
Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protoko-
∏u przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi
bronià palnà, jej cz´Êciami i komponentami oraz
amunicjà, uzupe∏niajàcego Konwencj´ Narodów
Zjednoczonych przeciwko mi´dzynarodowej prze-
st´pczoÊci zorganizowanej, przyj´tego przez Zgroma-

dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 ma-
ja 2001 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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2700

USTAWA

z dnia 22 paêdziernika 2004 r.

o ratyfikacji Protoko∏u przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronià palnà,
jej cz´Êciami i komponentami oraz amunicjà, uzupe∏niajàcego Konwencj´ Narodów Zjednoczonych

przeciwko mi´dzynarodowej przest´pczoÊci zorganizowanej, przyj´tego przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.

2701

USTAWA

z dnia 22 paêdziernika 2004 r.

o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finan-
sowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4: 
a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 7 i 8,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na zakup Êrodków transportu nie sà
wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem.”;

2) w art. 10 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdo-
wego lub jego uwierzytelnionà kopi´ albo
uwierzytelnionà kopi´ zaÊwiadczenia
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, a je˝eli wnioskodawcà jest przed-
si´biorca zagraniczny — odpowiedni doku-
ment wydany przez w∏aÊciwe w∏adze za-
graniczne,”,

b) dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) oÊwiadczenie o przestrzeganiu przepisów

prawa w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy.”;

3) w art. 11 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego
nowej inwestycji sk∏ada si´ do ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki w okresach: pierw-
szego miesiàca pierwszego kwarta∏u i ostat-
niego miesiàca drugiego kwarta∏u danego ro-
ku kalendarzowego. KolejnoÊç z∏o˝enia wnio-
sku nie ma wp∏ywu na udzielenie wsparcia fi-
nansowego.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego
nowej inwestycji sà rozpatrywane przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki w termi-
nie do 4 miesi´cy od up∏ywu okresów, o któ-
rych mowa w ust. 1.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

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

z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 173, poz. 1808.


