 2”;

4) w art. 59:
a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „Szko∏a

i placówka publiczna prowadzona przez jednost-
k´ samorzàdu terytorialnego mo˝e zostaç zlikwi-
dowana” zast´puje si´ wyrazami „Szko∏a, profil
kszta∏cenia ogólnozawodowego lub zawód,

w jakim szko∏a kszta∏ci, a tak˝e placówka publicz-
na prowadzona przez jednostk´ samorzàdu tery-
torialnego, z zastrze˝eniem ust. 2a, mogà zostaç
zlikwidowane”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Opini´ w sprawie likwidacji profilu kszta∏ce-

nia ogólnozawodowego lub zawodu, w ja-
kim szko∏a kszta∏ci, kurator oÊwiaty wyra˝a
po zasi´gni´ciu opinii odpowiednio woje-
wódzkiej lub powiatowej rady zatrudnie-
nia.”;

5) w art. 62 skreÊla si´ ust. 1a—1c.

Art. 2. W ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie
ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1794) w art. 7a:

1) w ust. 1 wyrazy „W terminie do dnia 31 marca
2003 r. minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏a-
Êciwy do spraw oÊwiaty i wychowania”,

2) w ust. 2 wyrazy „W terminie do dnia 31 marca
2002 r. minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏a-
Êciwy do spraw oÊwiaty i wychowania”.

Art. 3. W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy
wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy —
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 111, poz. 1194) skreÊla si´ art. 23.

Art. 4. Osoby nieb´dàce nauczycielami zajmujàce
stanowisko dyrektora szko∏y lub placówki na podsta-
wie dotychczasowych przepisów mogà zajmowaç to
stanowisko do czasu, na jaki zosta∏y powo∏ane.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 20 marca 2002 r.

o finansowym wspieraniu inwestycji.

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i formy udzielania
wsparcia finansowego przedsi´biorcom dokonujàcym
nowych inwestycji lub tworzàcym nowe miejsca pracy
zwiàzane z tymi inwestycjami.

Art. 2. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) ustawie o pomocy publicznej — nale˝y przez to ro-
zumieç ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r. o warun-
kach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy pu-

blicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704
i z 2001 r. Nr 125, poz. 1363),

2) pomocy — nale˝y przez to rozumieç pomoc publicz-
nà dla przedsi´biorców, o której mowa w art. 4
pkt 1 ustawy o pomocy publicznej,

3) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przed-
si´biorc´ w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci go-
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spodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, 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 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2),

4) wsparciu finansowym inwestycji — nale˝y przez to
rozumieç dotacje celowe okreÊlone w art. 76a usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46,
poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363),
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,

5) nowej inwestycji — nale˝y przez to rozumieç inwe-
stycje, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o po-
mocy publicznej,

6) wielkoÊci pomocy publicznej — nale˝y przez to ro-
zumieç wielkoÊç pomocy, o której mowa w art. 4
pkt 8 ustawy o pomocy publicznej,

7) infrastrukturze technicznej — nale˝y przez to rozu-
mieç urzàdzenia infrastruktury technicznej wymie-
nione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

8) tworzeniu nowych miejsc pracy zwiàzanych z inwe-
stycjà — nale˝y przez to rozumieç tworzenie miejsc
pracy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy pu-
blicznej,

9) obszarach wsparcia — nale˝y przez to rozumieç ob-
szary, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 3
ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111,
poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253),

10) wartoÊci nowej inwestycji — nale˝y przez to rozu-
mieç wartoÊç kosztorysowà inwestycji, obejmujà-
cà nak∏ady ∏àczne na zakup Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych, zgodnie
z ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowo-
Êci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183,
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754,
Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668,
Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9,
poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703,
Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186, z 2001 r. Nr 102,
poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253),

11) inwestycji dotyczàcej innowacji technologicznej —
nale˝y przez to rozumieç inwestycj´, która:
a) umo˝liwia wytwarzanie nowych lub znaczàco

ulepszonych wyrobów i us∏ug, w tym nowocze-
snych metod dostarczania produktów, lub

b) prowadzi do powstania nowego lub znaczàco

ulepszonego produktu lub wdro˝enia technolo-
gii pojawiajàcej si´ po raz pierwszy w kraju, lub

c) jest zgodna z kierunkami uznanymi za prioryte-
towe na podstawie obserwacji trendów rozwoju
technologii,

12) inwestycji wp∏ywajàcej na popraw´ stanu Êrodowi-
ska — nale˝y przez to rozumieç inwestycj´, która:
a) wprowadza proekologiczne technologie,

w szczególnoÊci zwiàzane: z technologiami
energooszcz´dnymi, ze zmniejszeniem wodo-
ch∏onnoÊci produkcji, zwi´kszaniem udzia∏u
energii ze êróde∏ odnawialnych, technologiami
materia∏ooszcz´dnymi, bezodpadowymi lub
ma∏oodpadowymi, lub

b) jest realizowana na nieu˝ytkowanych terenach
przemys∏owych i obejmuje ich rekultywacj´,

13) dniu udzielenia wsparcia finansowego — nale˝y
przez to rozumieç dzieƒ udzielenia pomocy w rozu-
mieniu art. 4 pkt 2 ustawy o pomocy publicznej.

2. Wyra˝one w euro kwoty okreÊlone w ustawie sà
przeliczane na z∏ote wed∏ug Êredniego kursu Narodo-
wego Banku Polskiego, og∏oszonego w dniu poprze-
dzajàcym dzieƒ udzielenia wsparcia finansowego.

Art. 3. 1. Przedsi´biorcy mo˝na udzieliç wsparcia fi-
nansowego nowej inwestycji w przypadku, gdy:
1) wartoÊç nowej inwestycji jest nie mniejsza ni˝ rów-

nowartoÊç kwoty 10 000 000 euro lub
2) wartoÊç nowej inwestycji jest nie mniejsza ni˝ rów-

nowartoÊç kwoty 500 000 euro, w przypadku gdy
inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji
istniejàcego przedsi´biorstwa i wià˝e si´ z utrzy-
maniem co najmniej 100 miejsc pracy lub
50 miejsc pracy w przypadku inwestycji w jednym
z obszarów wsparcia, przez nie mniej ni˝ 5 lat, lub

3) w wyniku nowej inwestycji zosta∏o utworzonych co
najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej ni˝
5 lat, lub

4) nowa inwestycja wprowadza innowacj´ technolo-
gicznà, lub

5) nowa inwestycja wp∏ywa na popraw´ stanu Êrodo-
wiska.

2. Przedsi´biorcy mo˝na udzieliç wsparcia finanso-
wego projektowanej inwestycji, w przypadku gdy spe∏-
nia ona, poza warunkami okreÊlonymi w ust. 1, co naj-
mniej dwa z ni˝ej wymienionych warunków:
1) inwestycja wp∏ynie na rozwój gospodarczy regio-

nu,
2) inwestycja b´dzie zlokalizowana w obszarze wspar-

cia, 
3) inwestycja b´dzie wprowadza∏a innowacje techno-

logiczne,
4) inwestycja przyczyni si´ do rozwoju wspó∏pracy

z krajowym zapleczem naukowo-badawczym,
5) inwestycja b´dzie mieç wp∏yw na lokalny rynek

pracy.

Art. 4. Przy obliczaniu wartoÊci nowych inwestycji,
o których mowa w art. 3, uwzgl´dnia si´ koszty inwe-
stycji zgodnie z nast´pujàcymi warunkami:
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1) koszty nabycia gruntów nie przekraczajà 5% ca∏ko-
witych kosztów inwestycji,

2) nak∏ady na budowle i budynki nie przekraczajà 40%
ca∏kowitych kosztów inwestycji,

3) nak∏ady na wyposa˝enie obiektów nie przekraczajà
70% ca∏kowitych kosztów inwestycji,

4) nak∏ady na wartoÊci niematerialne i prawne nie
przekraczajà 25% sumy kosztów i nak∏adów, o któ-
rych mowa w pkt 1—3.

Art. 5. Wsparcie finansowe nowej inwestycji mo˝e
byç udzielone:

1) przedsi´biorcy dokonujàcemu nowej inwestycji:
a) o wartoÊci nieprzekraczajàcej 50% maksymalnej

wielkoÊci pomocy publicznej przewidzianej dla
obszarów okreÊlonych na podstawie art. 13
ust. 1 ustawy o pomocy publicznej,

b) na utworzenie nowych miejsc pracy, w wysoko-
Êci nieprzekraczajàcej równowartoÊci kwoty
4000 euro na jedno nowo utworzone miejsce
pracy, pomno˝onej przez liczb´ utworzonych
miejsc pracy, przy czym wielkoÊç pomocy nie
mo˝e przekroczyç dwuletnich kosztów pracy no-
wo zatrudnionych pracowników, na które sk∏a-
dajà si´ koszty p∏acy brutto pracowników po-
wi´kszone o wszystkie obowiàzkowe p∏atnoÊci
zwiàzane z ich zatrudnieniem,

c) na szkolenia, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3
ustawy o pomocy publicznej, w wysokoÊci okre-
Êlonej w art. 22 ust. 4 i 5 tej ustawy, przy czym
maksymalna wysokoÊç wsparcia na szkolenie
dla jednego pracownika nie mo˝e przekroczyç
równowartoÊci kwoty 1150 euro,

2) gminie — na tworzenie i modernizacj´ infrastruktu-
ry technicznej bezpoÊrednio zwiàzanej ze wspiera-
nà inwestycjà okreÊlonego przedsi´biorcy.

Art. 6. 1. Wsparcie finansowe dla gminy, o którym
mowa w art. 5 pkt 2, jest wliczane do ogólnej kwoty po-
mocy publicznej otrzymanej przez przedsi´biorc´.

2. Udzielone przedsi´biorcy kwoty wsparcia finan-
sowego, o których mowa w art. 5, sà sumowane, a ich
∏àczna wartoÊç, wraz z pomocà publicznà uzyskanà
z innych êróde∏, nie mo˝e przekroczyç maksymalnej
wielkoÊci pomocy publicznej dla danego obszaru,
okreÊlonej odr´bnymi przepisami.

Art. 7. Organem udzielajàcym wsparcia finansowe-
go jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

Art. 8. WielkoÊç Êrodków bud˝etowych przeznaczo-
nych na wsparcie finansowe jest corocznie okreÊlana
w ustawie bud˝etowej.

Art. 9. 1. Gmina ubiegajàca si´ o udzielenie wspar-
cia finansowego, o którym mowa w art. 5 pkt 2, sk∏ada
wniosek do ministra w∏aÊciwego do spraw gospodar-
ki. Wniosek zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ gminy,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) nazw´ (firm´), siedzib´ i adres przedsi´biorcy, na
potrzeby którego gmina przygotowuje infrastruk-
tur´ technicznà pod nowà inwestycj´,

4) numer NIP przedsi´biorcy, je˝eli przedsi´biorca wy-
konuje dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

5) zakres dzia∏aƒ i kosztorys dotyczàcy przygotowania
infrastruktury technicznej pod nowà inwestycj´,

6) harmonogram planowanych dzia∏aƒ, 

7) wnioskowanà wysokoÊç wsparcia finansowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, gmina do-
∏àcza uwierzytelnionà kopi´ porozumienia, zawartego
mi´dzy gminà a przedsi´biorcà, okreÊlajàcego plany
inwestycyjne przedsi´biorcy oraz zobowiàzania gminy
w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej
pod nowà inwestycj´.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dniajàc, ˝e wykazane w nim zosta-
nà dane wymienione w ust. 1.

Art. 10. 1. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o udziele-
nie wsparcia finansowego nowej inwestycji sk∏ada
wniosek do ministra w∏aÊciwego do spraw gospodar-
ki. Wniosek zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ (firm´), siedzib´ oraz adres przedsi´biorcy,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), je˝eli przed-
si´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) przedmiot wykonywanej przez przedsi´biorc´ dzia-
∏alnoÊci gospodarczej wed∏ug Polskiej Klasyfikacji
Dzia∏alnoÊci (PKD),

4) zwi´z∏y opis projektu inwestycyjnego,

5) lokalizacj´ i wielkoÊç inwestycji, 

6) docelowà liczb´ zatrudnionych pracowników i ich
kwalifikacje,

7) harmonogram realizacji inwestycji,

8) planowanà efektywnoÊç ekonomicznà nowej inwe-
stycji w zakresie rzeczowym i finansowym, liczonà
wed∏ug metody wewn´trznej stopy zwrotu (IRR).

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsi´-
biorca do∏àcza:

1) odpis z rejestru przedsi´biorców albo — je˝eli
wnioskodawcà jest przedsi´biorca zagraniczny —
odpowiedni dokument wydany przez w∏aÊciwe
w∏adze zagraniczne,

2) sprawozdania finansowe z trzech ostatnich okre-
sów rozliczeniowych,

3) zaÊwiadczenia z w∏aÊciwego urz´du skarbowego
i Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu
przedsi´biorcy z wp∏atami odpowiednich nale˝no-
Êci w ciàgu ostatnich trzech lat, je˝eli przedsi´bior-
ca wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny przedsi´-
biorcy do nieruchomoÊci, na której ma byç zlokali-
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zowana inwestycja (odpis ksi´gi wieczystej albo
uwierzytelniona kopia umowy), albo uwierzytel-
nionà kopi´ umowy przedwst´pnej nabycia prawa
do takiej nieruchomoÊci czyniàcej zadoÊç wymaga-
niom, od których zale˝y wa˝noÊç umowy przyrze-
czonej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dniajàc, ˝e wykazane w nim zosta-
nà dane wymienione w ust. 1.

Art. 11. 1. Wnioski o udzielenie wsparcia finanso-
wego nowej inwestycji sk∏ada si´ do ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki w terminie od dnia 1 mar-
ca do dnia 31 marca oraz w terminie od dnia 1 paêdzier-
nika do dnia 31 paêdziernika danego roku kalendarzo-
wego, z zastrze˝eniem art. 18. KolejnoÊç z∏o˝enia wnio-
sku nie ma wp∏ywu na udzielenie wnioskowanego
wsparcia finansowego.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego no-
wej inwestycji z∏o˝one w marcu sà rozpatrywane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki do dnia
30 czerwca danego roku, a wnioski z∏o˝one w paêdzier-
niku — do dnia 31 grudnia danego roku.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb sk∏adania
wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej
inwestycji, majàc na wzgl´dzie zapewnienie sprawne-
go przyznawania wsparcia finansowego.

Art. 12. 1. Podstawà udzielenia wsparcia finanso-
wego jest umowa zawarta przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki z przedsi´biorcà.

2. W przypadku okreÊlonym w art. 5 pkt 2 stronà
umowy, o której mowa w ust. 1, jest równie˝ gmina.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, okreÊla zobo-
wiàzania przedsi´biorcy lub gminy, w tym w szczegól-
noÊci: lokalizacj´, wielkoÊç inwestycji, harmonogram
projektu inwestycyjnego, liczb´ zatrudnionych pra-
cowników i szkolenia. Umowa okreÊla tak˝e wielkoÊç
i przeznaczenie wsparcia finansowego oraz zasady roz-
liczania wsparcia i przyczyny ewentualnego zwrotu
udzielonego wsparcia.

Art. 13. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 12
ust. 1, zasi´ga opinii Prezesa Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów w sprawie udzielenia wsparcia
finansowego, je˝eli obowiàzek wydania takiej opinii
wynika z przepisów ustawy o pomocy publicznej.

2. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw gospodarki
tworzy si´ Zespó∏ do Spraw Udzielania Wsparcia Fi-
nansowego Przedsi´biorcom, zwany dalej „Zespo-
∏em”. 

3. W sk∏ad Zespo∏u wchodzi przedstawiciel mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki jako przewodni-
czàcy Zespo∏u oraz wyznaczeni przedstawiciele w∏aÊci-
wych ministrów.

4. Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y przygotowywanie
i przedstawianie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw go-

spodarki opinii, w formie uchwa∏y, w sprawie wnio-
sków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwe-
stycji, w szczególnoÊci z uwzgl´dnieniem kryteriów
wymienionych w art. 14 ust. 2.

5. Zespó∏ informuje przedsi´biorc´ lub gmin´
o przyczynach negatywnej opinii w sprawie wniosku
o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.
Przedsi´biorca lub gmina mogà zwróciç si´ w terminie
14 dni od dnia otrzymania tego stanowiska do ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki o ponowne przeana-
lizowanie wniosku i wydanie nowej opinii. Ponowne
wydanie opinii nast´puje w terminie 30 dni. 

Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
przekazuje wsparcie finansowe, po uwzgl´dnieniu opi-
nii, o której mowa w art. 13 ust. 4, oraz dokonaniu oce-
ny spe∏niania przez nowà inwestycj´ ogólnych kryte-
riów, o których mowa w ust. 2.

2. Ogólne kryteria udzielania wsparcia finansowe-
go obejmujà w szczególnoÊci:

1) lokalizacj´ nowej inwestycji,

2) wielkoÊç nowej inwestycji,

3) wielkoÊç zatrudnienia,

4) przewidywanà efektywnoÊç ekonomicznà nowej in-
westycji,

5) wp∏yw nowej inwestycji na Êrodowisko,

6) wp∏yw nowej inwestycji na aktywizacj´ gospodar-
czà regionu,

7) poziom innowacyjnoÊci technologii wytwarzanych
w ramach nowej inwestycji wyrobów i us∏ug,

8) zgodnoÊç nowej inwestycji z kierunkami, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c).

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe kryteria udzie-
lania wsparcia finansowego, uwzgl´dniajàc kryteria
okreÊlone w ust. 2 oraz majàc na wzgl´dzie ich obiek-
tywnoÊç.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb i terminy
udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowe-
go, uwzgl´dniajàc potrzeb´ szybkiego i efektywnego
jego przekazania.

Art. 15. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
dokonuje oceny realizacji zobowiàzaƒ b´dàcych pod-
stawà udzielenia wsparcia finansowego nowej inwe-
stycji.

2. W przypadku niewywiàzania si´ przedsi´biorcy
lub gminy z zobowiàzaƒ inwestycyjnych zawartych
w umowie okreÊlonej w art. 12, dokonuje si´ zwrotu
przekazanego wsparcia finansowego, zgodnie z art. 33
ustawy o pomocy publicznej oraz art. 93 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4. Odsetki od kwoty pomo-
cy sà naliczane od dnia przekazania wsparcia finanso-
wego, zgodnie z przepisami art. 93 ust. 2 ustawy o fi-
nansach publicznych.

Art. 16. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
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Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082,
Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623)
po art. 76 dodaje si´ art. 76a w brzmieniu:

„Art. 76a. Dotacja celowa mo˝e byç udzielona przed-
si´biorcy albo przedsi´biorcy i gminie,
w przypadku dokonywania przez przedsi´-
biorc´ nowej inwestycji, na zasadach okre-
Êlonych w przepisach o finansowym wspie-
raniu inwestycji.”

Art. 17. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o wa-
runkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsi´biorców (Dz.U. Nr 60, poz. 704 i
z 2001 r. Nr 125, poz. 1363) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ nadzorujàcy og∏asza na stronie interne-

towej Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów informacje o przed∏o˝eniu przez organ
udzielajàcy pomocy projektu decyzji albo umo-
wy niezw∏ocznie po ich otrzymaniu.”;

2) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stanowisko organu nadzorujàcego dotyczà-

ce pomocy udzielanej na podstawie decyzji
albo umowy wyra˝one w opinii podlega
og∏oszeniu na stronie internetowej Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”,

b) skreÊla si´ ust. 3.

Art. 18. 1. W 2002 r. wnioski o udzielenie wsparcia
finansowego nowej inwestycji sk∏ada si´ do ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki w terminie miesiàca,
poczàwszy od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàce-
go po up∏ywie dwóch miesi´cy od dnia wejÊcia ustawy
w ˝ycie, oraz w terminie od dnia 1 paêdziernika 2002 r.
do dnia 31 paêdziernika 2002 r.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego no-
wej inwestycji z∏o˝one w miesiàcu kalendarzowym na-
st´pujàcym po up∏ywie dwóch miesi´cy od dnia wej-
Êcia ustawy w ˝ycie sà rozpatrywane przez ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki do ostatniego dnia
miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po up∏ywie
czterech miesi´cy od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.

Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesià-
ca od dnia og∏oszenia.
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USTAWA

z dnia 20 marca 2002 r.

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej.

Art. 1. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o or-
ganizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku gdy statut instytucji kultury prze-

widuje stanowisko zast´pcy dyrektora lub sta-
nowiska zast´pców dyrektora, okreÊla on rów-
nie˝ sposób oraz tryb ich powo∏ywania i odwo-
∏ywania.”;

2) w art. 21a:
a) w ust. 2 wyraz „porozumienia” zast´puje si´ wy-

razem „umowy”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Jednostka samorzàdu terytorialnego, b´-
dàca organizatorem instytucji kultury, mo˝e
przekazaç t´ instytucj´ innej jednostce sa-
morzàdu terytorialnego, na jej wniosek,
w celu wykonywania zadaƒ w∏asnych w za-
kresie dzia∏alnoÊci kulturalnej. Przekazanie
nast´puje w drodze umowy.

2b. Przepisy ust. 2a nie dotyczà tych instytucji
kultury, które jednostka samorzàdu teryto-
rialnego jest obowiàzana tworzyç i prowa-
dziç na podstawie odr´bnych ustaw.”,

c) w ust. 3 po wyrazach „ust. 2” skreÊla si´ kropk´
i dodaje si´ wyrazy „lub 2a.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 2a, stano-

wi podstaw´ do wykreÊlenia instytucji kultu-
ry z rejestru prowadzonego przez organiza-
tora przekazujàcego instytucj´ kultury i wpi-
sania do rejestru prowadzonego przez orga-
nizatora, któremu instytucja kultury zosta∏a
przekazana. Pracownicy przekazanej instytu-
cji kultury stajà si´ pracownikami samorzà-
dowej instytucji kultury tej jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, której instytucja ta zo-
sta∏a przekazana, z zachowaniem dotychcza-
sowych warunków pracy i p∏acy.”;

3) w art. 21b:
a) w ust. 1 po wyrazie „rzàdowej” dodaje si´ wyra-

zy „lub w∏aÊciwej jednostce samorzàdu teryto-
rialnego”,


