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puszczonych do publicznego obrotu, in-
nych ni˝ w pkt 9 i 11”;

2) w art. 142 w ust. 1 wyrazy „pkt 1—9 i 11” zast´pu-
je si´ wyrazami „pkt 1—9, 11 i 13a”.

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach
zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 70) w art. 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
(Dz. U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118, poz. 574, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554 i Nr 118, poz. 754, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702), z wyjàtkiem
przepisów art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 28—39,”.

Art. 8. Do obligacji wyemitowanych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

Art. 9. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy do
dzia∏alnoÊci Centralnej Tabeli Ofert S.A. nie stosuje si´
art. 111 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 5.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoli-
tej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach, z uwzgl´dnieniem zmian wynika-
jàcych z przepisów og∏oszonych przed dniem wydania
jednolitego tekstu. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia. 
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USTAWA

z dnia  29 czerwca 2000 r.

o uchyleniu ustawy o funduszach przemys∏owych i ich prywatyzacji w zwiàzku z reformà systemu ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. Uchyla si´ ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o funduszach przemys∏owych i ich prywatyzacji
w zwiàzku z reformà systemu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 141, poz. 945).

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176 i Nr 22, poz. 270) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1:
a) w pkt 41 skreÊla si´ lit. b),
b) skreÊla si´ pkt 60;

2) w art. 52 w pkt 1 w lit. b) skreÊla si´ wyrazy „oraz
Êwiadectw udzia∏owych wymienialnych na akcje
funduszy przemys∏owych”.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr
54, poz. 654 i Nr 60, poz. 700) w art. 17 w ust. 1 skreÊla
si´ pkt 31 i 32.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32,
poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,

poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz
z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931) w art. 81 skre-
Êla si´ ust. 4.

Art. 5. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673,
Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400
i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26,
poz. 306 i Nr 31, poz. 383) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 38 skreÊla si´ ust. 2a;

2) skreÊla si´ art. 38a.

Art. 6. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 270 i Nr 60, poz. 702) w art. 2 w ust. 1 w pkt 9 prze-
cinek zast´puje si´ kropkà i skreÊla si´ pkt 10.
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Art. 7. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930) w art. 112
w § 1 skreÊla si´ wyrazy „ , Êwiadectwa udzia∏owego
funduszu przemys∏owego”.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

704

USTAWA

z dnia 30 czerwca 2000 r.

o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla warunki dopuszczalnoÊci,
zasady udzielania oraz nadzorowania pomocy publicz-
nej dla przedsi´biorców.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do udzielenia
pomocy, w wyniku której przedsi´biorca otrzyma po-
moc, której wartoÊç, ∏àcznie z udzielonà pomocà w cià-
gu kolejnych trzech lat poprzedzajàcych dzieƒ tego
udzielenia, przekracza kwot´ b´dàcà równowartoÊcià
100 tys. EURO.

2. W przypadku gdy wartoÊç otrzymanej pomocy,
o której mowa w ust. 1, nie przekracza kwoty b´dàcej
równowartoÊcià 100 tys. EURO, stosuje si´ przepisy
art. 1—4, art. 35, 36, 37 ust. 1, 4, art. 38.

3. W przypadku korzystania z pomocy na podstawie
ró˝nych tytu∏ów, kwot pomocy spe∏niajàcych warunek
z ust. 2 nie sumuje si´.

4. Przepisy ustawy stosuje si´ do pomocy ekspor-
towej i sektorowej, niezale˝nie od jej wielkoÊci.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do pomo-
cy udzielanej:

1) w zakresie tworzenia i rozbudowy infrastruktury
technicznej, pod warunkiem ̋ e nie jest przeznaczo-
na dla okreÊlonego przedsi´biorcy,

2) w celu zrekompensowania kosztów utrzymywania
mocy produkcyjnych i remontowych niezb´dnych
na potrzeby obrony Paƒstwa, 

3) w rolnictwie, ∏owiectwie, leÊnictwie, rybo∏ówstwie
i rybactwie, z wyjàtkiem przepisów art. 1—4,
art. 35, 36, 37 ust. 1, 4, art. 38.

Art. 4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) pomocy publicznej dla przedsi´biorców, zwanej da-
lej „pomocà” — nale˝y przez to rozumieç przyspo-
rzenie, bezpoÊrednio lub poÊrednio, przez organy
udzielajàce pomocy korzyÊci finansowych okreÊlo-
nym przedsi´biorcom, w nast´pstwie którego
uprzywilejowuje si´ ich w stosunku do konkuren-
tów, przede wszystkim w drodze dokonywania na

rzecz lub za tych przedsi´biorców wydatków ze
Êrodków publicznych lub pomniejszania Êwiad-
czeƒ nale˝nych od nich na rzecz sektora finansów
publicznych na podstawie odr´bnych ustaw lub in-
nego tytu∏u prawnego, w szczególnoÊci w formie:
a) dotacji oraz ulg podatkowych,
b) dokapitalizowania przedsi´biorców w sytu-

acjach lub na warunkach odbiegajàcych od nor-
malnych praktyk inwestycyjnych, jakie stosujà
prywatni inwestorzy w gospodarce rynkowej,

c) po˝yczek lub kredytów udzielanych przedsi´-
biorcom na warunkach korzystniejszych od ofe-
rowanych im na rynku,

d) por´czeƒ lub gwarancji udzielanych za zobowià-
zania przedsi´biorców na warunkach korzyst-
niejszych od oferowanych na rynku, 

e) zaniechania ustalania zobowiàzania podatkowe-
go lub poboru podatku, odroczenia, roz∏o˝enia
na raty podatku lub zaleg∏oÊci podatkowej oraz
umorzenia zaleg∏oÊci podatkowej,

f) umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty
innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 lit. e) nale˝nych od
przedsi´biorcy Êwiadczeƒ pieni´˝nych stano-
wiàcych Êrodki publiczne w rozumieniu przepi-
sów art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48,
poz. 550) oraz odstàpienia od ich ustalania lub
poboru,

g) zbycia lub oddania do korzystania mienia b´dà-
cego w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa lub jednostek
samorzàdu terytorialnego i ich zwiàzków — na
warunkach korzystniejszych od oferowanych na
rynku,

2) dniu udzielenia pomocy — nale˝y przez to rozumieç
dzieƒ przysporzenia, o którym mowa w pkt 1, 

3) pomocy eksportowej — nale˝y przez to rozumieç
wszelkà pomoc: 
a) uzale˝nionà bezpoÊrednio od wielkoÊci eksportu

lub
b) przeznaczonà na tworzenie sieci dystrybucyj-

nych dzia∏ajàcych za granicà lub ich funkcjono-


