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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
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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-
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wanie lub na bie˝àce wydatki zwiàzane z dzia∏al-
noÊcià eksportowà 

— z wy∏àczeniem pokrywania kosztów udzia∏u
w targach, badaƒ studialnych lub us∏ug konsulta-
cyjnych potrzebnych dla wypromowania nowego
produktu lub istniejàcego produktu na nowych
rynkach, 

4) pomocy regionalnej — nale˝y przez to rozumieç po-
moc, której podstawowym warunkiem udzielenia
jest prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na
oznaczonym obszarze,

5) pomocy sektorowej — nale˝y przez to rozumieç po-
moc, której podstawowym warunkiem udzielenia
jest przynale˝noÊç przedsi´biorcy do okreÊlonej
grupy wyodr´bnionej w oparciu o kryterium przed-
miotu prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,

6) pomocy horyzontalnej — nale˝y przez to rozumieç
pomoc, której warunki udzielenia nie sà zwiàzane
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci ani na oznaczonym
obszarze, ani w oznaczonym sektorze,

7) organach udzielajàcych pomocy — nale˝y przez to
rozumieç organy i instytucje, w tym przedsi´biorc´
publicznego, które podejmujà decyzje lub udziela-
jà pomocy w innej formie prawnej, 

8) wielkoÊci pomocy — nale˝y przez to rozumieç kwo-
t´ pomocy lub intensywnoÊç pomocy mierzonà
stosunkiem kwoty pomocy do nak∏adów inwesty-
cyjnych w ramach projektu obj´tego pomocà,

9) Êrodkach publicznych — nale˝y przez to rozumieç
Êrodki, o których mowa w art. 3 ustawy o finansach
publicznych, a ponadto Êrodki Skarbu Paƒstwa po-
wierzone przedsi´biorcy w celu udzielania pomo-
cy,

10) monitorowaniu pomocy — nale˝y przez to rozu-
mieç zbieranie, rejestrowanie oraz przetwarzanie
informacji o udzielonej pomocy, a w szczególnoÊci
o jej rodzajach, formach oraz wielkoÊci,

11) decyzji — nale˝y przez to rozumieç decyzj´ admini-
stracyjnà oraz inne akty z zakresu administracji pu-
blicznej, w tym obj´te sàdowà kontrolà sprawowa-
nà przez Naczelny Sàd Administracyjny,

12) opinii organu nadzorujàcego — nale˝y przez to ro-
zumieç stwierdzenie zgodnoÊci lub niezgodnoÊci
aktów prawnych, decyzji, umów lub ich projektów
z niniejszà ustawà oraz ratyfikowanymi umowami
mi´dzynarodowymi regulujàcymi udzielanie po-
mocy, których stronà jest Rzeczpospolita Polska,

13) pracach badawczo-rozwojowych — nale˝y przez to
rozumieç:
a) badania podstawowe obejmujàce dzia∏alnoÊç

badawczà — eksperymentalnà lub teoretycznà
podejmowanà w celu zdobycia nowej wiedzy
o zjawiskach i faktach, nie ukierunkowanà na
bezpoÊrednie zastosowanie w praktyce,

b) badania przemys∏owe obejmujàce planowe ba-
dania majàce na celu pozyskanie nowej wiedzy,
która mo˝e byç bezpoÊrednio przydatna do
opracowywania nowych albo znaczàcego udo-
skonalenia istniejàcych produktów, procesów
lub us∏ug,

c) badania przedkonkurencyjne obejmujàce prze-
kszta∏cenie wyników badaƒ przemys∏owych na
plany, za∏o˝enia lub projekty nowych, zmodyfi-
kowanych lub udoskonalonych produktów, w∏à-
czajàc w to wykonanie prototypu nieprzydatne-
go komercyjnie,

14) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przed-
si´biorc´ w rozumieniu art. 2 ust. 2—3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci go-
spodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178),

15) przedsi´biorcy publicznym — nale˝y przez to rozu-
mieç:
a) przedsi´biorstwo paƒstwowe, jednoosobowà

spó∏k´ Skarbu Paƒstwa, przedsi´biorstwo ko-
munalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), jednoosobowà
spó∏k´ jednostek samorzàdu terytorialnego,

b) spó∏k´ akcyjnà albo spó∏k´ z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià, w stosunku do których Skarb
Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego
lub przedsi´biorcy, o których mowa w lit. a), sà
podmiotami dominujàcymi w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
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 i 703),

c) innego przedsi´biorc´ z udzia∏em mienia paƒ-
stwowego lub mienia jednostek samorzàdu te-
rytorialnego,

16) ma∏ym przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç
przedsi´biorc´ w rozumieniu art. 54 ustawy — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej,

17) Êrednim przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç
przedsi´biorc´ w rozumieniu art. 55 ustawy — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Rozdzia∏ 2

Ogólne warunki dopuszczalnoÊci pomocy

Art. 5. 1. Udzielanie pomocy jest niedopuszczalne,
chyba ̋ e pomoc ta jest udzielana zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w niniejszej ustawie oraz ratyfikowanych
umowach mi´dzynarodowych regulujàcych udzielanie
pomocy, których stronà jest Rzeczpospolita Polska,
w szczególnoÊci Uk∏adzie Europejskim ustanawiajà-
cym stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà,
z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Paƒ-
stwami Cz∏onkowskimi, z drugiej strony, sporzàdzo-
nym w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r.
Nr 11, poz. 38, z 1995 r. Nr 63, poz. 324, z 1997 r. Nr 104,
poz. 662 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 288 i Nr 57, poz. 616).

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do wszelkich dzia∏aƒ or-
ganów udzielajàcych pomocy przedsi´biorcom pu-
blicznym, w wyniku których nastàpi∏o dofinansowanie
przez te organy tych przedsi´biorców na warunkach
odbiegajàcych od normalnych praktyk inwestycyj-
nych.
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3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, przypadki, w których dofinansowanie przedsi´-
biorców publicznych, o którym mowa w ust. 2, uznane
b´dzie za pomoc. Rozporzàdzenie okreÊli w szczegól-
noÊci przypadki, w których nabywanie akcji, udzia∏ów
lub udzielanie por´czeƒ albo gwarancji przedsi´bior-
com publicznym przez Skarb Paƒstwa lub organy jed-
nostek samorzàdu terytorialnego uznawane b´dzie za
pomoc publicznà w rozumieniu ustawy.

Art. 6. 1. Dopuszczalna jest pomoc:
1) udzielana w celu naprawienia szkód wyrzàdzonych

przez kl´ski ˝ywio∏owe lub inne nadzwyczajne zda-
rzenia,

2) o charakterze socjalnym dla indywidualnych kon-
sumentów, pod warunkiem ˝e jest ona przyznana
bez dyskryminacji ze wzgl´du na pochodzenie to-
warów.

2. Dopuszczalna mo˝e byç równie˝ pomoc:
1) udzielana w celu:

a) likwidacji powa˝nych zak∏óceƒ w gospodarce
o charakterze ponadsektorowym,

b) wsparcia krajowych przedsi´biorców dzia∏ajà-
cych w ramach przedsi´wzi´cia gospodarczego
podejmowanego w interesie europejskim,

c) promowania kultury, nauki i oÊwiaty oraz ochro-
ny dziedzictwa kulturowego,

2) stanowiàca rekompensat´ dla przedsi´biorcy z ty-
tu∏u jego udzia∏u w realizacji zadaƒ publicznych,
w tym w szczególnoÊci wyrównanie:
a) strat wynikajàcych ze stosowania prawnie usta-

lonego poziomu cen lub op∏at za towary lub
us∏ugi, o ile przy jej udzielaniu nie preferuje si´
towarów lub us∏ug z uwagi na ich pochodzenie, 

b) podwy˝szonych kosztów ponoszonych przez
przedsi´biorc´, zwiàzanych z rehabilitacjà i za-
trudnianiem osób niepe∏nosprawnych.

Art. 7. 1. Pomoc, która mo˝e istotnie ograniczyç lub
zniekszta∏ciç konkurencj´, a tak˝e uniemo˝liwiç lub
istotnie utrudniç powstanie konkurencji, jest niedo-
puszczalna, z wyjàtkiem przypadków, gdy takie ograni-
czenie, zniekszta∏cenie, uniemo˝liwienie lub istotne
utrudnienie powstania konkurencji b´dzie ograniczone
w czasie, a pomoc ta jest instrumentem polityki regio-
nalnej wobec obszarów, o których mowa w art. 12
ust. 1, lub dotyczy przedsi´biorstw wymagajàcych re-
strukturyzacji, o których mowa w art. 17 ust. 1.

2. Przy ocenie przypadków, o których mowa
w ust. 1, nale˝y uwzgl´dniaç wielkoÊç i cz´stotliwoÊç
pomocy uzyskanej przez przedsi´biorców z ró˝nych ty-
tu∏ów.

Art. 8. 1. Z zastrze˝eniem ust. 4 pomoc mo˝e byç
udzielana jedynie w celu wspierania nowych inwesty-
cji lub tworzenia nowych miejsc pracy zwiàzanych z da-
nà inwestycjà.

2. Nowymi inwestycjami, o których mowa w ust. 1,
sà:
1) inwestycje w Êrodki trwa∏e zwiàzane z utworzeniem

nowego przedsi´biorstwa, rozbudowà lub zaku-

pem istniejàcego ju˝ przedsi´biorstwa, jak równie˝
rozpocz´ciem w istniejàcym przedsi´biorstwie
dzia∏alnoÊci obejmujàcej dokonywanie zasadni-
czych zmian produkcji, produktu albo procesu pro-
dukcyjnego, 

2) inwestycje w wartoÊci niematerialne i prawne po-
przez uzyskanie patentów, zakup licencji oraz nie-
opatentowanej wiedzy technicznej, technologicz-
nej lub z zakresu organizacji i zarzàdzania. 

3. Tworzenie nowych miejsc pracy zwiàzanych z da-
nà inwestycjà oznacza przyrost netto miejsc pracy
w okreÊlonym przedziale czasu w danym przedsi´bior-
stwie po dokonaniu inwestycji. 

4. Pomoc nie zwiàzana z nowymi inwestycjami lub
tworzeniem nowych miejsc pracy jest niedopuszczal-
na, chyba ˝e jest to pomoc:

1) doraêna, 

2) restrukturyzacyjna,

3) dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców w formie
por´czeƒ sp∏aty kredytów przeznaczonych na za-
kup materia∏ów i surowców do produkcji,

4) dotyczàca obszarów, o których mowa w art. 12
ust. 1,

5) o której mowa w art. 6, z wy∏àczeniem ust. 2 pkt 1
lit. b),

6) na szkolenia dla potrzeb okreÊlonych przedsi´bior-
ców, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 9.

5. Warunkiem pomocy, o której mowa w ust. 4, jest
jej ograniczenie w czasie oraz stopniowe zmniejszanie
jej wielkoÊci. Warunek ten nie ma zastosowania do po-
mocy stanowiàcej rekompensat´ dla przedsi´biorcy
z tytu∏u jego udzia∏u w realizacji zadaƒ publicznych. 

Art. 9. Pomoc mo˝e byç udzielana pod warunkiem,
˝e zarazem:

1) stanowi, w przypadkach inwestowania lub tworze-
nia nowych miejsc pracy, uzupe∏nienie Êrodków in-
nych ni˝ Êrodki publiczne, anga˝owanych przez
przedsi´biorców,

2) jej wielkoÊç, czas trwania oraz zakres sà proporcjo-
nalne do rangi rozwiàzywanego problemu, przy
czym jest ona udzielana w cz´Êciach, o ile nie stoi
to w sprzecznoÊci z zasadà, o której mowa w pkt 4,

3) przynosi korzyÊci spo∏eczne — po uwzgl´dnieniu
kosztów zwiàzanych z jej udzieleniem — wi´ksze
ni˝ korzyÊci mo˝liwe do osiàgni´cia bez jej udziele-
nia, przy uwzgl´dnieniu zwiàzanych z tym kosztów,

4) s∏u˝y wspieraniu projektów w stopniu, zakresie
oraz czasie trwania niezb´dnym i wystarczajàcym
do osiàgni´cia celu pomocy,

5) charakteryzuje si´ przejrzystoÊcià u∏atwiajàcà nad-
zorowanie, o którym mowa w art. 23.

Art. 10. 1. Organy udzielajàce pomocy opracowujà
programy udzielania pomocy.

2. Programy, o których mowa w ust.1, zawierajà
w szczególnoÊci:
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1) cel udzielenia pomocy, a w przypadku wieloÊci ce-
lów okreÊlenie:
a) ich wewn´trznej zgodnoÊci oraz przyj´tych prio-

rytetów,
b) regu∏, na podstawie których wskazuje si´ cele,

z których realizacji zrezygnowano lub których re-
alizacj´ ograniczono dla osiàgni´cia celów wy-
branych ostatecznie, a które pos∏u˝à przy ocenie
alternatywnych kosztów udzielenia pomocy,

2) analiz´ mo˝liwoÊci udzielenia pomocy w oparciu
o prawdopodobne warunki realizacji programu
oraz ich ocen´ w oparciu o przyj´te kryteria,
w szczególnoÊci z punktu widzenia ich skuteczno-
Êci, efektywnoÊci oraz czasu realizacji, 

3) sposób monitorowania efektów udzielonej pomo-
cy,

4) sposób dokonywania oceny udzielonej pomocy
oraz uwzgl´dniania jej wyniku w toku dalszych
dzia∏aƒ,

5) ocen´ zgodnoÊci programu z innymi opracowywa-
nymi lub wdra˝anymi programami. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êli sposób i zakres og∏aszania o przystàpieniu do opra-
cowania programów udzielania pomocy oraz ich publi-
kowania z mo˝liwoÊcià zró˝nicowania form og∏oszeƒ
i publikacji ze wzgl´du na zakres i adresatów tych pro-
gramów.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êli przypadki zwolnienia od obowiàzku, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci formy po-
mocy, jej wartoÊç oraz adresatów.

Art. 11. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli sposób przeliczania wielkoÊci pomocy udziela-
nej w ró˝nych formach, w tym wymienionych w art. 4
pkt 1, na równà jej wartoÊç dotacji, w sposób zapew-
niajàcy porównywalnoÊç wartoÊci pomocy udzielanej
w ró˝nych formach.

Rozdzia∏ 3

Pomoc regionalna

Art. 12. 1. Dopuszczalna jest pomoc konieczna dla
pobudzenia d∏ugookresowego rozwoju obszarów cha-
rakteryzujàcych si´ poziomem produktu krajowego
brutto na jednego mieszkaƒca ni˝szym ni˝ 75% Êred-
niego poziomu produktu krajowego brutto na jednego
mieszkaƒca we Wspólnotach Europejskich jako ca∏o-
Êci, mierzonego jako Êrednia za okres ostatnich trzech
lat, z zastrze˝eniem art. 45.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana,
je˝eli zarazem:

1) stanowi element polityki regionalnej,

2) jest zró˝nicowana co do form, wielkoÊci oraz okre-
su stosowania w zale˝noÊci od rodzaju i skali pro-
blemów wyst´pujàcych na danym obszarze,

3) nie przekracza dopuszczalnych maksymalnych
wielkoÊci pomocy wyra˝onych w kategoriach kosz-

tów inwestycji lub utworzonych nowych miejsc
pracy,

4) uwzgl´dnia przewidywany lub faktyczny udzia∏ po-
szczególnych sektorów gospodarczych w przyzna-
wanej pomocy.

Art. 13. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, okreÊli obszary, o których mowa w art. 12 ust. 1,
maksymalne wielkoÊci pomocy dla tych obszarów oraz
szczegó∏owe warunki udzielania pomocy, bioràc pod
uwag´ poziom bezrobocia, zmiany w jego skali i struk-
turze, poziom produktu krajowego brutto, g´stoÊç za-
ludnienia, uwarunkowania demograficzne, migracj´,
struktur´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, a w szczególnoÊci
udzia∏ sektorów wymagajàcych restrukturyzacji, stan
infrastruktury oraz poziom inwestycji, okreÊli tak˝e ro-
dzaje kosztów niezb´dnych do obliczania wielkoÊci po-
mocy.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e
podwy˝szyç maksymalne wielkoÊci pomocy, o których
mowa w ust. 1, dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,
odpowiednio ró˝nicujàc te wielkoÊci w zale˝noÊci od
obszaru, na którym pomoc jest udzielana.

Rozdzia∏ 4

Pomoc sektorowa

Art. 14. 1. Pomoc sektorowa jest dopuszczalna, je-
˝eli:
1) przyspiesza niezb´dne zmiany lub rozwój okreÊlo-

nych sektorów,
2) przywraca d∏ugookresowe funkcjonowanie okre-

Êlonych sektorów,
3) ∏agodzi spo∏eczne i gospodarcze koszty zmian

w okreÊlonych sektorach w oznaczonym okresie.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êla sektory, w których mo˝e byç stosowana pomoc sek-
torowa, szczegó∏owe warunki jej dopuszczalnoÊci,
maksymalne wielkoÊci, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç re-
strukturyzacji, w szczególnoÊci nadwy˝k´ mocy pro-
dukcyjnych, przerost zatrudnienia, spadek popytu,
a tak˝e okreÊla obowiàzki zwiàzane z monitorowaniem.

Art. 15. 1. Dopuszczalna jest pomoc majàca na ce-
lu przyspieszenie rozwoju nowych dziedzin dzia∏alno-
Êci gospodarczej, wzrost poziomu nowoczesnoÊci, ja-
koÊci lub obni˝enie kosztów produkcji w sektorach,
w szczególnoÊci gdy wspiera prace badawczo-rozwo-
jowe.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie wspierajàca
prac badawczo-rozwojowych udzielana jest w formie
po˝yczek, kredytów, por´czeƒ lub gwarancji.

Rozdzia∏ 5 

Pomoc horyzontalna

Art. 16. 1. Dopuszczalna jest pomoc horyzontalna,
wspierajàca:
1) restrukturyzacj´ przedsi´biorstw, 
2) prace badawczo-rozwojowe,
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3) utrzymanie poziomu zatrudnienia lub tworzenie no-
wych miejsc pracy w przedsi´biorstwach,

4) rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,

5) dzia∏ania przedsi´biorcy w zakresie ochrony Êrodo-
wiska,

6) inwestycje energooszcz´dne w przedsi´bior-
stwach,

7) rozwój infrastruktury technicznej przeznaczonej dla
okreÊlonych przedsi´biorców,

8) rehabilitacj´ i zatrudnianie osób niepe∏nospraw-
nych,

9) szkolenia dla potrzeb okreÊlonych przedsi´biorców
bezpoÊrednio zwiàzane z rozwojem ich przedsi´-
biorstw.

2. WielkoÊç pomocy uzyskanej przez przedsi´bior-
ców z tytu∏ów, o których mowa w ust. 1, sumuje si´
z ∏àcznà kwotà pomocy otrzymanej przez tych przedsi´-
biorców z ró˝nych tytu∏ów.

3. WielkoÊci pomocy wspierajàcej inwestycje
w prace badawczo-rozwojowe dokonywane przez ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorców nie wlicza si´ do ∏àcz-
nej kwoty otrzymanej przez nich pomocy. 

Art. 17. 1. Pomoc konieczna dla umo˝liwienia d∏u-
gookresowego rozwoju przedsi´biorstw wymagajà-
cych restrukturyzacji dotyczy przedsi´biorców, których
przedsi´biorstwa tracà zdolnoÊç do konkurowania na
rynku, co wyra˝a si´ w szczególnoÊci zmniejszeniem
obrotów, nadmiernà zdolnoÊcià produkcyjnà, wzro-
stem zapasów, spadkiem zyskownoÊci lub ponosze-
niem strat, jak równie˝ wzrostem zad∏u˝enia i brakiem
mo˝liwoÊci uzyskania bankowych kredytów, por´czeƒ
lub gwarancji.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, udzielana jest ja-
ko pomoc doraêna lub restrukturyzacyjna.

3. Pomocà doraênà jest pomoc, która zarazem:

1) jest docelowo ukierunkowana na restrukturyzacj´
przedsi´biorstwa,

2) umo˝liwia odzyskanie p∏ynnoÊci finansowej przed-
si´biorstwa,

3) jest ograniczona do po˝yczek, kredytów, por´czeƒ
lub gwarancji oraz roz∏o˝enia na raty lub odrocze-
nia terminu p∏atnoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych sta-
nowiàcych Êrodki publiczne, a przy tym nie mo˝e
obejmowaç swym zakresem dokonywania wydat-
ków na cele inwestycyjne,

4) ma jednorazowy charakter oraz jest Êwiadczona
przez okres nie przekraczajàcy 6 miesi´cy, poczyna-
jàc od dnia uzyskania pierwszej cz´Êci pomocy.

4. Pomocà restrukturyzacyjnà jest pomoc, która za-
razem:

1) umo˝liwia przywrócenie wspomaganemu przed-
si´biorstwu d∏ugookresowej zdolnoÊci do konku-
rowania na rynku,

2) jest oparta na planie restrukturyzacji, z uwzgl´dnie-
niem programu restrukturyzacji ca∏ego sektora,
o ile taki program istnieje,

3) jest powiàzana z przeciwdzia∏aniem zniekszta∏ceniu
lub groêbie zniekszta∏cenia konkurencji na danym
rynku, spowodowanych udzieleniem pomocy,
w szczególnoÊci poprzez zmniejszenie zdolnoÊci
produkcyjnych restrukturyzowanego przedsi´bior-
stwa stosownie do skali otrzymanej pomocy w sy-
tuacji, gdy istniejà nadmierne zdolnoÊci produkcyj-
ne w danym sektorze, 

4) jest proporcjonalna do kosztów zwiàzanych z re-
strukturyzacjà przedsi´biorstwa oraz tych kosztów
spo∏ecznych, jakich daje si´ uniknàç dzi´ki tej po-
mocy, 

5) jest powiàzana z przeprowadzeniem prywatyzacji
przedsi´biorstwa w przypadku przedsi´biorców
paƒstwowych lub spó∏ek z wy∏àcznym udzia∏em
Skarbu Paƒstwa albo przedstawieniem zaakcepto-
wanego przez organ za∏o˝ycielski lub odpowiednio
zgromadzenie akcjonariuszy (wspólników) progra-
mu obejmujàcego w szczególnoÊci restrukturyza-
cj´ majàtkowà, finansowà oraz organizacyjnà
przedsi´biorstwa.

Art. 18. 1. Organy udzielajàce pomocy wspierajàcej
prace badawczo-rozwojowe:

1) uwzgl´dniajà programy ustanawiane przez Wspól-
noty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwo-
jowych, 

2) minimalizujà ryzyko niepowodzenia poprzez zró˝ni-
cowanie kierunków oraz wielkoÊci pomocy, przy
respektowaniu zasady, o której mowa w art. 9 pkt 4,

3) zapewniajà dost´pnoÊç wyników badaƒ uzyskiwa-
nych dzi´ki wspomaganym przez te organy pra-
com zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,

4) nie przekraczajà maksymalnych wielkoÊci pomocy,
o których mowa w ust. 2 lub ust. 3.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, maksymalne wielkoÊci pomocy dla prac, o których
mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´ koszty tych prac oraz
uwzgl´dniajàc stopieƒ zbli˝enia wspomaganych prac
do bezpoÊrednich zastosowaƒ, z wy∏àczeniem maksy-
malnych wielkoÊci pomocy dla tych prac okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e
podwy˝szyç maksymalne wielkoÊci pomocy, o których
mowa w ust. 2, dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
realizujàcych prace badawczo-rozwojowe samodziel-
nie lub we wspó∏pracy z jednostkami badawczo-roz-
wojowymi, placówkami naukowymi Polskiej Akademii
Nauk lub szko∏ami wy˝szymi, bioràc pod uwag´ kosz-
ty tych prac oraz uwzgl´dniajàc stopieƒ zbli˝enia
wspomaganych prac do bezpoÊrednich zastosowaƒ.

Art. 19. 1. Pomoc udzielana w celu utrzymania po-
ziomu zatrudnienia zarazem:

1) jest udzielana na czas okreÊlony,

2) jest ograniczona do obszarów, o których mowa
w art. 12 ust. 1,

3) spe∏nia warunki okreÊlone dla pomocy doraênej lub
restrukturyzacyjnej.



Dziennik Ustaw Nr 60 — 3748 — Poz. 704

2. Pomoc udzielana w celu tworzenia nowych
miejsc pracy zarazem:

1) jest udzielana na czas okreÊlony,

2) jest zró˝nicowana co do wielkoÊci w zale˝noÊci od
rodzaju obszaru, w rozumieniu art. 12 ust. 1, na któ-
rym jest udzielana,

3) jest uzale˝niona od zachowania utworzonych
miejsc pracy przez czas okreÊlony.

3. Organ udzielajàcy pomocy, o której mowa
w ust. 1 i 2, mo˝e uzale˝niç jej udzielenie od powiàza-
nia ze szkoleniami lub przekwalifikowaniem pracowni-
ków.

4. Pomoc w celu tworzenia nowych miejsc pracy
dla osób niepe∏nosprawnych jest udzielana zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w ust. 2, przy czym jej wiel-
koÊç mo˝e wynosiç do 150% maksymalnej wielkoÊci
pomocy okreÊlonej dla danego obszaru, na którym
przedsi´biorca prowadzi dzia∏alnoÊç. 

Art. 20. 1. Pomoc dla dzia∏aƒ przedsi´biorcy w za-
kresie ochrony Êrodowiska powinna byç udzielana
z zachowaniem maksymalnych wielkoÊci okreÊlonych
dla obszarów, o których mowa w art. 13.

2. Je˝eli maksymalne wielkoÊci pomocy, o których
mowa w ust. 1, sà ni˝sze ni˝ 25% kosztu inwestycji
w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców oraz
15% w przypadku pozosta∏ych przedsi´biorców, o ile
dotyczy to inwestycji zwiàzanych z dostosowaniem
urzàdzeƒ do nowych wymagaƒ prawnych z zakresu
ochrony Êrodowiska, ulegajà one podwy˝szeniu odpo-
wiednio do 25% i 15% kosztu inwestycji.

3. Je˝eli maksymalne wielkoÊci pomocy, o których
mowa w ust. 1, sà ni˝sze ni˝ 40% kosztu inwestycji
w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców oraz
30% w przypadku pozosta∏ych przedsi´biorców, o ile
dotyczy to inwestycji w urzàdzenia pozwalajàce na
istotne obni˝enie zanieczyszczenia Êrodowiska poni˝ej
obowiàzujàcych wymagaƒ prawnych w tym zakresie,
ulegajà one podwy˝szeniu odpowiednio do 40% i 30%
kosztu inwestycji. 

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do pomocy wspie-
rajàcej inwestycje energooszcz´dne w przedsi´bior-
stwach.

Art. 21. Pomoc wspierajàca rozwój infrastruktury
technicznej przeznaczonej dla okreÊlonych przedsi´-
biorców udzielana jest z zachowaniem maksymalnych
wielkoÊci pomocy okreÊlonych zgodnie z przepisami
art. 13.

Art. 22. 1. Pomoc wspierajàcà szkolenia dla potrzeb
okreÊlonych przedsi´biorców bezpoÊrednio zwiàzane
z rozwojem ich przedsi´biorstw stosuje si´ w przypad-
ku szkoleƒ specjalistycznych lub ogólnych. 

2. Szkolenia specjalistyczne obejmujà szkolenia
teoretyczne i praktyczne dotyczàce bezpoÊrednio i wy-
∏àcznie obecnego lub przysz∏ego stanowiska danego
pracownika u wspieranego przedsi´biorcy, zwiàzane
ze specyfikà dzia∏ania tego przedsi´biorcy, przez co

mo˝liwoÊci wykorzystania zdobytych kwalifikacji u in-
nych przedsi´biorców albo w innych obszarach dzia∏al-
noÊci sà ograniczone.

3. Szkolenia ogólne obejmujà szkolenia prowadzà-
ce do nabycia kwalifikacji, które mogà byç wykorzysta-
ne nie tylko u wspieranego przedsi´biorcy, ale tak˝e
u innych przedsi´biorców lub w innych obszarach dzia-
∏alnoÊci. Obejmujà one tak˝e zatrudnienie m∏odocia-
nych w celu praktycznej nauki zawodu.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, udzielana jest
z zachowaniem maksymalnych wielkoÊci pomocy od-
powiednio w wysokoÊci:

1) 25% kosztów szkolenia dla szkoleƒ specjalistycz-
nych,

2) 50% kosztów szkolenia dla szkoleƒ ogólnych.

5. Maksymalne wielkoÊci pomocy, o których mowa
w ust. 4, ulegajà podwy˝szeniu w przypadku pomocy:

1) dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców o:
a) 10% dla szkoleƒ specjalistycznych, 
b) 20% dla szkoleƒ ogólnych,

2) wspierajàcej szkolenia specjalistyczne lub ogólne
o 10% dla obszarów, o których mowa w art. 12
ust. 1.

Rozdzia∏ 6

Nadzorowanie pomocy

Art. 23. 1. Organem nadzorujàcym jest Prezes Urz´-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

2. Do zadaƒ organu nadzorujàcego nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) nadzorowanie pomocy udzielanej przedsi´bior-
com,

2) monitorowanie pomocy,

3) opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów
sprawozdania zawierajàcego informacje o wyni-
kach nadzorowania pomocy udzielonej przedsi´-
biorcom,

4) realizacja, na zasadzie wzajemnoÊci, zobowiàzaƒ
mi´dzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie wymiany informacji o pomocy udzielo-
nej przedsi´biorcom,

5) ocena skutecznoÊci oraz efektywnoÊci pomocy
udzielonej przedsi´biorcom. 

3. Nadzorowanie pomocy obejmuje:

1) kontrol´ zgodnoÊci udzielanej pomocy z niniejszà
ustawà oraz ratyfikowanymi umowami mi´dzyna-
rodowymi regulujàcymi udzielanie pomocy, któ-
rych stronà jest Rzeczpospolita Polska,

2) podejmowanie dzia∏aƒ pokontrolnych zgodnie
z art. 31—33.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 3 pkt 1, dokony-
wana b´dzie zgodnie z art. 63 ust. 2 Uk∏adu Europej-
skiego.
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Art. 24. 1. Organy administracji rzàdowej i samo-
rzàdowej przedk∏adajà organowi nadzorujàcemu pro-
jekty aktów normatywnych, które stanowiç b´dà pod-
staw´ udzielenia pomocy, w celu wydania opinii.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do projek-
tów uchwa∏ wydawanych w wykonaniu art. 7 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych
przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach kontraktów eks-
portowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398 i Nr 106, poz. 496 oraz
z 1997 r. Nr 28, poz. 154, Nr 79, poz. 484 i Nr 121,
poz. 770).

3. Organ nadzorujàcy wydaje opini´ w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia otrzymania projektu aktu
normatywnego, który stanowiç b´dzie podstaw´
udzielenia pomocy, a w przypadku projektu uchwa∏y,
o której mowa w ust. 2, w terminie nie d∏u˝szym ni˝
60 dni od dnia jego otrzymania. 

Art. 25. 1. Organ udzielajàcy pomocy, przed wyda-
niem decyzji lub zawarciem umowy o udzielaniu
przedsi´biorcy pomocy, wyst´puje do organu nadzo-
rujàcego o wydanie opinii dotyczàcej projektu decyzji
lub umowy, je˝eli wartoÊç tej pomocy ∏àcznie z pomo-
cà udzielonà w okresie trzech kolejnych lat poprzedza-
jàcych dzieƒ wystàpienia przekracza kwot´ b´dàcà
równowartoÊcià 1 mln EURO.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do:
1) umów zawieranych przez organy udzielajàce po-

mocy z przedsi´biorcami na podstawie decyzji
podlegajàcych nadzorowi w trybie niniejszej usta-
wy,

2) uchwa∏ wydawanych w wykonaniu art. 7 ust. 2 pkt 2
ustawy o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa
ubezpieczeniach kontraktów eksportowych oraz
umów zawartych na podstawie tych uchwa∏. 

3. Organ nadzorujàcy wydaje opini´ w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 60 dni od dnia otrzymania przez ten organ
projektu decyzji lub umowy, o których mowa w ust. 1,
z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W przypadku pomocy udzielanej w formie por´-
czeƒ lub gwarancji organ nadzorujàcy wydaje opini´
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni.

Art. 26. 1. Organ nadzorujàcy mo˝e przed wyda-
niem opinii przedstawiç organowi udzielajàcemu po-
mocy warunki, po spe∏nieniu których organ nadzorujà-
cy wydaje opini´ o zgodnoÊci, wyznaczajàc mu termin
do ustosunkowania si´ do tych warunków. W przypad-
ku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub ne-
gatywnego ustosunkowania si´ do przedstawionych
warunków organ nadzorujàcy wydaje opini´ o nie-
zgodnoÊci.

2. Terminy do wydania opinii ulegajà przed∏u˝eniu
o czas wyznaczony organowi udzielajàcemu pomocy
lub adresatowi zamierzonej pomocy na udzielenie do-
datkowych informacji i wyjaÊnieƒ lub ustosunkowanie
si´ do warunków, o których mowa w ust. 1.

3. Do obliczania terminów do wydania opinii przez
organ nadzorujàcy stosuje si´ przepisy Kodeksu post´-
powania administracyjnego. 

4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êli szczegó∏owy zakres informacji przedk∏adanych or-
ganowi nadzorujàcemu w celu wydania opinii o udzie-
lonej pomocy, dotyczàcych w szczególnoÊci adresatów
zamierzonej pomocy, tytu∏u pomocy, formy, wielkoÊci
i czasu trwania, a tak˝e wspieranej inwestycji.

Art. 27. 1. Organ nadzorujàcy og∏asza w Monitorze
Sàdowym i Gospodarczym informacje o przed∏o˝eniu
przez organ udzielajàcy pomocy projektu decyzji lub
umowy niezw∏ocznie po ich otrzymaniu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do pomocy udzie-
lanej na podstawie ustawy o gwarantowanych przez
Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach kontraktów eksporto-
wych.

3. Przedsi´biorca b´dàcy adresatem zamierzonej
pomocy oraz jego konkurenci majà prawo wglàdu
w dokumenty zgromadzone w toku post´powania
w sprawie wydania opinii dotyczàcej projektu decyzji
lub umowy, sporzàdzania notatek i odpisów, jak rów-
nie˝ zg∏aszania uwag w przedmiocie zamierzonego
udzielenia pomocy. Uprawnienia te nie dotyczà doku-
mentów obj´tych klauzulà „poufne” lub zawierajàcych
informacje stanowiàce tajemnic´ przedsi´biorstwa.

4. Organ nadzorujàcy mo˝e zwróciç si´ do konku-
rentów przedsi´biorcy, o których mowa w ust. 3, o do-
starczenie we wskazanym czasie dodatkowych infor-
macji i wyjaÊnieƒ koniecznych do wydania opinii.

Art. 28. Pomoc nie mo˝e byç udzielona do czasu
wydania opinii o zgodnoÊci lub up∏ywu terminu do jej
wydania, z wyjàtkiem przypadku, gdy projekt decyzji
lub umowy b´dàcej podstawà udzielenia pomocy nie
podlega∏ obowiàzkowi opiniowania na podstawie
art. 25.

Art. 29. 1. W przypadku gdy projekty aktów norma-
tywnych, projekty decyzji lub umów b´dàcych podsta-
wà udzielenia pomocy nie zosta∏y przekazane organo-
wi nadzorujàcemu w celu wydania opinii mimo cià˝à-
cego na organie udzielajàcym pomocy obowiàzku, or-
gan nadzorujàcy wyst´puje do tego organu o przed∏o-
˝enie aktów normatywnych, decyzji lub umów b´dà-
cych podstawà udzielenia pomocy wraz z informacja-
mi niezb´dnymi do wydania opinii.

2. W przypadku gdy pomoc zosta∏a udzielona przed
dniem wystàpienia organu nadzorujàcego, o którym
mowa w ust. 1, terminów do wydania opinii nie stosu-
je si´.

Art. 30. 1. Stanowisko organu nadzorujàcego wyra-
˝one w opinii podlega og∏oszeniu w Monitorze Sàdo-
wym i Gospodarczym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do stanowiska do-
tyczàcego pomocy udzielanej na podstawie ustawy
o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa ubezpiecze-
niach kontraktów eksportowych.

3. Koszty og∏oszeƒ w Monitorze Sàdowym i Gospo-
darczym ponosi organ zobowiàzany do wystàpienia
o wydanie opinii.
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Art. 31. 1. Je˝eli organ nadzorujàcy uzna, ˝e usta-
wa b´dàca podstawà udzielania pomocy jest niezgod-
na z Konstytucjà lub ratyfikowanymi umowami mi´-
dzynarodowymi regulujàcymi udzielanie pomocy, któ-
rych stronà jest Rzeczpospolita Polska, mo˝e zwróciç
si´ do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wystà-
pienie do Trybuna∏u Konstytucyjnego o stwierdzenie
jej zgodnoÊci, w przypadku gdy:

1) projekt ustawy nie podlega∏ obowiàzkowi poddania
opiniowaniu przez organ nadzorujàcy,

2) projekt ustawy nie zosta∏ przedstawiony do zaopi-
niowania, mimo ˝e organ opracowujàcy projekt
by∏ zobowiàzany do wystàpienia o wydanie opinii
do organu nadzorujàcego,

3) opinia wydana przez organ nadzorujàcy nie zosta∏a
uwzgl´dniona.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do aktów
normatywnych innych ni˝ ustawa.

3. W przypadku wydania decyzji, na mocy której
udzielono pomocy, na podstawie aktu normatywnego,
co do którego zapad∏o orzeczenie Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego o jego niezgodnoÊci z Konstytucjà, niniejszà
ustawà lub ratyfikowanymi umowami mi´dzynarodo-
wymi regulujàcymi udzielanie pomocy, których stronà
jest Rzeczpospolita Polska, organ udzielajàcy pomocy
niezw∏ocznie po wejÊciu w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u
Konstytucyjnego stwierdza niewa˝noÊç tej decyzji.
W przeciwnym przypadku organ nadzorujàcy wyst´pu-
je ze skargà do Naczelnego Sàdu Administracyjnego
na bezczynnoÊç organu udzielajàcego pomocy.

4. W przypadku zawarcia umowy, na mocy której
udzielono pomocy, na podstawie aktu normatywnego,
co do którego zapad∏o orzeczenie Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego o jego niezgodnoÊci z Konstytucjà, niniejszà
ustawà lub ratyfikowanymi umowami mi´dzynarodo-
wymi regulujàcymi udzielanie pomocy, których stronà
jest Rzeczpospolita Polska, organ udzielajàcy pomocy
wyst´puje do sàdu w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
tego organu o stwierdzenie niewa˝noÊci tej umowy. 

5. Obowiàzek zwrotu otrzymanej pomocy powstaje
po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´
wyroku.

6. Decyzja stwierdzajàca niewa˝noÊç decyzji, o któ-
rej mowa w ust. 3, wywo∏uje skutki prawne po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia jej uprawomocnienia si´.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach or-
gan udzielajàcy pomocy mo˝e, na wniosek przedsi´-
biorcy zobowiàzanego do zwrotu otrzymanej pomocy,
roz∏o˝yç na raty jej zwrot wraz z odsetkami za zw∏ok´.

Art. 32. 1. W przypadku gdy decyzja, na mocy któ-
rej udzielono pomocy, jest sprzeczna z niniejszà usta-
wà lub ratyfikowanymi umowami mi´dzynarodowymi
regulujàcymi udzielanie pomocy, których stronà jest
Rzeczpospolita Polska, lub ma na celu ich obejÊcie, or-
gan nadzorujàcy wyst´puje do w∏aÊciwego organu
o stwierdzenie niewa˝noÊci tej decyzji. 

2. W przypadku gdy umowa, na mocy której udzie-
lono pomocy, jest sprzeczna z niniejszà ustawà lub ra-
tyfikowanymi umowami mi´dzynarodowymi regulujà-
cymi udzielanie pomocy, których stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska, lub ma na celu ich obejÊcie, organ nad-
zorujàcy wyst´puje do sàdu w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ tego organu o stwierdzenie niewa˝noÊci tej
umowy.

3. W terminie 3 miesi´cy od dnia uprawomocnienia
si´ wyroku sàdu stwierdzajàcego niewa˝noÊç umowy,
o której mowa w ust. 2, powstaje obowiàzek zwrotu
otrzymanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi li-
czonymi od dnia powstania obowiàzku zwrotu pomo-
cy.

4. W terminie 3 miesi´cy od dnia uprawomocnienia
si´ decyzji stwierdzajàcej niewa˝noÊç decyzji, o której
mowa w ust. 1, powstaje obowiàzek zwrotu otrzyma-
nej pomocy wraz z odsetkami za zw∏ok´ liczonymi od
dnia powstania obowiàzku zwrotu  pomocy.

Art. 33. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ
udzielajàcy pomocy, ˝e udzielona pomoc jest wykorzy-
stywana niezgodnie z przeznaczeniem, nakazuje on,
w drodze decyzji, zwrot w ca∏oÊci lub w odpowiedniej
cz´Êci uzyskanej pomocy. Przepisy art. 32 ust. 3 i 4 sto-
suje si´ odpowiednio.

2. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru-
jàcy, ̋ e pomoc jest wykorzystywana niezgodnie z prze-
znaczeniem, zwraca si´ on do organu udzielajàcego
pomocy o wydanie decyzji, o której mowa w ust.1.

Art. 34. 1. Kwota stanowiàca zwrot pomocy wraz
z odsetkami, o której mowa w art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 3
i 4 oraz art. 33, podlega przymusowemu Êciàgni´ciu
w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.

2. Do czasu zwrotu kwoty stanowiàcej równowar-
toÊç pomocy wraz z odsetkami, o których mowa w
ust. 1, przedsi´biorcy zobowiàzanemu do jej zwrotu
pomoc nie mo˝e zostaç ponownie udzielona.

Art. 35. 1. Organy udzielajàce pomocy zobowiàza-
ne sà do badania jej skutecznoÊci oraz efektywnoÊci. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, zobowiàzane
sà, z zastrze˝eniem ust. 3, do przedk∏adania organowi
nadzorujàcemu, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw fi-
nansów publicznych oraz ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki w terminie 30 dni od zakoƒczenia
ka˝dego kwarta∏u kalendarzowego i w terminie 60 dni
od zakoƒczenia roku kalendarzowego sprawozdaƒ do-
tyczàcych udzielonej pomocy, zawierajàcych w szcze-
gólnoÊci informacje o rodzajach, formach i wielkoÊci
udzielonej pomocy oraz jej przeznaczeniu.

3. Urz´dy i izby skarbowe przekazujà informacje
o udzielonej pomocy za poÊrednictwem ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych.

4. Organy udzielajàce pomocy zobowiàzane sà do
przekazywania, na wniosek organu nadzorujàcego, mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych lub
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, informacji



Dziennik Ustaw Nr 60 — 3751 — Poz. 704

dotyczàcych pomocy udzielonej przedsi´biorcom
w zakresie i terminie wskazanym we wniosku.

5. Organy udzielajàce pomocy zobowiàzane sà do
przekazywania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw fi-
nansów publicznych informacji dotyczàcych zaleg∏oÊci
w regulowaniu nale˝noÊci i zobowiàzaƒ przedsi´bior-
ców wobec Skarbu Paƒstwa w terminie 60 dni od za-
koƒczenia ka˝dego kwarta∏u kalendarzowego i w ter-
minie 60 dni od zakoƒczenia roku kalendarzowego. 

Art. 36. 1. Organ nadzorujàcy na podstawie spra-
wozdaƒ oraz informacji, o których mowa w art. 35
ust. 2 i 4, prowadzi rejestr udzielanej pomocy i opraco-
wuje roczne sprawozdanie dotyczàce pomocy udziela-
nej w Polsce.

2. W celu realizacji zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych
Rzeczypospolitej Polskiej organ nadzorujàcy przekazu-
je roczne sprawozdanie i dostarcza informacji na temat
poszczególnych indywidualnych przypadków pomocy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przedstawia Radzie Ministrów zbiorczà informa-
cj´ o zaleg∏oÊciach w regulowaniu nale˝noÊci i zobo-
wiàzaƒ przedsi´biorców wobec Skarbu Paƒstwa.

4. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres obowiàzków informacyjnych b´dàcych
podstawà sporzàdzania sprawozdaƒ dotyczàcych
udzielonej pomocy i informacji o zaleg∏oÊciach w regu-
lowaniu nale˝noÊci i zobowiàzaƒ przedsi´biorców wo-
bec Skarbu Paƒstwa, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
nazw´ i siedzib´ organu udzielajàcego pomocy, pod-
staw´ prawnà, wielkoÊç oraz przeznaczenie pomocy.

Art. 37. 1. Przedsi´biorcy ubiegajàcy si´ o pomoc
zobowiàzani sà do przed∏o˝enia organowi udzielajàce-
mu pomocy informacji dotyczàcej pomocy udzielonej
im w okresie trzech kolejnych lat poprzedzajàcych
dzieƒ z∏o˝enia wniosku o udzielenie pomocy. 

2. Przedsi´biorcy korzystajàcy z pomocy sà zobo-
wiàzani do sk∏adania organowi nadzorujàcemu okre-
sowych sprawozdaƒ dotyczàcych otrzymanej pomocy.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, przedsi´biorców zobowiàzanych do sk∏adania or-
ganowi nadzorujàcemu sprawozdaƒ dotyczàcych
otrzymanej pomocy, zakres obowiàzków sprawozdaw-
czych, okresy sprawozdawcze, termin sk∏adania spra-
wozdaƒ, wzór formularza b´dàcego podstawà sk∏ada-
nia sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 2, oraz zakres
informacji pozwalajàcych na ocen´ skutecznoÊci i efek-
tywnoÊci tej pomocy, jak równie˝ wp∏ywu pomocy na
konkurencj´. 

4. Przedsi´biorcy korzystajàcy z pomocy zobowià-
zani sà do udzielania, na ˝àdanie organu nadzorujàce-
go, informacji dotyczàcych otrzymanej pomocy w za-
kresie i terminie wskazanym w ˝àdaniu. Termin ten nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni od dnia dor´czenia ˝àda-
nia.

Art. 38. 1. Informacje i materia∏y dotyczàce indywi-
dualnych przedsi´biorców, o których mowa w art. 37
ust. 1, 2 i 4, z wyjàtkiem wielkoÊci pomocy otrzymanej

przez poszczególnych przedsi´biorców oraz jej prze-
znaczenia, obj´te sà tajemnicà s∏u˝bowà.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy, o której mowa
w ust. 1, przekazywanie na zasadzie wzajemnoÊci infor-
macji dotyczàcych poszczególnych indywidualnych
przypadków pomocy w wykonaniu zobowiàzaƒ mi´-
dzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 39. Organ nadzorujàcy, w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych,
do koƒca paêdziernika ka˝dego roku sk∏ada Radzie Mi-
nistrów sprawozdanie zawierajàce wyniki nadzorowa-
nia pomocy w roku poprzednim, a w szczególnoÊci da-
ne dotyczàce wielkoÊci, form i przeznaczenia pomocy,
oraz ocen´ jej skutecznoÊci i efektywnoÊci, a tak˝e skut-
ków udzielonej pomocy w sferze konkurencji. 

Art. 40. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 39,
Rada Ministrów przedk∏ada Sejmowi do koƒca roku ka-
lendarzowego.

Rozdzia∏ 7

Przepisy karne

Art. 41. 1. Kto wbrew obowiàzkowi, o którym mo-
wa w art. 37 ust. 1, 2 i 4, nie sk∏ada sprawozdaƒ doty-
czàcych otrzymanej pomocy albo nie udziela informa-
cji, przekazuje informacje niezgodne ze stanem faktycz-
nym lub po up∏ywie wyznaczonego terminu, podlega
karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1,
nast´puje w trybie okreÊlonym w Kodeksie post´po-
wania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 

Art. 42. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o prze-
ciwdzia∏aniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52,
poz. 547 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 381) w art. 19 w ust. 1
po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) nadzorowanie pomocy publicznej udzielanej
przedsi´biorcom,”.

Art. 43. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59,
z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 589, Nr 121,
poz. 770 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 148,
poz. 966, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1116 i 1126)
w art. 2 w ust. 3 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) udzielajà lub korzystajà z pomocy podlegajàcej
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o wa-
runkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomo-
cy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60,
poz. 704),”.

Art. 44. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368
i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106,
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poz. 679, Nr 114, poz. 739, Nr 144, poz. 971,
z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 oraz
z 2000 r. Nr 2, poz. 5 i Nr 48, poz. 552) w art. 33 dodaje
si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Uprawnionym do wniesienia skargi jest równie˝
organ nadzorujàcy na podstawie art. 31 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach do-
puszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).”

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe 

Art. 45. Dla potrzeb niniejszej ustawy dane o pro-
dukcie krajowym brutto na jednego mieszkaƒca na
okreÊlonym obszarze, o którym mowa w art. 12 ust. 1,
obliczane b´dà w pierwszych latach obowiàzywania
ustawy odpowiednio:

1) w okresie do dnia 31 paêdziernika 2001 r. — w wy-
sokoÊci produktu krajowego brutto za rok 1998 —
wed∏ug odpowiednich uk∏adów terytorialnych
utworzonych dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) w okresie od dnia 1 listopada 2001 r. do dnia 31 paê-
dziernika 2002 r. — jako Êrednia z danych o produk-
cie krajowym brutto, wed∏ug odpowiednich uk∏a-
dów terytorialnych utworzonych dnia 1 stycznia
1999 r., za lata 1998—1999,

3) w okresie od dnia 1 listopada 2002 r. do dnia 31 paê-
dziernika 2003 r. — jako Êrednia z danych o produk-
cie krajowym brutto, wed∏ug odpowiednich uk∏a-
dów terytorialnych utworzonych dnia 1 stycznia
1999 r., z lat 1998—2000.

Art. 46. Post´powanie w przedmiocie udzielenia
pomocy, rozpocz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-

niejszej ustawy, toczy si´ wed∏ug przepisów obowiàzu-
jàcych w dniu wszcz´cia tego post´powania.

Art. 47. 1. W terminie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy organy udzielajàce pomocy zobowiàzane sà do
dostosowania przepisów aktów prawnych, na mocy
których udzielana jest pomoc, do przepisów niniejszej
ustawy.

2. Udzielenie pomocy do czasu dostosowania prze-
pisów aktów prawnych do przepisów niniejszej ustawy
nie mo˝e byç niezgodne z niniejszà ustawà pod rygo-
rem stwierdzenia jej niewa˝noÊci na podstawie art. 32.

3. Je˝eli podstawà prawnà udzielenia pomocy jest
akt normatywny obj´ty zakresem w∏aÊciwoÊci Trybu-
na∏u Konstytucyjnego i akt ten w opinii organu nadzo-
rujàcego jest niezgodny z niniejszà ustawà lub ratyfiko-
wanymi umowami mi´dzynarodowymi regulujàcymi
udzielanie pomocy, których stronà jest Rzeczpospolita
Polska, oraz ponadto up∏ynà∏ termin, o którym mowa
w ust. 1, organ nadzorujàcy zwraca si´ do Prezesa Ra-
dy Ministrów z wnioskiem o wystàpienie do Trybuna∏u
Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodnoÊci tego aktu
z niniejszà ustawà lub z ratyfikowanymi umowami
mi´dzynarodowymi regulujàcymi udzielanie pomocy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Trybuna∏ Kon-
stytucyjny niezgodnoÊci aktu, o którym mowa w ust. 3,
przepisy art. 31 ust. 3—7 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

ul. Marsza∏kowska 3/5, 00-624 Warszawa, tel. 825-46-79
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; fax: 694-64-77, 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581

www.gpkprm.gov.pl
e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 

Zam. 387/W/C/2000 ISSN 0867-3411 Cena 3,24 z∏


