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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej
funduszom kapita∏u zalà˝kowego
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapita∏u zalà˝kowego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1000) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione przez fundusze kapita∏u zalà˝kowego na:
1) dokonywanie inwestycji, o których mowa
w § 2 ust. 4,
2) pokrycie kosztów administracji i zarzàdzania
funduszem kapita∏u zalà˝kowego w zwiàzku
z dokonywaniem inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 4
— okreÊlone w umowie o dofinansowanie projektu, o której mowa w § 8 ust. 3.
2. Warunkiem zakwalifikowania wydatków, o których mowa w ust. 1, do obj´cia wsparciem jest
ich poniesienie w okresie od dnia nast´pujàcego po dniu z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu, o którym mowa w § 7 ust. 2,
do dnia okreÊlonego w umowie o dofinansowanie projektu, nie póêniej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2008 r., z zastrze˝eniem § 13 ust. 1.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:

1) wskazanie rynku lub rynków docelowych, na których podmiot zarzàdzajàcy
funduszem zamierza dokonywaç inwestycji;
2) kryteria i warunki dokonywania inwestycji;
3) bud˝et operacyjny funduszu kapita∏u
zalà˝kowego;
4) okreÊlenie struktury prawnej i w∏asnoÊciowej funduszu kapita∏u zalà˝kowego;
5) wykaz osób kluczowych podmiotu zarzàdzajàcego funduszem, wraz ze wskazaniem sposobu ich zwiàzania z podmiotem zarzàdzajàcym funduszem oraz
szczegó∏owym okreÊleniem ich kwalifikacji, doÊwiadczenia w dokonywaniu inwestycji oraz sposobu ich motywowania;
6) opis trybu podejmowania decyzji dotyczàcych dokonywania inwestycji;
7) wskazanie okresu dokonywania inwestycji, w tym inwestycji dokonywanych
przy udziale Êrodków pochodzàcych ze
wsparcia;
8) wskazanie wymaganej przez inwestora
funduszu minimalnej sk∏adanej rocznie
stopy zwrotu funduszu kapita∏u zalà˝kowego, zwanej dalej „stopà minimalnà”;

„§ 7. 1. Instytucja udzielajàca wsparcia og∏asza
terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia sk∏adania wniosków o dofinansowanie realizacji
projektu.

9) okreÊlenie wymaganego procentowego
udzia∏u w zysku podmiotu zarzàdzajàcego funduszem, zwanego dalej „premià motywacyjnà”;

2. Podmiot zarzàdzajàcy funduszem sk∏ada
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, sporzàdzony zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

10) uzasadnienie planowanego sposobu
wykorzystania Êrodków finansowych
przeznaczonych na dokonywanie inwestycji, w tym Êrodków finansowych pochodzàcych ze wsparcia;

3. Podmiot zarzàdzajàcy funduszem wraz
z wnioskiem o dofinansowanie realizacji
———————
1)

projektu sk∏ada dokumenty organizacyjne
funduszu kapita∏u zalà˝kowego oraz jego
biznesplan, zawierajàcy w szczególnoÊci:

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

11) okreÊlenie polityki wychodzenia z dokonanych inwestycji;
12) proponowany tryb i warunki dokonywania wyp∏at ze Êrodków pochodzàcych z tytu∏u sprzeda˝y lub innego sposobu wyjÊcia z inwestycji, zgodnie z trybem okreÊlonym w rozdziale 4, dla inwestora funduszu oraz instytucji udzielajàcej wsparcia;
13) warunki likwidacji funduszu.
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4. Warunkiem udzielenia wsparcia jest potwierdzenie przez podmiot zarzàdzajàcy
funduszem, ˝e dysponuje Êrodkami finansowymi, które stanowià wk∏ad w∏asny
w gotówce inwestorów funduszu, które
obejmujà co najmniej 50 % wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem
oraz obejmujà pozosta∏e wydatki.
5. Wsparcie finansowe nie mo˝e byç udzielone funduszom kapita∏u zalà˝kowego,
które we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i biznesplanie uzale˝nià dokonywanie inwestycji w przedsi´biorców
wy∏àcznie od:
1) prowadzenia przez przedsi´biorców
dzia∏alnoÊci eksportowej, w szczególnoÊci od iloÊci eksportowanych produktów, utworzenia i funkcjonowania zagranicznej sieci dystrybucyjnej;
2) pierwszeƒstwa
wykorzystania
przez
przedsi´biorców produktów krajowych.”;
3) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Instytucja udzielajàca wsparcia albo podmiot
wskazany przez nià na piÊmie dokonuje oceny z∏o˝onych w wyznaczonym terminie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wsparcie jest udzielane na podstawie umowy zawartej przez instytucj´ udzielajàcà
wsparcia z podmiotem zarzàdzajàcym funduszem, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem,
o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju.”;
4) w § 10:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) dokonania inwestycji zgodnie z biznesplanem funduszu kapita∏u zalà˝kowego, przedstawionym wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;
2) równoczesnego dokonania inwestycji ze
Êrodków niepochodzàcych ze wsparcia, z zachowaniem proporcji finansowania inwestycji okreÊlonych w umowie o dofinansowanie projektu;”,
b) w ust. 3:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wielkoÊç i form´ zainwestowanych Êrodków finansowych, iloÊç obejmowanych
przez fundusz kapita∏u zalà˝kowego akcji
albo udzia∏ów, form´ instrumentów d∏u˝nych, terminy i wielkoÊç planowanych kolejnych transz Êrodków finansowych przekazywanych w ramach dokonywanych inwestycji, przy czym wielkoÊç Êrodków
finansowych przeznaczonych na obj´cie

Poz. 1259
instrumentów d∏u˝nych nie mo˝e przekroczyç, po up∏ywie 2 lat od dnia dokonania inwestycji przez fundusz kapita∏u zalà˝kowego, oraz liczàc na koniec okresu
dysponowania Êrodkami, 30 % wielkoÊci
zainwestowanych Êrodków;”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zobowiàzanie przedsi´biorcy do ograniczenia o 20 % maksymalnych pu∏apów
lub maksymalnych kwot kwalifikowanych przys∏ugujàcej mu pomocy publicznej, innej ni˝ przyznana na podstawie niniejszego rozporzàdzenia, przez okres
trzech lat od dnia podpisania umowy inwestycyjnej; zobowiàzanie to nie dotyczy
pomocy publicznej udzielanej na podstawie wspólnotowych zasad ramowych dotyczàcych pomocy paƒstwa na badania
i rozwój lub innych zast´pujàcych je zasad ramowych lub rozporzàdzenia o wy∏àczeniu grupowym w tej dziedzinie.”;

5) w § 12:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w drugiej kolejnoÊci wp∏ywy sà wyp∏acane inwestorom funduszu, proporcjonalnie do wniesionych przez tych inwestorów na poczet kapita∏u wk∏adów, a˝ do
otrzymania przez nich stopy minimalnej
w wysokoÊci ustalonej w umowie o dofinansowanie projektu,”,
— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5) w piàtej kolejnoÊci wp∏ywy sà wyp∏acane
jako wynagrodzenie dla podmiotu zarzàdzajàcego funduszem, a˝ do momentu,
kiedy wyp∏aty na jego rzecz stanowiç b´dà ustalony w umowie o dofinansowanie projektu procent wszystkich dokonanych z funduszu wyp∏at dla inwestorów
funduszu oraz instytucji udzielajàcej
wsparcia,
6) pozosta∏e wp∏ywy sà dzielone pomi´dzy
podmiot zarzàdzajàcy, tytu∏em premii
motywacyjnej, oraz instytucj´ udzielajàcà
wsparcia i inwestorów funduszu, zgodnie
z proporcjami ustalonymi w umowie
o dofinansowanie projektu”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stopa minimalna, o której mowa w ust. 1
pkt 2 i 4, jest ustalana w umowie o dofinansowanie projektu, zgodnie z wymaganà
przez inwestorów funduszu stopà minimalnà okreÊlonà we wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.”;
6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koszty administracji i zarzàdzania funduszem
kapita∏u zalà˝kowego, o których mowa w § 5
ust. 1 pkt 2, poniesione po dniu 31 grudnia
2008 r., sà pokrywane z wyp∏at dla instytucji

Dziennik Ustaw Nr 178

— 12639 —

udzielajàcej wsparcia, o których mowa w § 12,
w wysokoÊci okreÊlonej w umowie o dofinansowanie projektu.”;
7) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ârodki zgromadzone na rachunku, o którym
mowa w ust. 1, fundusz kapita∏u zalà˝kowego
mo˝e przeznaczyç wy∏àcznie na dokonywanie
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inwestycji, na warunkach, o których mowa
w rozporzàdzeniu i w umowie o dofinansowanie projektu.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P.G. Woêniak

1260
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 14 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie planu udzielania statkom znajdujàcym si´ w niebezpieczeƒstwie schronienia
na polskich obszarach morskich2)
Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U.
z 2006 r. Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732
i Nr 176, poz. 1238) zarzàdza si´, co nast´puje:

2. Zg∏oszenia dokonuje kapitan statku w szczególnoÊci, gdy:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla plan udzielania statkom znajdujàcym si´ w niebezpieczeƒstwie schronienia na polskich obszarach morskich, zawierajàcy:

2) statek ma ograniczonà zdolnoÊç manewrowà lub
jest niesprawny;

1) niezb´dnà organizacj´ i procedury w celu zapewnienia, aby statki znajdujàce si´ w niebezpieczeƒstwie mog∏y bezzw∏ocznie znaleêç miejsce schronienia;

3) statek dozna∏ uszkodzeƒ, zwiàzanych z rozszczelnieniem lub prawdopodobieƒstwem rozszczelnienia kad∏uba, powodujàcych lub mogàcych spowodowaç niebezpieczne przeg∏´bienie, zanurzenie,
przechy∏ lub zanieczyszczenie Êrodowiska;

2) rodzaje dzia∏aƒ podejmowanych dla zapewnienia
bezpieczeƒstwa statku i Êrodowiska morskiego,
majàc na wzgl´dzie uwarunkowania danego miejsca schronienia.
§ 2. 1. Kapitan statku, znajdujàcego si´ w niebezpieczeƒstwie na polskich obszarach morskich, zg∏asza
niezw∏ocznie potrzeb´ otrzymania schronienia najbli˝szej brzegowej stacji radiowej lub S∏u˝bie Kontroli Ruchu Statków, zwanej dalej „S∏u˝bà VTS”, przy pomocy
której dyrektor urz´du morskiego realizuje swoje zadania w zakresie monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji. Zg∏oszenie powinno zawieraç informacje, o których mowa w art. 27a ust. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim.
———————
1)

Minister Gospodarki Morskiej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia, w zakresie swojej regulacji, wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2002/59/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r.
ustanawiajàcej wspólnotowy system monitorowania i informowania o ruchu statków oraz uchylajàcej dyrektyw´
Rady nr 93/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002, str. 10;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7,
str. 12).

1) statkowi zagra˝a bezpoÊrednie ryzyko utraty p∏ywalnoÊci, zatoni´cia lub wejÊcia na mielizn´;

4) statek wykazuje brak wystarczajàcej statecznoÊci;
5) ∏adunek statku uleg∏ przemieszczeniu, pogarszajàc
w znacznym stopniu statecznoÊç statku lub powodujàc inne zagro˝enia dla ˝eglugi lub Êrodowiska;
6) awaria na statku powoduje wydostawanie si´ do
atmosfery ∏atwopalnych lub toksycznych gazów
lub oparów;
7) na statku wybuch∏ po˝ar, którego nie mo˝na opanowaç Êrodkami w∏asnymi statku;
8) statek dozna∏ kolizji z innym statkiem lub obiektem;
9) statek wszed∏ na mielizn´ lub dotknà∏ dna morskiego;
10) zdatnoÊç statku do ˝eglugi jest niewystarczajàca
wobec istniejàcych lub prognozowanych warunków pogodowych.
3. Brzegowa stacja radiowa po otrzymaniu zg∏oszenia przekazuje je niezw∏ocznie S∏u˝bie VTS.
4. S∏u˝ba VTS po otrzymaniu zg∏oszenia powiadamia niezw∏ocznie w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce,
w którym znajduje si´ statek, dyrektora urz´du morskiego oraz w przypadku zagro˝enia ˝ycia ludzkiego
lub zagro˝enia zanieczyszczeniem Êrodowiska morskiego równie˝ Morskà S∏u˝b´ Poszukiwania i Ratownictwa, zwanà dalej „S∏u˝bà SAR”.

