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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 w∏ókien synte-
tycznych, jej maksymalne wielkoÊci oraz obowiàzki
sprawozdawcze zwiàzane z monitorowaniem.

§ 2.  Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) sektorze w∏ókien syntetycznych — nale˝y przez to
rozumieç przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏al-
noÊç w zakresie:

a) produkcji w∏ókien syntetycznych i prz´dzy z w∏ó-
kien ciàg∏ych powsta∏ych na bazie poliestru, po-
liamidu, akrylu lub polipropylenu, niezale˝nie
od ich koƒcowego zastosowania,

b) procesów formowania, teksturowania lub poli-
meryzacji (w∏àcznie z polikondensacjà), je˝eli
urzàdzenia do polimeryzacji i formowania w∏ó-
kien sà  po∏àczone w jednà lini´  technologicznà,

c) procesów formowania w∏ókna, które jest formà
przejÊciowà przed przetworzeniem w postaç
materia∏ów nietkanych (w∏ókniny),

2) rynku produktów — nale˝y przez to rozumieç rynek,
na  którym wyst´pujà  produkty wytwarzane przez
przedsi´biorc´ otrzymujàcego pomoc inwestycyj-
nà,

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

§ 3. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´
w przypadku przedsi´biorców prowadzàcych  dzia∏al-
noÊç w zakresie:

1) procesów poprzedzajàcych polimeryzacj´, w tym
do produkcji monomerów,

2) procesów technologicznych wyst´pujàcych po pro-
cesach formowania lub teksturowania, je˝eli nie sà
one realizowane w jednej linii technologicznej
z procesem formowania lub teksturowania,

3) procesów formowania w∏ókna, które nie jest prze-
znaczone do produkcji w∏ókienniczej.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe warunki dopuszczalnoÊci pomocy

§ 4. 1. Dopuszczalne jest udzielanie pomocy prze-
znaczonej na inwestycje.

2. Dopuszcza si´ równie˝ pomoc przeznaczonà na:

1) wspieranie prac badawczo-rozwojowych,

2) ochron´ Êrodowiska lub inwestycje  energoosz-
cz´dne,

3) szkolenia,

4) restrukturyzacj´.

§ 5. 1. Dopuszczalna intensywnoÊç pomocy prze-
znaczonej na inwestycje dla ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorców  wynosi:

1) do 75% maksymalnej intensywnoÊci pomocy prze-
widzianej dla danego obszaru, okreÊlonego w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy, je-
˝eli rynek produktów charakteryzuje si´ struktural-
nym niedoborem poda˝y i skutkiem tej pomocy nie
b´dzie zwi´kszenie zdolnoÊci produkcyjnych,

2) do 100% maksymalnej intensywnoÊci pomocy
przewidzianej dla danego obszaru, okreÊlonego
w przepisach wydanych na podstawie art. 13, je˝e-
li:

a) skutkiem udzielenia pomocy b´dzie zmniejsze-
nie zdolnoÊci produkcyjnych albo

b) rynek produktów charakteryzuje si´ struktural-
nym niedoborem poda˝y i udzielona pomoc nie
doprowadzi do znacznego zwi´kszenia zdolno-
Êci produkcyjnych, a inwestycja obj´ta pomocà
ma na celu wprowadzenie na skal´ przemys∏o-
wà  nowych produktów.

2. Dopuszczalna intensywnoÊç pomocy, o której
mowa w ust. 1, dla przedsi´biorców innych ni˝ mali
i Êredni, wynosi do 50% maksymalnej intensywnoÊci
pomocy przewidzianej dla danego  obszaru, okreÊlone-
go w przepisach wydanych na podstawie art. 13 usta-
wy, je˝eli skutkiem pomocy b´dzie zmniejszenie zdol-
noÊci produkcyjnych lub rynek produktów charaktery-
zuje si´ strukturalnym niedoborem poda˝y  i pomoc
nie spowoduje istotnego zwi´kszenia zdolnoÊci pro-
dukcyjnych.

§ 6. Do pomocy na wspieranie prac badawczo-roz-
wojowych stosuje si´ przepisy art. 18 ustawy oraz prze-
pisy wykonawcze wydane na jego podstawie.
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§ 7. Do pomocy na ochron´ Êrodowiska lub inwe-
stycje energooszcz´dne stosuje si´ przepisy art. 20
ustawy.

§ 8. Do pomocy na szkolenia stosuje si´ przepisy
art. 22 ustawy.

§ 9. Do pomocy na restrukturyzacj´ stosuje si´
przepisy art. 17 ustawy. Warunkiem dopuszczalnoÊci
tej pomocy jest znaczne zmniejszenie zdolnoÊci pro-
dukcyjnych restrukturyzowanego przedsi´biorcy.

Rozdzia∏ 3

Obowiàzki zwiàzane z monitorowaniem pomocy

§ 10. Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o któ-
rej mowa w § 2,  jest zobowiàzany do przekazywania
organowi nadzorujàcemu rocznych sprawozdaƒ na po-
trzeby monitorowania pomocy.

§ 11. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 10, za-
wierajà informacje dotyczàce w szczególnoÊci:

1) pe∏nej nazwy (firmy), siedziby i adresu  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∏u (przeznaczenia), kwot, intensywnoÊci,
podstaw prawnych oraz organu udzielajàcego po-
mocy,

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) rynków produktowych, ze wzgl´du na rodzaj w∏ók-
na lub prz´dzy (prz´dza dywanowa z w∏ókien cià-
g∏ych, tekstylna prz´dza z w∏ókien ciàg∏ych lub
w∏ókno odcinkowe) oraz rodzaj polimeru wykorzy-
stanego w ich produkcji (poliamid, poliester, akryl
lub polipropylen),

2) urzàdzeƒ, które przy niewielkim nak∏adzie mo˝na
dostosowaç do produkcji innych w∏ókien lub prz´-
dzy, czego nast´pstwem by∏oby rozszerzenie skut-
ków  pomocy na inne rynki produktowe.

§ 12. Sprawozdania, o których mowa w § 10, sà
przekazywane organowi nadzorujàcemu w terminie
90 dni od zakoƒczenia ka˝dego roku kalendarzowego.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

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