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gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

PV — zdyskontowanà, na dzieƒ wydania ze-
zwolenia, wartoÊç poniesionych wy-
datków lub otrzymanej pomocy,

F — wartoÊç poniesionych wydatków
z dnia ich poniesienia lub otrzymanej
pomocy z dnia jej otrzymania,

i — kolejny miesi´czny okres dyskontowa-
nia,

ri — stop´ dyskonta, o której mowa odpo-
wiednio w ust. 2—5, wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym, w∏aÊciwà dla i-
-tego okresu dyskontowania,

n — liczb´ miesi´cy, jaka up∏yn´∏a od dnia
uzyskania zezwolenia na dzia∏alnoÊç
w strefie do dnia poniesienia wydat-
ków lub dnia otrzymania pomocy, przy
czym:

— dniem poniesienia wydatku jest
ostatni dzieƒ miesiàca, w którym
poniesiono wydatek,

— dniem otrzymania pomocy jest
ostatni dzieƒ miesiàca, w którym
udzielono pomocy w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach doty-
czàcych pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123, poz. 1291),

— dniem uzyskania zezwolenia jest
ostatni dzieƒ miesiàca, w którym
wydano zezwolenie.”.

§ 2. Przedsi´biorcy, korzystajàcy po dniu 1 stycznia
2001 r. z pomocy publicznej w katowickiej specjalnej
strefie ekonomicznej, wartoÊç dotychczas poniesio-
nych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczà we-
d∏ug sposobu okreÊlonego w rozporzàdzeniu, o któ-
rym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporzàdzeniem. 

§ 3. 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 8 lutego 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 2232) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) us∏ug poÊrednictwa finansowego oraz us∏ug
zwiàzanych z nieruchomoÊciami, wynajmem,
naukà i prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, okreÊlonych w sekcjach J i K PKWiU,
z wyjàtkiem:

a) us∏ug informatycznych okreÊlonych dzia-
∏em 72,

b) us∏ug badawczo-rozwojowych w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych okreÊlo-
nych grupà 73.1,

c) us∏ug rachunkowoÊci i kontroli ksiàg okre-
Êlonych kategorià 74.12.1,

d) us∏ug w zakresie ksi´gowoÊci, z wy∏àcze-
niem deklaracji podatkowych, okreÊlonych
kategorià 74.12.2, 

e) us∏ug w zakresie badaƒ i analiz technicz-
nych okreÊlonych grupà 74.3,

f) us∏ug centrów telefonicznych okreÊlonych
klasà 74.86;”; 

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Koszty inwestycji oraz wielkoÊç pomocy
sà dyskontowane na dzieƒ uzyskania ze-
zwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesio-
nych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje
si´ Êredniomiesi´cznà stop´ szeÊciomie-
si´cznego kredytu udzielanego na war-

———————
1) Zmiany wymienionej 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,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.



szawskim rynku mi´dzybankowym
(WIBOR) ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy
i wydatków poniesionych w okresie od
dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia
2004 r. stosuje si´ Êredniomiesi´czne sto-
py szeÊciomiesi´cznego kredytu udziela-
nego na warszawskim rynku mi´dzyban-
kowym (WIBOR), notowane w miesiàcach
poprzedzajàcych miesiàc, w którym przed-
si´biorca poniós∏ wydatek lub otrzyma∏
pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy
i wydatków poniesionych w okresie od
dnia 1 wrzeÊnia 2004 r. do ostatniego dnia
miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w któ-
rym opublikowano w Dzienniku Urz´do-
wym Wspólnot Europejskich stop´ refe-
rencyjnà dla Rzeczypospolitej Polskiej, sto-
suje si´ Êredniomiesi´cznà stop´ w wyso-
koÊci 9,46 %.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy
i wydatków poniesionych od pierwszego
dnia miesiàca, w którym opublikowano
w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Euro-
pejskich stop´ referencyjnà dla Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stosuje si´ t´ stop´.

6. Zdyskontowanà wartoÊç poniesionych wy-
datków i otrzymanej pomocy okreÊla si´
wed∏ug wzoru:
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... x ——— ,
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gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

PV — zdyskontowanà, na dzieƒ wydania ze-
zwolenia, wartoÊç poniesionych wy-
datków lub otrzymanej pomocy,

F — wartoÊç poniesionych wydatków
z dnia ich poniesienia lub otrzymanej
pomocy z dnia jej otrzymania,

i — kolejny miesi´czny okres dyskontowa-
nia,

ri — stop´ dyskonta, o której mowa odpo-
wiednio w ust. 2—5, wyra˝onà
w u∏amku dziesi´tnym, w∏aÊciwà dla i-
-tego okresu dyskontowania,

n — liczb´ miesi´cy, jaka up∏yn´∏a od dnia
uzyskania zezwolenia na dzia∏alnoÊç
w strefie do dnia poniesienia wydat-
ków lub dnia otrzymania pomocy, przy
czym:

— dniem poniesienia wydatku jest
ostatni dzieƒ miesiàca, w którym
poniesiono wydatek,

— dniem otrzymania pomocy jest
ostatni dzieƒ miesiàca, w którym
udzielono pomocy w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach doty-
czàcych pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123, poz. 1291),

— dniem uzyskania zezwolenia jest
ostatni dzieƒ miesiàca, w którym
wydano zezwolenie.”.

§ 2. Przedsi´biorcy, korzystajàcy po dniu 1 stycznia
2001 r. z pomocy publicznej w krakowskiej specjalnej
strefie ekonomicznej, wartoÊç dotychczas poniesio-
nych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczà we-
d∏ug sposobu okreÊlonego w rozporzàdzeniu, o któ-
rym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporzàdzeniem. 

§ 3. 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 8 lutego 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-

nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej 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, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.


