
4) 1,5 %, je˝eli gwarancja zosta∏a udzielona na okres
d∏u˝szy ni˝ pi´tnaÊcie lat.

§ 15. 1. Op∏ata prowizyjna od por´czenia, o którym
mowa w § 2 ust. 3, jest naliczana od kwoty zobowiàza-
nia i wynosi:

1) 0,6 %, je˝eli por´czenie zosta∏o udzielone na okres
do dziesi´ciu lat;

2) 0,8 %, je˝eli por´czenie zosta∏o udzielone na okres
d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç lat.

2. Op∏ata prowizyjna od gwarancji, o której mowa
w § 2 ust. 3, jest naliczana od kwoty zobowiàzania
i wynosi:

1) 0,8 %, je˝eli gwarancja zosta∏a udzielona na okres
do dziesi´ciu lat;

2) 1 %, je˝eli gwarancja zosta∏a udzielona na okres
d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç lat.

§ 16. Op∏ata prowizyjna od por´czenia lub gwaran-
cji, o których mowa w § 5, wynosi 5 % op∏aty prowi-
zyjnej naliczonej od por´czenia lub gwarancji sp∏aty
kredytu lub emisji obligacji, z którymi to por´czenie
lub gwarancja sà zwiàzane.

§ 17. Stawki op∏aty prowizyjnej od por´czenia lub
gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznaczenia
kredytu lub Êrodków z emisji obligacji na cele, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy, wynoszà
0,2 % kwoty zobowiàzania w przypadku por´czenia
i 0,3 % kwoty zobowiàzania w przypadku gwarancji.

§ 18. Do sposobu naliczania i wysokoÊci op∏aty
prowizyjnej od por´czenia lub gwarancji, których

udzielenie nie stanowi pomocy publicznej, w rozumie-
niu przepisów o pomocy publicznej, stosuje si´ 
§ 14—17.

§ 19. 1. Op∏ata prowizyjna jest wnoszona, z zastrze-
˝eniem ust. 2, przed podpisaniem umowy por´czenia
lub gwarancji na rachunek, o którym mowa w art. 30
ust. 1 ustawy.

2. Op∏ata prowizyjna od por´czenia lub gwarancji
sp∏aty kredytu mo˝e byç potràcona z pierwszej transzy
kredytu i wniesiona na rachunek, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 ustawy, przez bank udzielajàcy kredytu
b´dàcy:

1) rezydentem;

2) nierezydentem — za zgodà ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych. 

3. Op∏ata prowizyjna od por´czenia lub gwarancji
wyra˝onych w walutach obcych jest wnoszona w rów-
nowartoÊci kwoty tej op∏aty w z∏otych polskich, przeli-
czonej wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez Na-
rodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu wniesie-
nia op∏aty. 

§ 20. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie udzielania przez
Skarb Paƒstwa por´czenia i gwarancji oraz op∏aty pro-
wizyjnej od por´czenia i gwarancji (Dz. U. Nr 41,
poz. 348). 

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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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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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów,
asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

Na podstawie art. 62 ust. 2 w zwiàzku z art. 95
i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,
poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych
wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, aseso-
rów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku
funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982
oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1357) w § 2 lp. 5 otrzymuje
brzmienie:

Lp.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do wynagrodzeƒ asesorów prokuratury od dnia
1 kwietnia 2004 r.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Lp. Stanowisko WielokrotnoÊç 
kwoty bazowej

„5 Asesor prokuratury 2,5”

1789

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Zwalczania 
Nieprawid∏owoÊci Finansowych na Szkod´ Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lip-
ca 2003 r. w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw
Zwalczania Nieprawid∏owoÊci Finansowych na Szko-
d´ Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

(Dz. U. Nr 119, poz. 1113) w § 1 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Pe∏nomocnikiem jest Sekretarz Stanu lub Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów —
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka 


