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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 czerwca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia przedsi´biorców zobowiàzanych do sk∏adania organowi nadzorujàcemu sprawozdaƒ
dotyczàcych otrzymanej pomocy oraz ustalenia zakresu obowiàzków zwiàzanych ze sk∏adaniem takich spra-

wozdaƒ.

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U.
Nr 60, poz. 704) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przedsi´biorców zobo-
wiàzanych do sk∏adania organowi nadzorujàcemu
sprawozdaƒ dotyczàcych otrzymanej pomocy, zakres
obowiàzków sprawozdawczych, okresy sprawozdaw-
cze, termin sk∏adania sprawozdaƒ, wzór formularza b´-
dàcego podstawà sk∏adania sprawozdaƒ dotyczàcych
otrzymanej pomocy oraz zakres informacji pozwalajà-
cych na ocen´ skutecznoÊci i efektywnoÊci tej pomocy,
jak równie˝ jej wp∏ywu na konkurencj´.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „usta-
wie”, nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 30 czerw-
ca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsi´biorców.

§ 3. 1. Obowiàzek, o którym mowa w art. 37 ust. 2
ustawy, dotyczy:

1) przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie:
a) kopalnictwa surowców siarkonoÊnych oznaczo-

nego, zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci
(PKD), 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), jako sekcja C podklasa 14.30.B,

b) transportu làdowego oznaczonego, zgodnie
z PKD, jako sekcja I grupa 60.1 i 60.2,

c) transportu lotniczego oznaczonego, zgodnie
z PKD, jako sekcja I grupa 62.1 i 62.2,

d) us∏ug pocztowych i telekomunikacyjnych ozna-
czonych, zgodnie z PKD, jako sekcja I dzia∏ 64,

e) poÊrednictwa finansowego oznaczonego, zgod-
nie z PKD, jako sekcja J,

f) przemys∏u w∏ókienniczego oznaczonego, zgod-
nie z PKD, jako podsekcja DB dzia∏ 17,

2) przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà na terenie specjalnych stref ekonomicznych
na podstawie zezwoleƒ wydanych stosownie do
przepisów ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.

Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 
i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) oraz

3) przedsi´biorców prowadzàcych zak∏ady pracy
chronionej, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r.
Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887,
Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r.
Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101
i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119,
poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459), bez wzgl´-
du na rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci.

2. Je˝eli obowiàzek sk∏adania sprawozdaƒ wynika
równoczeÊnie z odr´bnych przepisów wydanych ∏àcz-
nie na podstawie art. 14 ust. 2 oraz art. 37 ust. 3 usta-
wy, przepisów niniejszego rozporzàdzenia nie stosuje
si´.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do przedsi´bior-
ców, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4. 1. Sprawozdania, o których mowa w art. 37
ust. 2 ustawy, zawierajà informacje dotyczàce w szcze-
gólnoÊci:

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

2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przedsi´-
biorcy,

3) numeru identyfikacyjnego REGON,

4) oznaczenia wykonywanej dzia∏alnoÊci wed∏ug PKD,

5) wskazania, czy przedsi´biorca jest przedsi´biorcà
ma∏ym lub Êrednim,

6) formy prawno-organizacyjnej przedsi´biorcy,

7) struktury w∏asnoÊci przedsi´biorstwa,

8) Êredniej liczby zatrudnionych,

9) rachunku zysków i strat,

10) struktury produkcji,

11) zobowiàzaƒ,

12) g∏ównych wierzycieli,

13) podstawy prawnej udzielonej pomocy,

14) wielkoÊci pomocy,

15) formy pomocy,
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16) tytu∏u (przeznaczenia) pomocy,

17) nazwy i siedziby organu, który udzieli∏ pomocy,

18) oceny stopnia realizacji za∏o˝onego przeznaczenia
oraz efektywnoÊci przyznanej pomocy publicznej.

2. Sprawozdania sk∏ada si´ na formularzu, którego
wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 5. Obowiàzek sprawozdawczy powstaje za ka˝dy
rok kalendarzowy, w którym nastàpi∏o przekroczenie
wartoÊci pomocy otrzymanej w okresie i w kwocie,
o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy.

§ 6. 1. Przedsi´biorca sk∏ada sprawozdania organo-
wi nadzorujàcemu w terminie do dnia 30 czerwca roku
kalendarzowego nast´pujàcego po roku, w którym po-
wsta∏ obowiàzek sprawozdawczy, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Je˝eli przedstawienie oceny stopnia realizacji za-
∏o˝onego przeznaczenia oraz efektywnoÊci przyznanej
pomocy publicznej nie jest mo˝liwe w terminie okre-
Êlonym w ust. 1, przedsi´biorca uzupe∏nia sprawozda-
nie w tym zakresie, nie póêniej ni˝ do koƒca roku kalen-
darzowego nast´pujàcego po roku, za który powsta∏
obowiàzek sprawozdawczy.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 26 czerwca 2001 r. (poz. 718)

WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDAWCZEGO PRZEDSI¢BIORCY KORZYSTAJÑCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ
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