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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu i trybu udzielania dop∏at 
do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadaƒ zwiàzanych 

z restrukturyzacjà przedsi´biorstw przemys∏u lekkiego

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia
1995 r. o dop∏atach do oprocentowania niektórych kre-
dytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
17 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó∏owych za-

sad, zakresu i trybu udzielania dop∏at do oprocento-
wania kredytów bankowych przeznaczonych na finan-
sowanie zadaƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà przed-
si´biorstw przemys∏u lekkiego (Dz. U. Nr 128,
poz. 1411) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, z zastrze˝eniem
ust. 2, mogà byç udzielane dop∏aty do oprocento-
wania kredytów bankowych, zwane dalej „dop∏a-
tami”, które mogà byç przeznaczone na:

1) zakup maszyn i urzàdzeƒ,

2) modernizacj´ maszyn i urzàdzeƒ,

3) zakup technologii, patentów, licencji,

———————
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, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839
oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867 i Nr 123, poz. 1291.

4) zadania budowlano-monta˝owe zwiàzane:

a) z zakupem, modernizacjà maszyn i urzàdzeƒ,

b) ze zmianami strukturalno-organizacyjnymi,

5) pokrycie kosztów zwiàzanych z:

a) restrukturyzacjà zatrudnienia,

b) organizacjà zbytu w∏asnych wyrobów.”.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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