
§ 3. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze
zarzàdzenia, wyznacza sàdy apelacyj-
ne, w których prezesi prowadzà zaj´cia
seminaryjne, i okreÊla obszary apelacji
obj´te tymi zaj´ciami.

§ 4. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e,
w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, na wniosek prezesa sàdu apela-
cyjnego, w 0drodze zarzàdzenia, po-
wierzyç prezesowi sàdu okr´gowego

prowadzenie zaj´ç seminaryjnych dla
cz´Êci obszaru apelacji, obejmujàcej
jeden lub wi´cej okr´gów sàdowych.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r.

o zmianie ustawy o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dop∏a-
tach do oprocentowania niektórych kredytów banko-
wych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z póên. zm.1)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 0,35 stopy redy-

skontowej weksli przyjmowanych od banków
do redyskonta przez Narodowy Bank Polski
i nie mniejszej ni˝ 2 % w stosunku rocznym —
na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,”;

2) po art. 10a dodaje si´ art. 10b w brzmieniu:
„Art. 10b. 1. Dop∏aty do oprocentowania kredy-

tów zaciàgni´tych od dnia 15 lipca

2002 r. do dnia 15 lipca 2003 r. przez
krajowych przedsi´biorców prowa-
dzàcych produkcj´ rolniczà, z prze-
znaczeniem na cele okreÊlone w art. 4
ust. 1 pkt 1, mogà byç stosowane za
okres nie d∏u˝szy ni˝ 24 miesiàce od
dnia otrzymania kredytu, w przypad-
ku gdy w gospodarstwach tych
przedsi´biorców wystàpi∏y powa˝ne
szkody spowodowane przez susz´,
która mia∏a miejsce w 2003 r.

2. Oprocentowanie kredytów, o których
mowa w ust. 1, ustala si´ w wysoko-
Êci okreÊlonej w art. 6 ust. 1 pkt 2.”.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1840

USTAWA

z dnia 2 paêdziernika 2003 r.

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 w ust. 4 dodaje si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) koszty inwestycji uwzgl´dniane przy oblicza-
niu wielkoÊci pomocy publicznej dla przedsi´-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych, ustaw´ z dnia

16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz usta-
w´ z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców.

2) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r.
Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158,
poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70,
poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72,
poz. 744 i 746 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 962.


