
Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz art. 37 ust. 3 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczal-
noÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
dopuszczalnoÊci pomocy w sektorze górnictwa w´gla,
jej maksymalne wielkoÊci oraz obowiàzki sprawozdaw-
cze zwiàzane z monitorowaniem.

§ 2. Rozporzàdzenie stosuje si´ wy∏àcznie do przed-
si´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie sekcji
C, podsekcja CA, dzia∏ 10, grupa 10.1, klasa 10.10 oraz
grupa 10.2, klasa 10.20, zgodnie z Polskà Klasyfikacjà
Dzia∏alnoÊci okreÊlonà w rozporzàdzeniu Rady Mini-
strów z dnia 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829,
z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047
i z 2001 r. Nr 12, poz. 93).

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców,

2) grupie kapita∏owej — nale˝y przez to rozumieç gru-
p´ przedsi´biorców powiàzanych ze sobà relacja-
mi zale˝noÊci i dominacji w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o pu-
blicznym 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, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037,
Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116,
poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315).

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe warunki dopuszczalnoÊci pomocy

§ 4. Dopuszczalna jest pomoc przeznaczona na re-
strukturyzacj´, wspieranie prac badawczo-rozwojo-
wych, ochron´ Êrodowiska lub oszcz´dnoÊç energii,
która s∏u˝y jednemu z ni˝ej wymienionych celów:

1) przyspieszeniu osiàgni´cia zdolnoÊci do konkuro-
wania na rynku, bioràc pod uwag´ poziom Êwiato-

wych cen w´gla, przy stopniowym zmniejszaniu
udzielanej pomocy lub

2) przeciwdzia∏aniu spo∏ecznym i gospodarczym skut-
kom ograniczania lub zaprzestania dzia∏alnoÊci
przez przedsi´biorców, lub 

3) wsparciu przedsi´biorców w zakresie dostosowa-
nia ich dzia∏alnoÊci do nowych wymagaƒ praw-
nych z zakresu ochrony Êrodowiska.

§ 5. Dopuszczalne jest udzielanie pomocy przezna-
czonej na pokrycie nast´pujàcych kosztów restruktury-
zacji przedsi´biorstwa, niezwiàzanych z bie˝àcà pro-
dukcjà, stanowiàcych zaleg∏e zobowiàzanie przedsi´-
biorcy:

1) deputatów dla pracowników zwolnionych z pracy
z powodu restrukturyzacji oraz pracowników
uprawnionych do tych deputatów przed restruktu-
ryzacjà,

2) innych wydatków dla pracowników zwalnianych
w wyniku restrukturyzacji,

3) dodatkowych kosztów prac likwidacyjnych i zabez-
pieczajàcych prowadzonych pod ziemià, które wy-
nikajà z realizowanej restrukturyzacji,

4) kosztów zapobiegania oraz usuwania szkód wyrzà-
dzonych ruchem zak∏adu górniczego, w tym rekul-
tywacji terenów zdegradowanych bàdê zdewasto-
wanych w wyniku dzia∏alnoÊci górniczej powsta-
∏ych przed zamkni´ciem kopalni,

5) kosztów zwiàzanych ze wzrostem op∏at za dostar-
czanie wody i odprowadzanie Êcieków,

6) kosztów zwiàzanych z utrzymaniem dost´pu do re-
zerw w´gla po zakoƒczeniu jego wydobycia.

§ 6. Do pomocy na wspieranie prac badawczo-roz-
wojowych stosuje si´ art. 18 ustawy oraz przepisy wy-
konawcze wydane na jego podstawie.

§ 7. 1. Dopuszczalna jest pomoc na inwestycje
zwiàzane z dostosowaniem dzia∏alnoÊci przedsi´bior-
cy do nowych wymagaƒ prawnych z zakresu ochrony
Êrodowiska, je˝eli sà spe∏nione ogólne zasady udziela-
nia pomocy na ochron´ Êrodowiska, okreÊlone
w art. 20 ust. 1—3 ustawy, a instalacja dostosowywa-
nych urzàdzeƒ nastàpi∏a co najmniej dwa lata przed
dniem wejÊcia w ˝ycie przepisów okreÊlajàcych te wy-
magania.

2. Do pomocy wspierajàcej inwestycje energoosz-
cz´dne stosuje si´ art. 20 ust. 1—3 ustawy.
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Rozdzia∏ 3

Obowiàzki zwiàzane z monitorowaniem pomocy

§ 8. Przedsi´biorca, o którym mowa w § 2, jest zo-
bowiàzany do przekazywania organowi nadzorujàce-
mu rocznych sprawozdaƒ na potrzeby monitorowania
pomocy.

§ 9. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 8, zawie-
rajà informacje dotyczàce w szczególnoÊci:

1) pe∏nej nazwy (firmy), adresu i siedziby przedsi´-
biorcy,

2) struktury w∏asnoÊci przedsi´biorstwa,

3) struktury grupy kapita∏owej, je˝eli przedsi´biorca
do niej nale˝y,

4) liczby zatrudnionych,

5) wielkoÊci i struktury produkcji,

6) danych ekonomiczno-finansowych,

7) form, tytu∏ów (przeznaczenia), kwot, intensywno-
Êci, podstaw prawnych oraz organów udzielajà-
cych pomocy,

8) wykorzystania otrzymanej pomocy,

9) stopnia wykorzystania zdolnoÊci produkcyjnych,

10) poszczególnych grup produktowych,

11) rynków, na których dzia∏a przedsi´biorca, oraz
udzia∏u przedsi´biorcy lub grupy kapita∏owej
w tych rynkach.

2. Dla sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1, usta-
la si´ wzór formularza sprawozdawczego, stanowiàcy
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. Przedsi´biorca przekazuje tak˝e informacje doty-
czàce:

1) wielkoÊci wydobycia w´gla,

2) liczby Êcian czynnych w kopalni,

3) zmianowoÊci Êcian z produkcjà,

4) Êredniego dziennego wydobycia z jednej Êciany,

5) wydajnoÊci ogólnej,

6) wydajnoÊci do∏owej.

4. Przedsi´biorca nale˝àcy do grupy kapita∏owej,
poza informacjami okreÊlonymi w ust. 1 i 3, wskazuje
dodatkowo korzyÊci dla ca∏ej grupy wynikajàce z udzie-
lonej pomocy.

§ 10. Sprawozdania oraz informacje, o których mo-
wa w § 9, sà przekazywane organowi nadzorujàcemu
w terminie 90 dni od zakoƒczenia ka˝dego roku kalen-
darzowego.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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O b j a Ê n i e n i a :

1. Podstawa prawna otrzymanej pomocy — w przy-
padku gdy:

— pomoc zosta∏a udzielona na podstawie ustawy,
nale˝y podaç: oznaczenie rodzaju aktu, dat´ ak-
tu i ogólne okreÊlenie przedmiotu aktu oraz
oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika

Ustaw, w którym zosta∏ opublikowany, oraz
oznaczenie przepisu b´dàcego podstawà udzie-
lenia pomocy (w kolejnoÊci: artyku∏ ustawy,
ust´p, punkt, litera, tiret),

— pomoc zosta∏a udzielona na podstawie aktu wy-
konawczego do ustawy, nale˝y podaç: oznacze-
nie rodzaju aktu, nazw´ organu wydajàcego akt,
dat´ aktu i oznaczenie przedmiotu aktu oraz
oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika



Ustaw, w którym zosta∏ opublikowany, oraz
oznaczenie przepisu b´dàcego podstawà udzie-
lenia pomocy (w kolejnoÊci: paragraf, ust´p,
punkt, litera, tiret),

— pomoc zosta∏a udzielona na podstawie decyzji
lub uchwa∏y, nale˝y podaç wed∏ug kolejnoÊci:
nazw´ aktu, dat´ wydania i organ wydajàcy ten
akt,

— pomoc zosta∏a udzielona na podstawie umowy,
nale˝y podaç rodzaj umowy, dat´ jej zawarcia
oraz strony umowy.

2. Forma:

— dotacja,

— dop∏aty do oprocentowania kredytów banko-
wych (bezpoÊrednio dla przedsi´biorców),

— inne wydatki zwiàzane z funkcjonowaniem jed-
nostek bud˝etowych lub realizacjà ich zadaƒ sta-
tutowych,

— zwolnienie z podatku,

— odliczenie od podatku,

— obni˝ka lub zmniejszenie, powodujàce obni˝e-
nie podstawy opodatkowania lub wysokoÊci po-
datku,

— obni˝enie wysokoÊci op∏aty,

— zwolnienie z op∏aty,

— zaniechanie poboru podatku,

— zaniechanie poboru op∏aty,

— umorzenie zaleg∏oÊci podatkowej,

— umorzenie odsetek od zaleg∏oÊci podatkowej,

— umorzenie op∏aty (sk∏adki, wp∏aty),

— umorzenie odsetek za zw∏ok´ z tytu∏u op∏aty
(sk∏adki, wp∏aty),

— umorzenie kar,

— oddanie do korzystania mienia b´dàcego w∏a-
snoÊcià Skarbu Paƒstwa lub jednostek samorzà-
du terytorialnego i ich zwiàzków na warunkach
korzystniejszych dla przedsi´biorcy od oferowa-
nych na rynku,

— zbycie mienia b´dàcego w∏asnoÊcià Skarbu Paƒ-
stwa lub jednostek samorzàdu terytorialnego
i ich zwiàzków na warunkach korzystniejszych
od oferowanych na rynku,

— kontyngenty taryfowe,

— wniesienie kapita∏u,

— konwersja wierzytelnoÊci na akcje lub udzia∏y,

— po˝yczka preferencyjna,

— kredyt preferencyjny,

— dop∏aty do oprocentowania kredytów banko-
wych (dla banków),

— po˝yczki warunkowo umorzone,

— odroczenie terminu p∏atnoÊci podatku,

— roz∏o˝enie na raty p∏atnoÊci podatku,

— roz∏o˝enie na raty p∏atnoÊci zaleg∏oÊci podatko-
wej,

— odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty (sk∏adki,
wp∏aty),

— roz∏o˝enie na raty op∏aty (sk∏adki, wp∏aty),

— odroczenie terminu p∏atnoÊci kary,

— roz∏o˝enie na raty kary,

— por´czenie,

— gwarancja,

— inne.

3. Przeznaczenie:

— restrukturyzacja,

— wspieranie prac badawczo-rozwojowych,

— ochrona Êrodowiska lub oszcz´dnoÊç energii,

— pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wy-
rzàdzonych przez kl´ski ̋ ywio∏owe lub inne nad-
zwyczajne zdarzenia,

— pomoc o charakterze socjalnym dla indywidual-
nych konsumentów bez dyskryminacji ze wzgl´-
du na pochodzenie towarów,

— pomoc udzielana w celu likwidacji powa˝nych
zak∏óceƒ w gospodarce o charakterze ponadsek-
torowym,

— pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych
przedsi´biorców dzia∏ajàcych w ramach przed-
si´wzi´cia gospodarczego podejmowanego
w interesie europejskim,

— pomoc udzielana w celu promowania kultury,
nauki i oÊwiaty oraz ochrony dziedzictwa kultu-
rowego,

— pomoc stanowiàca rekompensat´ dla przedsi´-
biorcy z tytu∏u realizacji zadaƒ publicznych.

4. Kwota:

— nale˝y jà przedstawiç jako ekwiwalent dotacji
netto obliczony zgodnie z rozporzàdzeniem Ra-
dy Ministrów wydanym na podstawie art. 11
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach
dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60,
poz. 704).

5. IntensywnoÊç:

— intensywnoÊç pomocy liczona jako udzia∏ kwoty
udzielonej pomocy w kosztach kwalifikujàcych
si´ do obj´cia pomocà.

6. Organ:

— pe∏na nazwa i siedziba organu udzielajàcego
pomocy.
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