
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91,
Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) po art. 535 dodaje si´ art. 5351 w brzmieniu: 

„Art. 5351. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´
do sprzeda˝y konsumenckiej w takim
zakresie, w jakim sprzeda˝ ta nie jest
uregulowana odr´bnymi przepisami.”;

2) skreÊla si´ art. 5551;
3) po art. 605 dodaje si´ art. 6051 w brzmieniu:

„Art. 6051. Je˝eli umowa dostawy jest zawierana
w zakresie dzia∏alnoÊci przedsi´bior-
stwa dostawcy, a odbiorcà jest osoba fi-
zyczna, która nabywa rzeczy w celu nie-
zwiàzanym z jej dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà ani zawodowà, do umowy tej
stosuje si´ przepisy o sprzeda˝y konsu-
menckiej.”;

4) po art. 627 dodaje si´ art. 6271 w brzmieniu: 

„Art. 6271. Do umowy zawartej, w zakresie dzia∏al-
noÊci przedsi´biorstwa przyjmujàcego
zamówienie, z osobà fizycznà, która za-
mawia dzie∏o, b´dàce rzeczà ruchomà,
w celu niezwiàzanym z jej dzia∏alnoÊcià
gospodarczà ani zawodowà, stosuje si´
odpowiednio przepisy o sprzeda˝y kon-
sumenckiej.”;

5) po art. 770 dodaje si´ art. 7701 w brzmieniu:
„Art. 7701. Do umowy sprzeda˝y rzeczy ruchomej,

zawartej przez komisanta z osobà fi-
zycznà, która nabywa rzecz w celu nie-
zwiàzanym z jej dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà ani zawodowà, stosuje si´ prze-
pisy o sprzeda˝y konsumenckiej.”

Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 27 lipca 2002 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. Pomoc publiczna dla przedsi´biorców,
zwana dalej „pomocà”, stanowi przysporzenie korzy-
Êci finansowych okreÊlonemu przedsi´biorcy w zakre-
sie prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci gospodar-
czej. Przysporzenie takie stanowi pomoc, je˝eli:
1) jest realizowane bezpoÊrednio z krajowych Êrod-

ków publicznych lub z takich Êrodków przekaza-
nych innym podmiotom albo pomniejsza lub mo-
˝e pomniejszyç te Êrodki oraz

2) narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez
uprzywilejowanie niektórych przedsi´biorców lub
produkcji niektórych towarów.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ do pomocy udziela-
nej w dowolnej formie, w szczególnoÊci w formie:
1) dotacji oraz ulg i zwolnieƒ podatkowych,
2) dokapitalizowania przedsi´biorców na warunkach

korzystniejszych od oferowanych na rynku,
3) po˝yczek lub kredytów udzielanych na warunkach

korzystniejszych od oferowanych na rynku,
4) por´czeƒ lub gwarancji udzielanych przedsi´bior-

com lub za zobowiàzania przedsi´biorców — na

warunkach korzystniejszych od oferowanych na
rynku,

5) zaniechania poboru, odroczenia p∏atnoÊci lub roz-
∏o˝enia na raty p∏atnoÊci podatku bàdê zaleg∏oÊci
podatkowej oraz umorzenia zaleg∏oÊci podatkowej
bàdê odsetek za zw∏ok´,

6) umorzenia bàdê zaniechania ustalania lub poboru
nale˝nych od przedsi´biorcy Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych, stanowiàcych Êrodki publiczne w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych, innych ni˝ po-
datki, albo odraczania lub rozk∏adania na raty p∏at-
noÊci takich Êwiadczeƒ, 

7) zbycia lub oddania do korzystania mienia b´dàce-
go w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, paƒstwowych
osób prawnych albo jednostek samorzàdu teryto-
rialnego lub ich zwiàzków — na warunkach korzyst-
niejszych od oferowanych na rynku, z wyjàtkiem
zbycia lub oddania do korzystania mienia b´dàce-
go w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, przej´tego w celu
zabezpieczenia roszczeƒ wynikajàcych z udzielo-
nych por´czeƒ lub gwarancji Skarbu Paƒstwa.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe kryteria uznawania za pomoc przy-
sporzenia dokonanego w szczególnoÊci w formie na-
bycia akcji lub udzia∏ów, umorzenia zaleg∏oÊci bàdê
udzielenia gwarancji lub por´czenia na rzecz przedsi´-
biorcy. 

4. OkreÊlenie kryteriów, o których mowa w ust. 3,
nast´puje z uwzgl´dnieniem normalnych praktyk in-
westycyjnych stosowanych przez przedsi´biorców,



nieb´dàcych przedsi´biorcami publicznymi ani przed-
si´biorcami ma∏ymi i Êrednimi, przyjmujàcych przy in-
westowaniu d∏ogookresowà perspektyw´ osiàgania
zysku.

Art. 3. 1. Przepisów ustawy, z zastrze˝eniem ust. 2
i 3 oraz art. 8 ust. 3, nie stosuje si´ do udzielenia pomo-
cy, je˝eli wartoÊç pomocy, ∏àcznie z wartoÊcià pomocy
udzielonej przedsi´biorcy w okresie kolejnych 3 lat po-
przedzajàcych dzieƒ jej udzielenia, nie przekracza rów-
nowartoÊci 100 tys. euro.

2. W przypadku pomocy udzielanej w górnictwie
w´gla, hutnictwie ˝elaza i stali lub w transporcie prze-
pisy ustawy stosuje si´ niezale˝nie od wartoÊci tej po-
mocy.

3. Pomoc nieprzekraczajàca wartoÊci obliczonej
zgodnie z ust. 1 podlega nadzorowaniu na zasadach
okreÊlonych w art. 39—45, art. 47 i art. 48.

Art. 4. 1. WartoÊci udzielanej pomocy podlegajà su-
mowaniu niezale˝nie od jej przeznaczenia i form.

2. Przy ustalaniu wartoÊci pomocy zgodnie z art. 3
ust. 1 uwzgl´dnia si´ uzyskane przez przedsi´biorc´
przysporzenie finansowe ze Êrodków przedakcesyj-
nych pochodzàcych ze Wspólnot Europejskich.

3. Przy ustalaniu wartoÊci pomocy zgodnie z art. 3
ust. 1, udzielonej:

1) spó∏ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandyto-
wej albo komandytowo-akcyjnej — sumuje si´ wy-
∏àcznie wartoÊci pomocy udzielanej tej spó∏ce,

2) przedsi´biorcy b´dàcemu wspólnikiem spó∏ki cy-
wilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo
komandytowo-akcyjnej — sumuje si´ wartoÊç po-
mocy udzielanej temu przedsi´biorcy z wartoÊcià
pomocy udzielanej spó∏ce lub spó∏kom, w których
posiada on lub posiada∏ udzia∏y, obliczonej propor-
cjonalnie do wielkoÊci jego udzia∏u w zyskach spó∏-
ki,

3) ma∏˝onkom prowadzàcym wspólnie dzia∏alnoÊç
gospodarczà — sumuje si´ wartoÊci pomocy
udzielanej ka˝demu z nich,

4) ma∏˝onkom wspólnie wyst´pujàcym o pomoc, roz-
liczajàcym si´ wspólnie z osiàgni´tego dochodu al-
bo poniesionej straty w roku podatkowym, w przy-
padku gdy dzia∏alnoÊç gospodarczà prowadzi jed-
no z nich albo ka˝de z nich oddzielnie — sumuje si´
wartoÊci pomocy udzielanej ka˝demu z ma∏˝on-
ków prowadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà.

4. RównowartoÊç pomocy w euro ustala si´ we-
d∏ug kursu Êredniego walut obcych, og∏oszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu udzie-
lenia pomocy.

Art. 5. 1. WartoÊç pomocy jest wyra˝ana w kwocie
pieni´˝nej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalajàcy
na ustalenie kwoty, jakà otrzyma∏by przedsi´biorca,
gdyby pomoc zosta∏a udzielona w formie dotacji.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy sposób obliczania wartoÊci pomocy

udzielanej w ró˝nych formach, bioràc pod uwag´
w szczególnoÊci koniecznoÊç wyodr´bnienia wartoÊci
pomocy spoÊród innych korzyÊci uzyskiwanych przez
przedsi´biorc´ oraz zindywidualizowania pomocy,
w sposób zapewniajàcy porównywalnoÊç wartoÊci po-
mocy udzielanej w ró˝nych formach poszczególnym
przedsi´biorcom. 

Art. 6. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) przysporzenia przedsi´biorcy korzyÊci finansowej:
a) przeznaczonej na tworzenie i rozbudow´ infra-

struktury technicznej, pod warunkiem ˝e nie jest
przeznaczona wy∏àcznie dla okreÊlonego przed-
si´biorcy,

b) w celu zrekompensowania kosztów ponoszo-
nych na realizacj´ zadaƒ na rzecz obronnoÊci
paƒstwa,

c) w celu usuni´cia szkody wyrzàdzonej przedsi´-
biorcy, powsta∏ej na skutek zastosowania si´
przez niego do urz´dowej interpretacji prawa
podatkowego lub informacji organu podatkowe-
go o zakresie stosowania przepisów prawa po-
datkowego,

2) z zastrze˝eniem ust. 2, pomocy udzielanej:
a) w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo˝ywczym,

∏owiectwie, leÊnictwie, rybo∏ówstwie i rybac-
twie,

b) na skup i przechowywanie produktów rolnych
oraz zapasów przetworów z tych produktów,
a tak˝e na skup i przechowywanie zapasów ryb
morskich,

c) przedsi´biorcom zatrudniajàcym osoby niepe∏-
nosprawne — w formie dofinansowania lub re-
fundacji wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych
lub sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne nalicza-
nych od tych wynagrodzeƒ.

2. Pomoc udzielana w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, podlega nadzorowaniu na zasadach
okreÊlonych w art. 39—43, art. 44 ust. 2—6, art. 45,
art. 47 i art. 48.

Art. 7. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) krajowych Êrodkach publicznych — nale˝y przez to

rozumieç Êrodki publiczne w rozumieniu przepi-
sów o finansach publicznych, z wy∏àczeniem Êrod-
ków przedakcesyjnych pochodzàcych ze Wspólnot
Europejskich,

2) dniu udzielenia pomocy — nale˝y przez to rozu-
mieç dzieƒ wydania decyzji albo zawarcia umowy,
na podstawie której jest udzielana pomoc, a je˝eli
udzielenie pomocy nast´puje na podstawie aktu
normatywnego, bez wymogu wydania decyzji albo
zawarcia umowy:
a) dzieƒ, w którym zgodnie z odr´bnymi przepisa-

mi up∏ywa termin z∏o˝enia deklaracji albo inne-
go dokumentu okreÊlajàcego wartoÊç pomocy,
z zastrze˝eniem lit. b),

b) dzieƒ, w którym zgodnie z odr´bnymi przepisa-
mi up∏ywa termin z∏o˝enia zeznania rocznego —
w przypadku udzielenia pomocy w podatku do-
chodowym,
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c) dzieƒ faktycznego przysporzenia przedsi´biorcy
korzyÊci finansowych — w przypadku braku
obowiàzku z∏o˝enia deklaracji albo innego doku-
mentu okreÊlajàcego wartoÊç pomocy,

3) organach udzielajàcych pomocy — nale˝y przez to
rozumieç organy administracji publicznej oraz inne
podmioty dysponujàce Êrodkami publicznymi,
w tym przedsi´biorc´ publicznego, które na pod-
stawie odr´bnych przepisów sà uprawnione do
udzielania pomocy,

4) wielkoÊci pomocy — nale˝y przez to rozumieç war-
toÊç pomocy wyra˝onà w kwocie pieni´˝nej lub in-
tensywnoÊç pomocy wyra˝onà jako stosunek war-
toÊci pomocy do kosztów kwalifikujàcych si´ do
obj´cia pomocà,

5) decyzji — nale˝y przez to rozumieç decyzj´ admini-
stracyjnà oraz inne rozstrzygni´cie organu admini-
stracji publicznej o charakterze indywidualnym,

6) programie pomocowym — nale˝y przez to rozu-
mieç program, w tym akt normatywny, okreÊlajàcy
zasady, warunki i formy udzielania pomocy oraz
okreÊlajàcy albo zawierajàcy podstawy prawne jej
udzielenia,

7) pomocy indywidualnej — nale˝y przez to rozumieç
pomoc, której udzielenie:
a) nie jest obj´te programem pomocowym lub
b) jest obj´te programem pomocy oraz zgodnie

z warunkami okreÊlonymi w opinii podlega obo-
wiàzkowi okreÊlonemu w art. 25 lub ma na celu
wsparcie du˝ego projektu inwestycyjnego,

8) opinii — nale˝y przez to rozumieç opini´ organu
nadzorujàcego stwierdzajàcà, czy projekt progra-
mu pomocowego, decyzji albo umowy, na podsta-
wie której b´dzie udzielana pomoc indywidualna,
jest zgodny z niniejszà ustawà lub ratyfikowanymi
umowami mi´dzynarodowymi regulujàcymi
udzielanie pomocy, których stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska,

9) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przed-
si´biorc´ w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci
gospodarczej, a tak˝e spó∏k´ cywilnà,

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

spó∏k´ Skarbu Paƒstwa albo jednoosobowà
spó∏k´ jednostki samorzàdu terytorialnego,
w rozumieniu przepisów o gospodarce komu-
nalnej,

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 o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi,

11) nowej inwestycji — nale˝y przez to rozumieç, zwià-
zanà z utworzeniem, rozbudowà lub nabyciem
przedsi´biorstwa, jak równie˝ z rozpocz´ciem
w przedsi´biorstwie dzia∏alnoÊci obejmujàcej do-
konywanie zasadniczych zmian produkcji, produk-
tu albo procesu produkcyjnego, inwestycj´ w:

a) Êrodki trwa∏e,
b) wartoÊci niematerialne i prawne, polegajàcà na

uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopa-
tentowanej wiedzy technicznej, technologicznej
lub z zakresu organizacji i zarzàdzania,

12) utworzeniu nowych miejsc pracy — nale˝y przez to
rozumieç przyrost netto miejsc pracy w danym
przedsi´biorstwie w okreÊlonym przedziale czasu,

13) du˝ym projekcie inwestycyjnym — nale˝y przez to
rozumieç nowà inwestycj´, je˝eli:
a) ∏àczna wartoÊç pomocy wspierajàcej t´ inwesty-

cj´ stanowi równowartoÊç co najmniej 50 mln
euro lub

b) ca∏kowity koszt inwestycji stanowi równowar-
toÊç co najmniej 50 mln euro, przy czym wiel-
koÊç zamierzonej pomocy:
— stanowi co najmniej 50% maksymalnej inten-

sywnoÊci dla przedsi´biorców innych ni˝
przedsi´biorcy mali i Êredni, okreÊlonej dla
obszarów, o których mowa w art. 12 ust. 1,
oraz

— w przeliczeniu na jedno utworzone nowe
miejsce pracy stanowi równowartoÊç co naj-
mniej 40 tys. euro,

14) infrastrukturze technicznej — nale˝y przez to rozu-
mieç niezb´dne instalacje umo˝liwiajàce przedsi´-
biorcy prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
a niezwiàzane bezpoÊrednio z przedmiotem tej
dzia∏alnoÊci, w szczególnoÊci sieç wodnà, kanaliza-
cyjnà, energetycznà, gazowà, telekomunikacyjnà
lub transportowà.

Rozdzia∏ 2

Ogólne warunki dopuszczalnoÊci pomocy

Art. 8. 1. Udzielanie pomocy jest niedopuszczalne,
chyba ̋ e pomoc ta jest udzielana zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w niniejszej ustawie lub w ratyfikowanych
umowach mi´dzynarodowych regulujàcych udzielanie
pomocy, których stronà jest Rzeczpospolita Polska,
w szczególnoÊci w 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. Pomoc, która ze wzgl´du na wielkoÊç i cz´stotli-
woÊç pomocy dotychczas udzielonej przedsi´biorcy,
niezale˝nie od jej przeznaczenia, mo˝e wyeliminowaç
albo istotnie ograniczyç lub naruszyç konkurencj´ bàdê
uniemo˝liwiç lub istotnie utrudniç powstanie konku-
rencji, jest niedopuszczalna.

3. Pomoc uzale˝niona bezpoÊrednio od wielkoÊci
eksportu lub przeznaczona na tworzenie sieci dystry-
bucyjnych za granicà, ich funkcjonowanie lub na bie˝à-
ce wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià eksportowà (po-
moc eksportowa) jest niedopuszczalna, bez wzgl´du
na jej wartoÊç, z zastrze˝eniem art. 9 ust. 3.
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Art. 9. 1. Dopuszczalna jest pomoc udzielana w ce-
lu naprawienia szkód wyrzàdzonych przez kl´ski ̋ ywio-
∏owe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

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

a) zapobie˝enia lub likwidacji powa˝nych i majà-
cych charakter ponadsektorowy zak∏óceƒ go-
spodarki,

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 przeznaczona na wyrównanie:
a) strat wynikajàcych ze stosowania prawnie usta-

lonego poziomu cen lub op∏at za towary lub
us∏ugi, o ile przy udzielaniu pomocy nie preferu-
je si´ towarów lub us∏ug z uwagi na ich pocho-
dzenie,

b) zwi´kszonych wydatków poniesionych przez
przedsi´biorc´ w zwiàzku z rehabilitacjà lub za-
trudnianiem osób niepe∏nosprawnych, z uwzgl´d-
nieniem art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c),

3) przeznaczona na pokrycie kosztów bie˝àcej dzia∏al-
noÊci przedsi´biorcy, udzielana na obszarach,
o których mowa w art. 12 ust. 1, pod warunkiem ˝e
jest ograniczona w czasie oraz uzasadniona prze-
s∏ankami o charakterze spo∏eczno-gospodarczym,
w szczególnoÊci wysokà stopà bezrobocia lub ni-
skim poziomem produktu krajowego brutto na jed-
nego mieszkaƒca, a jej wielkoÊç jest stopniowo
zmniejszana,

4) regionalna, horyzontalna lub w sektorach uznanych
za wra˝liwe.

3. Dopuszczalna jest pomoc wspierajàca rozwój
eksportu:
1) przeznaczona na pokrycie kosztów udzia∏u w tar-

gach, badaƒ studialnych lub us∏ug doradczych nie-
zb´dnych dla wypromowania nowego produktu
lub istniejàcego produktu na nowych rynkach lub

2) niezak∏ócajàca konkurencji z przedsi´biorstwami
z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnot Europejskich.

Art. 10. Pomoc mo˝e byç udzielana, je˝eli równo-
czeÊnie:
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 oraz,
o ile nie pozostaje to w sprzecznoÊci z zasadà,
o której mowa w pkt 4, jest udzielana w cz´Êciach, 

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 niezb´dnym
i wystarczajàcym do osiàgni´cia celu pomocy,

5) charakteryzuje si´ przejrzystoÊcià u∏atwiajàcà jej
nadzorowanie.

Art. 11. Programy pomocowe opracowujà organy
administracji publicznej oraz inne podmioty, dzia∏ajàc
w ramach swoich ustawowych kompetencji.

Rozdzia∏ 3

Pomoc regionalna

Art. 12. 1. Dopuszczalna jest pomoc konieczna do
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, zwana dalej „pomocà regionalnà”, z zastrze˝eniem
art. 51.

2. Pomoc regionalna jest dopuszczalna, je˝eli rów-
noczeÊnie:
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 okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, obszary, o których mowa w art. 12 ust. 1,
maksymalne wielkoÊci pomocy dla tych obszarów,
szczegó∏owe warunki udzielania pomocy regionalnej
oraz rodzaje kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia po-
mocà.

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci poziom pro-
duktu krajowego brutto na jednego mieszkaƒca na da-
nym obszarze oraz koniecznoÊç zró˝nicowania zakresu
i warunków pomocy udzielanej ma∏ym i Êrednim
przedsi´biorcom, a tak˝e koniecznoÊç zró˝nicowania
intensywnoÊci pomocy przeznaczonej na realizacj´ du-
˝ych projektów inwestycyjnych w zale˝noÊci od wp∏y-
wu na konkurencj´ i iloÊci utworzonych, w wyniku ich
realizacji, nowych miejsc pracy.

Rozdzia∏ 4

Pomoc horyzontalna

Art. 14. Dopuszczalna jest pomoc przeznaczona na:
1) restrukturyzacj´ przedsi´biorstw oraz pomoc do-

raênà,
2) prace badawczo-rozwojowe,
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3) utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie
nowych miejsc pracy w przedsi´biorstwach,

4) rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,
5) ochron´ Êrodowiska,
6) szkolenia na potrzeby okreÊlonych przedsi´bior-

ców, bezpoÊrednio zwiàzane z rozwojem ich przed-
si´biorstw

— zwana dalej „pomocà horyzontalnà”.

Art. 15. 1. Pomoc horyzontalna, o której mowa
w art. 14 pkt 1, mo˝e byç udzielona wy∏àcznie przedsi´-
biorcy znajdujàcemu si´ w trudnej sytuacji ekonomicz-
nej, w celu przywrócenia d∏ugookresowej zdolnoÊci
konkurowania na rynku, po spe∏nieniu ponadto kryte-
riów okreÊlonych w rozporzàdzeniu wydanym na pod-
stawie ust. 3. 

2. Przedsi´biorcà w trudnej sytuacji ekonomicznej
jest przedsi´biorca, który traci zdolnoÊç do konkurowa-
nia na rynku, co wyra˝a si´ w szczególnoÊci zmniejsze-
niem obrotów przedsi´biorstwa, nadmiernà zdolno-
Êcià produkcyjnà, wzrostem zapasów, spadkiem zy-
skownoÊci lub stratà, wzrostem zad∏u˝enia lub niemo˝-
noÊcià uzyskania bankowych kredytów, por´czeƒ lub
gwarancji, zw∏aszcza gdy obni˝enie zdolnoÊci do kon-
kurowania na rynku powoduje, ˝e:
1) w przypadku spó∏ki kapita∏owej — wielkoÊç niepo-

krytej straty z lat ubieg∏ych ∏àcznie z wynikiem fi-
nansowym roku bie˝àcego przewy˝sza 50% warto-
Êci kapita∏u zak∏adowego lub wielkoÊç straty
w ostatnim roku obrotowym przewy˝sza 25% war-
toÊci kapita∏u zak∏adowego,

2) w przypadku spó∏ki nieb´dàcej spó∏kà kapita∏owà
— wielkoÊç straty przewy˝sza 50% wartoÊci majàt-
ku spó∏ki, stanowiàcego mienie wniesione jako
wk∏ad lub nabyte przez spó∏k´, lub wielkoÊç straty
w ostatnim roku obrotowym przewy˝sza 25% war-
toÊci tego majàtku, 

3) sà spe∏nione kryteria kwalifikujàce przedsi´biorc´
do obj´cia post´powaniem upad∏oÊciowym.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, kryteria oraz sposób, w tym formy i warunki, udzie-
lania pomocy horyzontalnej, o której mowa w art. 14
pkt 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç ukie-
runkowania pomocy doraênej na restrukturyzacj´
przedsi´biorstwa, a pomocy restrukturyzacyjnej — na
przywrócenie d∏ugookresowej zdolnoÊci do konkuro-
wania na rynku, a tak˝e wielkoÊç przedsi´biorcy.

Art. 16. 1. Pomoc horyzontalna, o której mowa
w art. 14 pkt 2, mo˝e byç udzielona wy∏àcznie na bada-
nia:
1) podstawowe, obejmujàce dzia∏alnoÊç badawczà,

eksperymentalnà lub teoretycznà, podejmowanà
w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i fak-
tach, nieukierunkowanà na bezpoÊrednie zastoso-
wanie w praktyce,

2) przemys∏owe, obejmujàce planowe badania majà-
ce na celu pozyskanie nowej wiedzy, która mo˝e
byç bezpoÊrednio przydatna do opracowywania
nowych albo znaczàcego udoskonalenia istniejà-
cych produktów, procesów lub us∏ug,

3) przedkonkurencyjne, obejmujàce przekszta∏cenie
wyników badaƒ przemys∏owych na plany, za∏o˝e-
nia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub
udoskonalonych produktów, w∏àczajàc w to wyko-
nanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie.

2. Organy udzielajàce pomocy horyzontalnej, o któ-
rej mowa w art. 14 pkt 2:
1) uwzgl´dniajà programy ustanawiane przez Wspól-

noty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwo-
jowych,

2) minimalizujà ryzyko niepowodzenia przez zró˝nico-
wanie kierunków oraz wielkoÊci pomocy, przy
szczególnym uwzgl´dnieniu zasady, o której mowa
w art. 10 pkt 4,

3) zapewniajà, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
dost´pnoÊç wyników badaƒ uzyskiwanych dzi´ki
pracom wspomaganym przez te organy,

4) nie przekraczajà maksymalnych wielkoÊci pomocy
okreÊlonych w rozporzàdzeniu wydanym na pod-
stawie ust. 3.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, maksymalne wielkoÊci pomocy horyzontalnej,
o której mowa w art. 14 pkt 2, oraz koszty kwalifikujàce
si´ do obj´cia pomocà, uwzgl´dniajàc stopieƒ zbli˝e-
nia wspomaganych prac do bezpoÊrednich zastoso-
waƒ oraz wielkoÊç przedsi´biorcy realizujàcego prace
badawczo-rozwojowe samodzielnie lub we wspó∏pra-
cy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, placówkami
naukowymi Polskiej Akademii Nauk lub szko∏ami wy˝-
szymi, z wy∏àczeniem maksymalnych wielkoÊci pomo-
cy dla prac badawczo-rozwojowych okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach.

Art. 17. 1. Pomoc horyzontalna, o której mowa
w art. 14 pkt 3, jest dopuszczalna, je˝eli:
1) jest udzielana na obszarach, o których mowa

w art. 12 ust. 1, i w granicach maksymalnych wiel-
koÊci pomocy okreÊlonych dla tych obszarów,

2) jest udzielana na czas okreÊlony,
3) istnieje uzasadnione przypuszczenie koniecznoÊci

likwidacji miejsc pracy przez przedsi´biorc´ —
w celu utrzymania poziomu zatrudnienia,

4) jest uzale˝niona od zachowania przez okreÊlony
czas utworzonych, równie˝ w celu zatrudnienia
pracowników w niepe∏nym wymiarze czasu pracy,
nowych miejsc pracy — w celu utworzenia nowych
miejsc pracy.

2. Pomoc w celu utworzenia nowych miejsc pracy
dla osób niepe∏nosprawnych jest dopuszczalna na za-
sadach okreÊlonych w ust. 1, z tym ˝e jej wielkoÊç mo-
˝e wynosiç do 150% maksymalnej wielkoÊci pomocy
okreÊlonej dla danego obszaru, na którym przedsi´-
biorca prowadzi dzia∏alnoÊç.

Art. 18. Pomoc horyzontalna, o której mowa
w art. 14 pkt 4, jest dopuszczalna, je˝eli: 
1) jest przeznaczona na finansowanie:

a) us∏ug doradczych do wysokoÊci 50% kosztów
tych us∏ug,

Dziennik Ustaw Nr 141 — 9068 — Poz. 1177



b) cz´Êci kosztów uzyskania certyfikatu, w tym z za-
kresu systemu zarzàdzania jakoÊcià, Êrodowi-
skiem lub bezpieczeƒstwem pracy, lub

2) w inny sposób wspiera ma∏ych lub Êrednich przed-
si´biorców.

Art. 19. 1. Pomoc horyzontalna, o której mowa
w art. 14 pkt 5, jest dopuszczalna, je˝eli nie przekracza
dopuszczalnych maksymalnych wielkoÊci pomocy
i jest przeznaczona na:
1) inwestycje majàce na celu ograniczenie emisji za-

nieczyszczeƒ, oszcz´dnoÊç energii lub rekultywa-
cj´ powierzchni ziemi, 

2) rekompensat´ wzrostu kosztów zwiàzanych z go-
spodarkà odpadami, produkcjà energii ze êróde∏
odnawialnych oraz produkcjà energii elektrycznej
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep∏a,

3) us∏ugi doradcze dla ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców,

4) inne dzia∏ania w dziedzinie ochrony Êrodowiska.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki udzielania oraz maksymalne
wielkoÊci pomocy horyzontalnej, o której mowa
w art. 14 pkt 5, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci stopieƒ
dostosowania poziomu zanieczyszczeƒ do nowych
standardów emisyjnych oraz obni˝anie poziomu zanie-
czyszczeƒ przy braku takich standardów.

Art. 20. 1. Pomoc horyzontalna, o której mowa
w art. 14 pkt 6, jest dopuszczalna, je˝eli jest przeznaczo-
na na szkolenia specjalistyczne lub ogólne, okreÊlone
zgodnie z ust. 2 i 3.

2. Szkolenia specjalistyczne obejmujà szkolenia
teoretyczne i praktyczne, dotyczàce bezpoÊrednio i wy-
∏àcznie obecnego lub przysz∏ego stanowiska danego
pracownika u wspieranego przedsi´biorcy oraz zwià-
zane ze specyfikà dzia∏ania tego przedsi´biorcy, przez
co mo˝liwoÊci wykorzystania zdobytych kwalifikacji
u innych przedsi´biorców albo w innych obszarach
dzia∏alnoÊci 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 horyzontalna, o której mowa w art. 14
pkt 6, jest udzielana, z zachowaniem maksymalnej in-
tensywnoÊci pomocy, odpowiednio w wysokoÊci:

1) 25% kosztów szkolenia — w przypadku szkoleƒ spe-
cjalistycznych,

2) 50% kosztów szkolenia — w przypadku szkoleƒ
ogólnych.

5. Maksymalna intensywnoÊç pomocy okreÊlona
w ust. 4 mo˝e zostaç podwy˝szona w przypadku udzie-
lenia pomocy ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki udzielania pomocy horyzon-
talnej, o której mowa w art. 14 pkt 6, koszty kwalifiku-
jàce si´ do obj´cia pomocà oraz stopieƒ podwy˝szenia
maksymalnej intensywnoÊci pomocy dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców, uzale˝niajàc go od obsza-
ru, na którym przedsi´biorca prowadzi dzia∏alnoÊç.

Rozdzia∏ 5

Pomoc w sektorach uznanych za wra˝liwe

Art. 21. Dopuszczalna jest pomoc udzielana przed-
si´biorcom dzia∏ajàcym w sektorach uznanych za
wra˝liwe, w tym pomoc regionalna i horyzontalna,
z zastrze˝eniem art. 22 ust. 1, je˝eli:
1) przyspiesza niezb´dne zmiany lub rozwój okreÊlo-

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

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

w okreÊlonych sektorach.

Art. 22. 1. Zakres i maksymalne wielkoÊci pomocy,
w tym regionalnej i horyzontalnej, dopuszczalnej
w okreÊlonym sektorze uznanym za wra˝liwy ze wzgl´-
du na szczególne warunki dzia∏ania przedsi´biorców
w tym sektorze i potencjalny wp∏yw udzielenia pomo-
cy na konkurencj´, powinny wspieraç przekszta∏cenia
strukturalne niezb´dne do prawid∏owego funkcjono-
wania gospodarki.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ,
zakres i maksymalne wielkoÊci dopuszczalnej pomocy
w okreÊlonych sektorach uznanych za wra˝liwe oraz
szczegó∏owe warunki dopuszczalnoÊci tej pomocy,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç dostoso-
waƒ strukturalnych. 

Rozdzia∏ 6

Nadzorowanie pomocy

Art. 23. 1. Organem nadzorujàcym pomoc jest Pre-
zes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwa-
ny dalej „organem nadzorujàcym”.

2. Do zadaƒ organu nadzorujàcego nale˝y w szcze-
gólnoÊci:
1) nadzorowanie pomocy,
2) monitorowanie pomocy,
3) opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów

sprawozdaƒ zawierajàcych informacje o wynikach
nadzorowania pomocy,

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.

3. Nadzorowanie pomocy obejmuje:
1) kontrol´ zgodnoÊci udzielanej pomocy z niniejszà

ustawà oraz ratyfikowanymi umowami mi´dzyna-
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rodowymi regulujàcymi udzielanie pomocy, któ-
rych stronà jest Rzeczpospolita Polska,

2) podejmowanie dzia∏aƒ pokontrolnych zgodnie
z art. 33—35.

4. Monitorowanie pomocy obejmuje gromadzenie
oraz przetwarzanie informacji o udzielonej pomocy,
a w szczególnoÊci o jej rodzajach, formach oraz wielkoÊci.

5. Kontrola, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest doko-
nywana z uwzgl´dnieniem art. 63 ust. 2 Uk∏adu Euro-
pejskiego.

Art. 24. 1. Organy administracji publicznej oraz in-
ne podmioty opracowujàce programy pomocowe wy-
st´pujà do organu nadzorujàcego z wnioskiem o wyda-
nie opinii o projekcie takiego programu.

2. Organ nadzorujàcy wydaje opini´, o której mo-
wa w ust. 1, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii. 

Art. 25. 1. Organ udzielajàcy pomocy wyst´puje do
organu nadzorujàcego z wnioskiem o wydanie opinii
o projekcie decyzji albo umowy, która b´dzie stanowiç
podstaw´ udzielenia pomocy indywidualnej.

2. W przypadku istotnej zmiany umowy albo decy-
zji b´dàcej podstawà udzielania pomocy indywidual-
nej, dotyczàcej w szczególnoÊci wielkoÊci pomocy, jej
formy, przeznaczenia lub warunków jej udzielenia,
przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

3. Organ nadzorujàcy wydaje opini´, o której mo-
wa w ust. 1, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 60 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie opinii, z zastrze˝eniem
ust. 4.

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

Art. 26. 1. Pomoc horyzontalna, o której mowa
w art. 14 pkt 4 i 6, mo˝e byç udzielona bez zachowania
wymogów okreÊlonych w art. 24 i art. 25.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, przypadki dopuszczalnoÊci niezachowania wymo-
gów okreÊlonych w art. 24 i art. 25 przy udzielaniu po-
mocy horyzontalnej, o której mowa w art. 14 pkt 4 i 6,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wielkoÊç oraz przezna-
czenie pomocy.

Art. 27. 1. Do wniosku o wydanie opinii do∏àcza si´
odpowiednio projekt programu pomocowego, decyzji
albo umowy oraz informacje niezb´dne do wydania
opinii, dotyczàce w szczególnoÊci adresatów zamierzo-
nej pomocy, jej przeznaczenia, formy, wielkoÊci i czasu
trwania.

2. Organ nadzorujàcy przed wydaniem opinii mo˝e
za˝àdaç przedstawienia, w wyznaczonym terminie, do-
datkowych informacji i wyjaÊnieƒ przez organ udziela-
jàcy pomocy lub przedstawiç temu organowi warunki,
po których spe∏nieniu projekt programu pomocowego,

decyzji albo umowy b´dzie zgodny z przepisami niniej-
szej ustawy, wyznaczajàc mu równoczeÊnie termin na
ustosunkowanie si´ do tych warunków. 

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy zakres informacji, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc zakres oceny projektu progra-
mu pomocowego, decyzji albo umowy.

Art. 28. 1. Bieg terminów okreÊlonych w art. 24
ust. 2 i art. 25 ust. 3 i 4 rozpoczyna si´ od dnia z∏o˝enia
wniosku wraz z projektem i informacjami, o których
mowa w art. 27 ust. 1. Terminy do wydania opinii ule-
gajà przed∏u˝eniu o czas wyznaczony na uzupe∏nienie
informacji lub ustosunkowanie si´ do warunków,
o których mowa w art. 27 ust. 2.

2. W przypadku uzupe∏nienia informacji lub usto-
sunkowania si´ do warunków, o których mowa
w art. 27 ust. 2, po up∏ywie wyznaczonego terminu, or-
gan nadzorujàcy wydaje opini´ w terminie, o którym
mowa odpowiednio w art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 3 i 4, li-
czonym od dnia uzupe∏nienia informacji lub ustosun-
kowania si´ do warunków. 

3. W przypadku gdy post´powanie w sprawie wy-
dania opinii jest bezprzedmiotowe albo organ udziela-
jàcy pomocy nie uzupe∏ni∏ informacji lub nie ustosun-
kowa∏ si´ do warunków zgodnie z art. 27 ust. 2, organ
nadzorujàcy zawiadamia organ udzielajàcy pomocy
o nienadaniu wnioskowi dalszego biegu.

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

Art. 29. 1. Przedsi´biorca b´dàcy adresatem zamie-
rzonej pomocy oraz jego konkurenci majà prawo wglà-
du w dokumenty zgromadzone w toku post´powania
w sprawie wydania opinii przez organ nadzorujàcy, spo-
rzàdzania notatek i odpisów, jak równie˝ zg∏aszania
uwag co do zamierzonego udzielenia pomocy. Upraw-
nienia te nie dotyczà dokumentów zawierajàcych infor-
macje podlegajàce ochronie w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w przepisach o ochronie informacji niejaw-
nych oraz innych informacji ustawowo chronionych.

2. Organ nadzorujàcy mo˝e zwróciç si´ do konku-
rentów przedsi´biorcy o dostarczenie we wskazanym
terminie dodatkowych informacji i wyjaÊnieƒ niezb´d-
nych do wydania opinii.

Art. 30. Pomoc nie mo˝e byç udzielona do czasu
wydania opinii o zgodnoÊci lub up∏ywu terminu do jej
wydania. 

Art. 31. 1. W przypadku gdy projekty programów
pomocowych, decyzji albo umów b´dàcych podstawà
udzielenia pomocy indywidualnej nie zosta∏y przekaza-
ne organowi nadzorujàcemu w celu wydania opinii,
mimo cià˝àcego na organie udzielajàcym pomocy
obowiàzku, organ nadzorujàcy wyst´puje do tego or-
ganu o przedstawienie programów pomocowych, de-
cyzji albo umów b´dàcych podstawà udzielenia pomo-
cy indywidualnej wraz z informacjami niezb´dnymi do
wydania opinii.
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2. W przypadku gdy pomoc zosta∏a udzielona przed
wystàpieniem przez organ nadzorujàcy, o którym mo-
wa w ust. 1, nie stosuje si´ terminów okreÊlonych do
wydania opinii.

Art. 32. 1. Organ nadzorujàcy og∏asza w powszech-
nie dost´pnej sieci teleinformatycznej:
1) informacje o przedstawieniu przez organ udzielajà-

cy pomocy projektu programu pomocowego, de-
cyzji albo umowy, b´dàcych podstawà udzielenia
pomocy indywidualnej — niezw∏ocznie po ich
otrzymaniu,

2) stanowisko organu nadzorujàcego dotyczàce po-
mocy udzielanej na podstawie programu pomoco-
wego, decyzji albo umowy b´dàcej podstawà
udzielenia pomocy indywidualnej, wyra˝one
w opinii. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do pomocy udzie-
lanej na podstawie przepisów o gwarantowanych
przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach eksportowych.

Art. 33. 1. W przypadku gdy decyzja, na podstawie
której udzielono pomocy, zosta∏a wydana na podsta-
wie aktu normatywnego, co do którego zapad∏o orze-
czenie Trybuna∏u Konstytucyjnego o jego niezgodno-
Êci z Konstytucjà, niniejszà ustawà lub ratyfikowanymi
umowami mi´dzynarodowymi regulujàcymi udziela-
nie pomocy, których stronà jest Rzeczpospolita Polska,
organ udzielajàcy pomocy niezw∏ocznie po wejÊciu
w ˝ycie orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego stwier-
dza niewa˝noÊç tej decyzji. W przeciwnym przypadku
organ nadzorujàcy wyst´puje ze skargà do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego na bezczynnoÊç organu
udzielajàcego pomocy.

2. W przypadku gdy umowa, na podstawie której
udzielono pomocy, zosta∏a zawarta na podstawie aktu
normatywnego, co do którego zapad∏o orzeczenie Try-
buna∏u Konstytucyjnego o jego niezgodnoÊci z Konsty-
tucjà, niniejszà ustawà lub ratyfikowanymi umowami
mi´dzynarodowymi regulujàcymi udzielanie pomocy,
których stronà jest Rzeczpospolita Polska, organ udzie-
lajàcy pomocy wyst´puje do sàdu w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ tego organu o stwierdzenie nie-
wa˝noÊci tej umowy.

3. Z dniem uprawomocnienia si´ decyzji stwierdza-
jàcej niewa˝noÊç decyzji, o której mowa w ust. 1, po-
wstaje obowiàzek zwrotu kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç pomocy wraz z odsetkami, w wysokoÊci odse-
tek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych, liczonymi od
dnia uprawomocnienia si´ decyzji.

4. Z dniem uprawomocnienia si´ wyroku stwier-
dzajàcego niewa˝noÊç umowy, o której mowa w ust. 2,
powstaje obowiàzek zwrotu kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, liczo-
nymi od dnia uprawomocnienia si´ wyroku, z zastrze-
˝eniem art. 38.

5. 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.

Art. 34. 1. W przypadku gdy decyzja, na podstawie
której udzielono pomocy, jest sprzeczna z niniejszà
ustawà lub ratyfikowanymi umowami mi´dzynarodo-
wymi regulujàcymi udzielanie pomocy, których stronà
jest Rzeczpospolita Polska, lub ma na celu ich obejÊcie,
organ nadzorujàcy wyst´puje do w∏aÊciwego organu
o stwierdzenie niewa˝noÊci tej decyzji.

2. W przypadku gdy umowa, na podstawie której
udzielono pomocy, jest sprzeczna z niniejszà ustawà
lub ratyfikowanymi umowami mi´dzynarodowymi re-
gulujàcymi udzielanie pomocy, których stronà jest
Rzeczpospolita Polska, lub ma na celu ich obejÊcie, or-
gan nadzorujàcy wyst´puje do sàdu w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ organu udzielajàcego pomocy
o stwierdzenie niewa˝noÊci tej umowy.

3. Przepisy art. 33 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowied-
nio.

4. W przypadku stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji,
na podstawie której udzielono pomocy w zakresie za-
leg∏oÊci, nale˝ne sà równie˝ odsetki — w wysokoÊci
odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych — za
okres od nast´pnego dnia po dniu, w którym up∏ynà∏
termin p∏atnoÊci nale˝noÊci, do dnia uprawomocnienia
si´ decyzji stwierdzajàcej niewa˝noÊç, w∏àcznie z tym
dniem.

Art. 35. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e udzielona
pomoc zosta∏a wykorzystana bàdê jest wykorzystywa-
na niezgodnie z przeznaczeniem, organ udzielajàcy po-
mocy, z urz´du lub na wniosek organu nadzorujàcego,
stwierdza wygaÊni´cie w ca∏oÊci lub w cz´Êci decyzji,
na podstawie której udzielono pomocy.

2. Je˝eli pomoc zosta∏a udzielona w oparciu o nie-
prawdziwe dane przekazane przez przedsi´biorc´ ko-
rzystajàcego z pomocy, organ udzielajàcy pomocy,
z urz´du lub na wniosek organu nadzorujàcego, wzna-
wia post´powanie w celu uchylenia w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci decyzji, na podstawie której udzielono pomocy.

3. Z dniem uprawomocnienia si´ decyzji stwierdza-
jàcej wygaÊni´cie bàdê uchylenie decyzji w przypad-
kach, o których mowa w ust. 1 i 2, powstaje obowiàzek
zwrotu kwoty stanowiàcej równowartoÊç pomocy
wraz z odsetkami — w wysokoÊci odsetek za zw∏ok´ od
zaleg∏oÊci podatkowych — liczonymi od dnia udziele-
nia pomocy, a w przypadku gdy udzielono pomocy
w zakresie zaleg∏oÊci — równie˝ z odsetkami, o których
mowa w art. 34 ust. 4.

4. Je˝eli umowa, na podstawie której udzielono po-
mocy, zosta∏a zawarta w oparciu o nieprawdziwe dane
przekazane przez przedsi´biorc´ korzystajàcego z po-
mocy lub w przypadku stwierdzenia, ˝e udzielona po-
moc zosta∏a wykorzystana bàdê jest wykorzystywana
niezgodnie z przeznaczeniem, organ udzielajàcy po-
mocy, z urz´du lub na wniosek organu nadzorujàcego,
wyst´puje do sàdu o zwrot kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç pomocy.
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5. Z dniem uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu
nakazujàcego zwrot kwoty stanowiàcej równowartoÊç
pomocy powstaje obowiàzek zwrotu tej kwoty wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia
pomocy, z zastrze˝eniem art. 38.

Art. 36. 1. Nie wszczyna si´ post´powania w spra-
wie stwierdzenia niewa˝noÊci albo wygaÊni´cia w ca-
∏oÊci lub cz´Êci decyzji, na podstawie której udzielono
pomocy, po up∏ywie 10 lat od dnia udzielenia pomocy.

2. Nie wznawia si´ post´powania w celu uchylenia
w ca∏oÊci lub w cz´Êci decyzji, na podstawie której
udzielono pomocy, po up∏ywie 10 lat od dnia udziele-
nia pomocy.

3. Roszczenia o stwierdzenie niewa˝noÊci umowy,
na podstawie której udzielono pomocy, oraz o zwrot
kwoty stanowiàcej równowartoÊç pomocy ulegajà
przedawnieniu po up∏ywie 10 lat od dnia otrzymania
pomocy.

Art. 37. 1. Przymusowe Êciàgni´cie kwoty stano-
wiàcej równowartoÊç pomocy podlegajàcej zwrotowi
wraz z odsetkami nast´puje odpowiednio w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji albo w trybie przepisów o sàdowym post´powa-
niu egzekucyjnym.

2. Do czasu zwrotu kwoty stanowiàcej równowar-
toÊç pomocy wraz z odsetkami przedsi´biorcy zobo-
wiàzanemu do jej zwrotu pomoc nie mo˝e zostaç po-
nownie udzielona.

Art. 38. 1. Przepisów art. 33—35 nie stosuje si´ do
umów por´czeƒ lub gwarancji zawieranych przez
Skarb Paƒstwa z mi´dzynarodowymi instytucjami fi-
nansowymi, których Rzeczpospolita Polska jest cz∏on-
kiem lub z którymi zawar∏a umowy o wspó∏pracy.

2. Z dniem uprawomocnienia si´ wyroku stwier-
dzajàcego niewa˝noÊç innych ni˝ wymienione w ust. 1
umów por´czeƒ lub gwarancji Skarbu Paƒstwa po-
wstaje obowiàzek zwrotu kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç otrzymanej pomocy obliczonej na dzieƒ udzie-
lenia pomocy albo — w przypadku realizacji umowy
por´czenia lub gwarancji — obowiàzek zwrotu kwoty
faktycznie wyp∏aconej przez Skarb Paƒstwa, wraz z od-
setkami ustawowymi liczonymi od dnia realizacji umo-
wy por´czenia lub gwarancji oraz innymi kosztami, je-
˝eli ∏àcznie kwoty te przewy˝szajà kwot´ stanowiàcà
równowartoÊç pomocy.

3. Stwierdzenie niewa˝noÊci umowy por´czenia lub
gwarancji Skarbu Paƒstwa nie ogranicza uprawnieƒ
Skarbu Paƒstwa do dochodzenia swoich wierzytelnoÊci
od przedsi´biorcy z tytu∏u realizacji umowy por´czenia
lub gwarancji lub realizacji obowiàzku wyp∏aty odszko-
dowania na rzecz beneficjenta por´czenia lub gwaran-
cji po uprawomocnieniu si´ wyroku stwierdzajàcego
niewa˝noÊç umowy por´czenia lub gwarancji.

Art. 39. 1. Organy udzielajàce pomocy sà zobowià-
zane do badania, po zakoƒczeniu roku kalendarzowe-
go, skutecznoÊci i efektywnoÊci pomocy udzielonej

w tym roku i przedstawienia wyników badania organo-
wi nadzorujàcemu, z zastrze˝eniem ust. 4.

2. Przedsi´biorcy korzystajàcy z pomocy sà zobo-
wiàzani do udzielania, na ˝àdanie organu udzielajàce-
go pomocy, informacji pozwalajàcych na dokonanie
oceny skutecznoÊci i efektywnoÊci udzielonej pomocy,
w terminie wskazanym w ˝àdaniu, nie krótszym ni˝
30 dni od dnia jego dor´czenia.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, metody badania skutecznoÊci i efektywnoÊci
udzielonej pomocy, termin przedstawienia jego wyni-
ków organowi nadzorujàcemu, zakres informacji
udzielanych przez przedsi´biorców oraz wzory formu-
larzy, na których informacje te sà przekazywane,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci formy i przeznaczenie
pomocy podlegajàcej badaniu.

4. Rada Ministrów okreÊla corocznie, w drodze roz-
porzàdzenia, obszary pomocy, której skutecznoÊç
i efektywnoÊç b´dzie podlegaç badaniu po zakoƒcze-
niu roku kalendarzowego, oraz zakres podmiotowy lub
przedmiotowy tego badania, uwzgl´dniajàc zakres po-
mocy udzielonej w danym obszarze.

Art. 40. 1. Organy udzielajàce pomocy sà zobowià-
zane do przedstawiania organowi nadzorujàcemu
i ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych sprawozdaƒ pozwalajàcych na nadzorowanie
pomocy, zawierajàcych w szczególnoÊci informacje
o przedsi´biorcach, którzy otrzymali pomoc, oraz ro-
dzajach, formach, wielkoÊci i przeznaczeniu udzielonej
pomocy.

2. W przypadku gdy przedsi´biorca otrzyma∏ po-
moc wynikajàcà z przepisów aktu normatywnego, bez
wymogu wydania decyzji albo zawarcia umowy, do
przedstawiania sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1,
sà zobowiàzane organy, które otrzyma∏y od przedsi´-
biorców deklaracje lub inne dokumenty okreÊlajàce
kwoty pomniejszenia Êwiadczeƒ na rzecz sektora finan-
sów publicznych.

3. Urz´dy i izby skarbowe przekazujà sprawozda-
nia, o których mowa w ust. 1, za poÊrednictwem mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

4. Jednostki samorzàdu terytorialnego przekazujà
sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za poÊrednic-
twem regionalnych izb obrachunkowych.

5. Organy udzielajàce pomocy niewymienione
w ust. 3 i 4 przekazujà sprawozdania, o których mowa
w ust. 1, za poÊrednictwem organów je nadzorujà-
cych lub w∏aÊciwych ministrów, a w przypadku braku
takich organów — bezpoÊrednio organowi nadzorujà-
cemu.

6. Organy udzielajàce pomocy przekazujà sprawoz-
dania, o których mowa w ust. 1, przez teletransmisj´
danych w formie dokumentu elektronicznego, udo-
st´pnionego przez organ nadzorujàcy w powszechnie
dost´pnej sieci teleinformatycznej.
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7. Organy udzielajàce pomocy sà zobowiàzane do
przekazywania, na wniosek organu nadzorujàcego lub
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, in-
formacji dotyczàcych pomocy udzielonej przedsi´bior-
com, w zakresie i terminie wskazanym w tym wniosku.

Art. 41. 1. Organy udzielajàce pomocy sà zobowià-
zane do przekazywania ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych sprawozdaƒ o zaleg∏o-
Êciach przedsi´biorców we wp∏atach Êrodków publicz-
nych, w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci.

2. Przepisy art. 40 ust. 4—6 stosuje si´ odpowied-
nio. 

Art. 42. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zakres sprawozdaƒ, o których mowa
w art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, sposób ich przekazywa-
nia, okresy sprawozdawcze, terminy sk∏adania spra-
wozdaƒ oraz wzory formularzy sprawozdaƒ, majàc na
uwadze zapewnienie skutecznoÊci nadzorowania po-
mocy.

Art. 43. 1. Organ nadzorujàcy na podstawie spra-
wozdaƒ, o których mowa w art. 40 ust. 1, prowadzi re-
jestr udzielanej pomocy i opracowuje roczne sprawoz-
danie dotyczàce pomocy udzielanej na obszarze ca∏e-
go kraju.

2. W celu realizacji zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych
Rzeczypospolitej Polskiej organ nadzorujàcy przekazu-
je roczne sprawozdanie oraz informacje na temat indy-
widualnych przypadków pomocy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przedstawia Radzie Ministrów zbiorczà informa-
cj´ o zaleg∏oÊciach przedsi´biorców we wp∏atach Êrod-
ków publicznych.

Art. 44. 1. Przedsi´biorcy ubiegajàcy si´ o pomoc
sà zobowiàzani do przedstawienia organowi udzielajà-
cemu pomocy informacji o pomocy udzielonej im
w okresie 3 kolejnych lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝e-
nia wniosku o udzielenie pomocy, niezale˝nie od jej
wartoÊci, podajàc w szczególnoÊci informacje dotyczà-
ce wartoÊci otrzymanej pomocy, obliczonej zgodnie
z art. 5 ust. 1, oraz jej formach i przeznaczeniu. Do cza-
su przekazania przez przedsi´biorc´ tych informacji nie
wszczyna si´ post´powania w sprawie udzielenia po-
mocy.

2. Przedsi´biorcy korzystajàcy z pomocy sà zobo-
wiàzani do przekazywania organowi nadzorujàcemu
lub organowi udzielajàcemu pomocy informacji doty-
czàcych otrzymanej pomocy — na ich ̋ àdanie, w zakre-
sie i terminach okreÊlonych przez te organy.

3. Przedsi´biorcy korzystajàcy z pomocy, z za-
strze˝eniem ust. 4, sà zobowiàzani do sk∏adania orga-
nowi nadzorujàcemu lub organowi udzielajàcemu
pomocy okresowych sprawozdaƒ dotyczàcych otrzy-
manej pomocy. Przepis art. 40 ust. 6 stosuje si´ od-
powiednio.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 3, or-

gany, którym sà sk∏adane sprawozdania, okresy spra-
wozdawcze, termin sk∏adania sprawozdaƒ, wzory for-
mularzy sprawozdaƒ, jak równie˝ wzór formularza in-
formacji, o której mowa w ust. 1, oraz kategorie przed-
si´biorców zobowiàzanych do sk∏adania organowi
nadzorujàcemu sprawozdaƒ dotyczàcych otrzymanej
pomocy, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zapewnienie
skutecznoÊci nadzorowania pomocy.

5. Przedsi´biorcy publiczni korzystajàcy z pomocy,
z zastrze˝eniem ust. 6, sà zobowiàzani do:
1) okreÊlenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10

ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zasad rachunko-
woÊci, w tym zak∏adowego planu kont, w sposób
zapewniajàcy uj´cie w ksi´gach rachunkowych
przychodów i zwiàzanych z nimi kosztów odr´bnie
w odniesieniu do dzia∏alnoÊci wspieranej ze Êrod-
ków publicznych, a tak˝e metod przypisywania
kosztów i przychodów do poszczególnych rodza-
jów prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz 

2) przekazywania organowi nadzorujàcemu informa-
cji i sprawozdaƒ pozwalajàcych na zapewnienie
przejrzystoÊci stosunków finansowych mi´dzy
Skarbem Paƒstwa a przedsi´biorcami publicznymi
otrzymujàcymi pomoc.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres informacji i sprawozdaƒ, o których mowa
w ust. 5 pkt 2, okresy sprawozdawcze, terminy sk∏ada-
nia informacji i sprawozdaƒ, wzory formularzy spra-
wozdaƒ oraz kategorie przedsi´biorców publicznych
zobowiàzanych do okreÊlania zasad i metod, o których
mowa w ust. 5 pkt 1, lub do sk∏adania informacji i spra-
wozdaƒ, o których mowa w ust. 5 pkt 2, bioràc pod
uwag´ w szczególnoÊci zakres dzia∏alnoÊci prowadzo-
nej przez przedsi´biorc´ publicznego oraz jego szcze-
gólnà pozycj´ na rynku. 

Art. 45. 1. Informacje i materia∏y, o których mowa
w art. 44 ust. 1—3, dotyczàce indywidualnych przedsi´-
biorców, z wyjàtkiem informacji o wielkoÊci i formie po-
mocy udzielonej poszczególnym przedsi´biorcom oraz
jej przeznaczeniu, sà obj´te tajemnicà s∏u˝bowà w rozu-
mieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych
lub obj´te tajemnicà na podstawie odr´bnych ustaw.

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

Art. 46. 1. Organ nadzorujàcy, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, do koƒca paêdziernika ka˝dego roku sk∏ada Ra-
dzie Ministrów sprawozdanie zawierajàce wyniki nad-
zorowania pomocy w roku poprzednim, a w szczegól-
noÊci dane dotyczàce wielkoÊci, form i przeznaczenia
pomocy, oraz ocen´ jej skutecznoÊci i efektywnoÊci,
a tak˝e ocen´ skutków udzielonej pomocy w sferze
konkurencji.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada
Ministrów przedstawia Sejmowi do koƒca roku kalen-
darzowego.
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Rozdzia∏ 7

Kary pieni´˝ne

Art. 47. 1. Za nieudzielenie informacji lub wyja-
Ênieƒ, o których mowa w art. 39 ust. 2 i art. 44 ust. 2
i ust. 5 pkt 2, lub przekazanie informacji niezgodnych ze
stanem faktycznym organ nadzorujàcy mo˝e, w drodze
decyzji, na∏o˝yç na przedsi´biorc´ kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci do 20 tys. z∏.

2. Za niespe∏nienie obowiàzku, o którym mowa
w art. 44 ust. 3, lub przekazanie informacji, o których
mowa w art. 44 ust. 1 i 3, niezgodnych ze stanem fak-
tycznym organ nadzorujàcy mo˝e, w drodze decyzji,
na∏o˝yç na przedsi´biorc´ kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci
do 1% wartoÊci udzielonej pomocy.

Art. 48. 1. Od decyzji organu nadzorujàcego nak∏a-
dajàcej kar´ pieni´˝nà przys∏uguje odwo∏anie do Sàdu
Okr´gowego w Warszawie — Sàdu Antymonopolowe-
go w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor´cze-
nia.

2. Post´powanie w sprawach odwo∏aƒ od decyzji
organu nadzorujàcego toczy si´ wed∏ug przepisów Ko-
deksu post´powania cywilnego o post´powaniu
w sprawach gospodarczych.

3. W przypadku wniesienia odwo∏ania od decyzji
organ nadzorujàcy przekazuje je niezw∏ocznie, wraz
z aktami sprawy, do Sàdu Okr´gowego w Warszawie
— Sàdu Antymonopolowego.

4. Je˝eli organ nadzorujàcy uzna odwo∏anie za
s∏uszne, mo˝e, nie przekazujàc akt Sàdowi Okr´gowe-
mu w Warszawie — Sàdowi Antymonopolowemu,
uchyliç albo zmieniç swojà decyzj´, o czym bezzw∏ocz-
nie powiadamia przedsi´biorc´, przesy∏ajàc mu nowà
decyzj´, od której przys∏uguje odwo∏anie.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 49. 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,
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2,
poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008,
z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101,
poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 33 ust. 3
otrzymuje brzmienie:

„3. Uprawniony do wniesienia skargi jest równie˝
organ nadzorujàcy na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach do-
puszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicz-
nej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177).”

Art. 50. W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finan-
sowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:
a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) ustawie o pomocy publicznej — nale˝y przez
to rozumieç ustaw´ z dnia 27 lipca 2002 r.
o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 141, poz. 1177), zwanà dalej «usta-
wà o pomocy publicznej»,

2) pomocy — nale˝y przez to rozumieç pomoc
publicznà dla przedsi´biorców w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej,”

b) pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5) nowej inwestycji — nale˝y przez to rozumieç

nowe inwestycje, o których mowa w art. 7
pkt 11 ustawy o pomocy publicznej,

6) wielkoÊci pomocy publicznej — nale˝y przez
to rozumieç wielkoÊç pomocy, o której mo-
wa w art. 7 pkt 4 ustawy o pomocy publicz-
nej,”

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) utworzeniu nowych miejsc pracy zwiàza-

nych z inwestycjà — nale˝y przez to rozu-
mieç utworzenie nowych miejsc pracy, o któ-
rym mowa w art. 7 pkt 12 ustawy o pomocy
publicznej,”

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) dniu udzielenia wsparcia finansowego —

nale˝y przez to rozumieç dzieƒ udzielenia
pomocy, o którym mowa w art. 7 pkt 2 usta-
wy o pomocy publicznej.”; 

2) w art. 5 w pkt 1 w lit. c) wyrazy „art. 22 ust. 2 i 3 usta-
wy o pomocy publicznej, w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 22 ust. 4 i 5 tej ustawy” zast´puje si´ wyra-
zami „art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy publicznej,
w wysokoÊci okreÊlonej w art. 20 ust. 4 i 5 tej usta-
wy”;

3) w art. 15 w ust. 2 wyrazy „zgodnie z art. 33 ustawy
o pomocy publicznej” zast´puje si´ wyrazami
„zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy pu-
blicznej”.

Art. 51. Na potrzeby ustawy dane o produkcie kra-
jowym brutto na jednego mieszkaƒca na okreÊlonym
obszarze, o którym mowa w art. 12 ust. 1, b´dà oblicza-
ne odpowiednio:
1) do dnia 31 paêdziernika 2002 r. — jako Êrednia 

z danych o produkcie krajowym brutto za lata
1998—1999, wed∏ug odpowiednich uk∏adów tery-
torialnych utworzonych dnia 1 stycznia 1999 r., 

2) w okresie od dnia 1 listopada 2002 r. do dnia 31 paê-
dziernika 2003 r. — jako Êrednia z danych o produk-
cie krajowym brutto za lata 1998—2000, wed∏ug
odpowiednich uk∏adów terytorialnych utworzo-
nych dnia 1 stycznia 1999 r.

Art. 52. 1. Organy administracji publicznej oraz in-
ne podmioty, o których mowa w art. 11 — dzia∏ajàc
w ramach swoich ustawowych kompetencji — sà zo-
bowiàzane do przedstawienia organowi nadzorujàce-
mu projektów programów pomocowych, dotyczàcych
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pomocy udzielanej na zasadach przyj´tych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy — w terminie 6 miesi´-
cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie — w celu wydania opinii. 

2. Do czasu wydania przez organ nadzorujàcy opi-
nii o zgodnoÊci programu pomocowego, o którym mo-
wa w ust. 1, organ udzielajàcy pomocy wyst´puje do
organu nadzorujàcego z wnioskiem o wydanie opinii
o projekcie decyzji albo umowy majàcej byç podstawà
udzielenia pomocy, je˝eli wartoÊç tej pomocy, ∏àcznie
z pomocà udzielonà w okresie 3 lat poprzedzajàcych
dzieƒ tego udzielenia, przekracza równowartoÊç 1 mln
euro.

Art. 53. Do post´powaƒ wszcz´tych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz do projektów decyzji albo
umów, o których mowa w art. 52 ust. 2, stosuje si´
przepisy dotychczasowe. 

Art. 54. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie ustawy, o której mowa w art. 56, zachowujà moc

do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie niniejszej ustawy, o ile nie sà
z nià sprzeczne, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 mie-
si´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 55. Je˝eli obowiàzujàce przepisy powo∏ujà si´
na przepisy ustawy uchylonej przepisem art. 56 albo
odsy∏ajà ogólnie do przepisów tej ustawy, stosuje si´
w tym zakresie w∏aÊciwe przepisy niniejszej ustawy.

Art. 56. Traci moc ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704,
z 2001 r. Nr 125, poz. 1363 i z 2002 r. Nr 41, poz. 363).

Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 27 lipca 2002 r.

Prawo dewizowe.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla obrót dewizowy z zagranicà
oraz obrót wartoÊciami dewizowymi w kraju, a tak˝e
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie kupna i sprzeda˝y
wartoÊci dewizowych oraz poÊrednictwa w ich kupnie
i sprzeda˝y.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:
1) rezydentami sà:

a) osoby fizyczne majàce miejsce zamieszkania
w kraju oraz osoby prawne majàce siedzib´
w kraju, a tak˝e inne podmioty majàce siedzib´
w kraju, posiadajàce zdolnoÊç zaciàgania zobo-
wiàzaƒ i nabywania praw we w∏asnym imieniu;
rezydentami sà równie˝ znajdujàce si´ w kraju
oddzia∏y, przedstawicielstwa i przedsi´biorstwa
utworzone przez nierezydentów,

b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne,
urz´dy konsularne i inne polskie przedstawiciel-
stwa oraz misje specjalne, korzystajàce z immu-
nitetów i przywilejów dyplomatycznych lub kon-
sularnych,

2) nierezydentami sà:
a) osoby fizyczne majàce miejsce zamieszkania za

granicà oraz osoby prawne majàce siedzib´ za
granicà, a tak˝e inne podmioty majàce siedzib´
za granicà, posiadajàce zdolnoÊç zaciàgania zo-

bowiàzaƒ i nabywania praw we w∏asnym imie-
niu; nierezydentami sà równie˝ znajdujàce si´ za
granicà oddzia∏y, przedstawicielstwa i przedsi´-
biorstwa utworzone przez rezydentów,

b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy
konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz
misje specjalne i organizacje mi´dzynarodowe,
korzystajàce z immunitetów i przywilejów dy-
plomatycznych lub konsularnych,

3) nierezydentami z krajów trzecich sà osoby fizyczne,
osoby prawne oraz inne podmioty, posiadajàce
zdolnoÊç zaciàgania zobowiàzaƒ i nabywania praw
we w∏asnym imieniu, majàce miejsce zamieszka-
nia lub siedzib´ w krajach trzecich; nierezydentami
z krajów trzecich sà równie˝ znajdujàce si´ w tych
krajach oddzia∏y, przedstawicielstwa i przedsi´-
biorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezy-
dentów z innych krajów,

4) krajem jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) krajami trzecimi sà inne paƒstwa ni˝ Rzeczpospoli-

ta Polska, nieb´dàce paƒstwami cz∏onkowskimi
Unii Europejskiej,

6) krajowymi Êrodkami p∏atniczymi sà waluta polska
oraz papiery wartoÊciowe i inne dokumenty, pe∏-
niàce funkcj´ Êrodka p∏atniczego, wystawione
w walucie polskiej,

7) walutà polskà sà znaki pieni´˝ne (banknoty i mone-
ty) b´dàce w kraju prawnym Êrodkiem p∏atniczym,
a tak˝e wycofane z obiegu, lecz podlegajàce wy-
mianie,


