
2) 0,5 — w przypadku inwestycji, które prowadzà do
zwi´kszenia zdolnoÊci produkcyjnych w sektorach
charakteryzujàcych si´ strukturalnà nadwy˝kà
zdolnoÊci produkcyjnych lub sektorach schy∏ko-
wych i które mogà wzmocniç wysoki udzia∏ na ryn-
ku przedsi´biorcy korzystajàcego z pomocy;

3) 0,75 — w przypadku inwestycji prowadzàcych do
zwi´kszenia zdolnoÊci produkcyjnych w sektorach
charakteryzujàcych si´ strukturalnà nadwy˝kà
zdolnoÊci produkcyjnych lub sektorach  schy∏ko-
wych;

4) 1 — w przypadku pozosta∏ych inwestycji.

2. Strukturalna nadwy˝ka zdolnoÊci produkcyjnych
ma miejsce, je˝eli w okresie ostatnich pi´ciu lat Êredni
wskaênik wykorzystania zdolnoÊci produkcyjnych
w danym sektorze lub subsektorze wytwórczym jest
mniejszy o 2 punkty procentowe od Êredniego wskaê-
nika dla ca∏ego sektora wytwórczego. W przypadku
gdy ró˝nica ta jest wi´ksza ni˝ 5 punktów procento-
wych, ma miejsce wysoka strukturalna nadwy˝ka zdol-
noÊci produkcyjnych.

3. Rynek produktów uwa˝a si´ za schy∏kowy, je˝eli
w okresie ostatnich pi´ciu  lat Êredni roczny przyrost
konsumpcji produktów wytworzonych i importowa-
nych, z wy∏àczeniem produktów eksportowanych, jest
mniejszy o co najmniej 10% od Êredniorocznego przy-
rostu konsumpcji w przemyÊle wytwórczym dla Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 10. 1. Wskaênik kapita∏u i pracy K wynosi:

1) 1 — w przypadku gdy koszty inwestycji kwalifikujà-
ce si´ do obj´cia pomocà podzielone przez liczb´
utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy nie
przekraczajà równowartoÊci 200 tysi´cy euro;

2)  0,9 — w przypadku gdy koszty inwestycji kwalifiku-
jàce si´ do obj´cia pomocà podzielone przez liczb´
utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy prze-
kraczajà równowartoÊç 200 tysi´cy euro, ale nie sà
wy˝sze ni˝ równowartoÊç 400 tysi´cy euro;

3) 0,8 — w przypadku gdy koszty inwestycji kwalifiku-
jàce si´ do obj´cia pomocà podzielone przez liczb´
utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy prze-
kraczajà równowartoÊç 400 tysi´cy euro, ale nie sà
wy˝sze ni˝ równowartoÊç 700 tysi´cy euro;

4) 0,7 — w przypadku gdy koszty inwestycji kwalifiku-
jàce si´ do obj´cia pomocà podzielone przez liczb´
utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy prze-
kraczajà równowartoÊç 700 tysi´cy euro, ale nie sà
wy˝sze ni˝ równowartoÊç 1 miliona euro;

5) 0,6 — w przypadku gdy koszty inwestycji kwalifiku-
jàce si´ do obj´cia  pomocà podzielone przez licz-
b´ utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy
przekraczajà równowartoÊç 1 miliona euro.

2. RównowartoÊç w euro kosztów inwestycji, o któ-
rych mowa w ust. 1, oblicza si´ wed∏ug kursu Êrednie-
go walut obcych og∏oszonego przez Narodowy Bank
Polski obowiàzujàcego w dniu z∏o˝enia wniosku
o udzielenie pomocy.

§ 11. W przypadku gdy stosunek liczby miejsc pra-
cy utworzonych przez bezpoÊrednich dostawców i od-
biorców przedsi´biorcy realizujàcego du˝y projekt in-
westycyjny, o którym mowa w art. 7 pkt 13  ustawy, do
liczby miejsc pracy utworzonych przez tego przedsi´-
biorc´:

1) przekracza 1 — wskaênik regionalny M wynosi 1,5;

2) wynosi od 0,5 do 1 — wskaênik regionalny M wy-
nosi 1,25;

3) wynosi poni˝ej 0,5 — wskaênik regionalny M wy-
nosi 1.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy  regionalnej
dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 28, poz. 306).

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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1545

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy doraênej oraz pomocy na restrukturyzacj´ przedsi´biorstw.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kryteria oraz sposób,
w tym formy i warunki, udzielania pomocy doraênej
oraz pomocy na restrukturyzacj´ dla przedsi´biorców
znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nad-
zorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´bior-
ców; 

2) „planie restrukturyzacyjnym” — rozumie si´ przez
to plan majàcy na celu przywrócenie przedsi´bior-



cy d∏ugookresowej zdolnoÊci do konkurowania na
rynku, w oparciu o restrukturyzacj´ majàtkowà, fi-
nansowà, organizacyjnà lub zatrudnienia, a tak˝e
majàcà na celu modernizacj´ lub racjonalizacj´
produkcji, w tym zmian´ profilu produkcyjnego,
którego zrealizowanie spowoduje, ˝e przedsi´bior-
ca b´dzie pokrywa∏ wszystkie koszty zwiàzane
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà bez
udzia∏u Êrodków publicznych;

3) „pomocy doraênej” — rozumie si´ przez to pomoc,
której celem jest umo˝liwienie przedsi´biorcy znaj-
dujàcemu si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej kon-
tynuowania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez czas
niezb´dny do opracowania planu restrukturyzacyj-
nego;

4) „pomocy na restrukturyzacj´” — rozumie si´ przez
to pomoc przewidzianà w planie restrukturyzacyj-
nym zaakceptowanym lub pozytywnie zaopinio-
wanym przez w∏aÊciwy organ lub podmiot do tego
uprawniony, w szczególnoÊci: organ za∏o˝ycielski,
walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólni-
ków.

§ 3. Pomoc doraêna jest dopuszczalna, je˝eli jest
udzielana:

1) w formie po˝yczki lub kredytu, pod warunkiem ˝e
okres sp∏aty nie przekracza 12 miesi´cy liczonych
od dnia otrzymania przez przedsi´biorc´ ostatniej
transzy kredytu lub po˝yczki, a ich oprocentowanie
nie odbiega w istotny sposób od stopy odniesienia
obliczonej zgodnie z przepisami wykonawczymi
wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy;

2) w formie por´czeƒ lub gwarancji, pod warunkiem
˝e kredyt lub po˝yczka, na które por´czenie lub
gwarancja zosta∏y udzielone, zostanà sp∏acone
w terminie 12 miesi´cy liczonych od dnia otrzyma-
nia przez przedsi´biorc´ ostatniej transzy kredytu
lub po˝yczki; 

3) w formie odroczenia lub roz∏o˝enia na raty p∏atno-
Êci Êwiadczeƒ pieni´˝nych, stanowiàcych krajowe
Êrodki publiczne, pod warunkiem ˝e okres sp∏aty
nie przekracza 12 miesi´cy liczonych od dnia udzie-
lenia pomocy.

§ 4. Pomoc doraêna mo˝e byç udzielona dla okre-
Êlonego przedsi´biorcy wy∏àcznie jeden raz.

§ 5. 1. Pomoc doraêna, z zastrze˝eniem ust. 2, mo-
˝e byç udzielana z ró˝nych êróde∏, w formach, o których
mowa w § 3, przez okres 6 miesi´cy, poczynajàc od
dnia, w którym udzielenie pomocy z tego tytu∏u nastà-
pi∏o po raz pierwszy.

2. Je˝eli przedsi´biorca, w terminie, o którym mo-
wa w ust. 1, przedstawi organowi udzielajàcemu po-
mocy plan restrukturyzacyjny, termin, w którym po-
moc doraêna mo˝e byç udzielana, ulega przed∏u˝eniu
do czasu wydania przez organ nadzorujàcy opinii,
o której mowa w art. 25 ustawy.

§ 6. Je˝eli plan restrukturyzacyjny nie zostanie
przedstawiony przez przedsi´biorc´ w terminie, o któ-

rym mowa w § 5 ust. 1, przedsi´biorca przedstawia
plan likwidacji przedsi´biorstwa lub dokument po-
twierdzajàcy, ˝e:

1) po˝yczka lub kredyt zosta∏y sp∏acone lub

2) gwarancja lub por´czenie wygas∏o, lub 

3) Êwiadczenie pieni´˝ne stanowiàce krajowe Êrodki
publiczne zosta∏o zap∏acone. 

§ 7. 1. Plan restrukturyzacyjny powinien co naj-
mniej:

1) wskazywaç przyczyny, które doprowadzi∏y do po-
wstania trudnoÊci restrukturyzowanego przedsi´-
biorstwa;

2) zawieraç informacje dotyczàce sytuacji ekonomicz-
no-finansowej przedsi´biorcy oraz analiz´ rynku,
na którym przedsi´biorca prowadzi dzia∏alnoÊç go-
spodarczà;

3) przewidywaç dzia∏ania konieczne do usuni´cia
przyczyn trudnej sytuacji przedsi´biorcy, ze wska-
zaniem êróde∏ ich finansowania, w tym pomocy
publicznej ograniczonej do wielkoÊci niezb´dnej
do osiàgni´cia celów restrukturyzacji, przy
uwzgl´dnieniu Êrodków w∏asnych przedsi´biorcy;

4) zawieraç prognoz´ sytuacji przedsi´biorcy po prze-
prowadzeniu restrukturyzacji, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W przypadku przedsi´biorcy innego ni˝ ma∏y
przedsi´biorca, prognoza, o której mowa w ust. 1 pkt 4,
uwzgl´dnia przewidywania w zakresie popytu i poda˝y
na rynku, na którym przedsi´biorca prowadzi dzia∏al-
noÊç.

§ 8. Przy wydawaniu opinii, o której mowa w art. 25
ustawy, organ nadzorujàcy ocenia równie˝ zgodnoÊç
planu restrukturyzacyjnego i przewidzianej w nim po-
mocy z przepisami ustawy oraz przepisami wykonaw-
czymi wydanymi na jej podstawie.

§ 9. Pomoc na restrukturyzacj´ na podstawie pro-
gramu pomocowego mo˝e byç udzielana wy∏àcznie
ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcom, przy czym war-
toÊç pomocy dla jednego przedsi´biorcy nie mo˝e
przekraczaç równowartoÊci 10 mln euro.

§ 10. 1. Je˝eli pomoc na restrukturyzacj´, bioràc
pod uwag´ w szczególnoÊci wielkoÊç udzia∏u w rynku
przedsi´biorcy, spowoduje istotne naruszenie konku-
rencji na tym rynku, pomoc mo˝e byç udzielona pod
warunkiem, ˝e plan restrukturyzacyjny przewiduje
ograniczenie udzia∏u w rynku restrukturyzowanego
przedsi´biorstwa. 

2. Je˝eli restrukturyzowane przedsi´biorstwo pro-
wadzi dzia∏alnoÊç na rynku, na którym ma miejsce
strukturalna nadwy˝ka zdolnoÊci produkcyjnych, po-
moc mo˝e byç udzielona pod warunkiem, ˝e plan re-
strukturyzacyjny przewiduje trwa∏à redukcj´ zdolnoÊci
produkcyjnych restrukturyzowanego przedsi´bior-
stwa.
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§ 11. 1. Realizacja planu restrukturyzacyjnego po-
winna przebiegaç zgodnie z jego za∏o˝eniami, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. Modyfikacja postanowieƒ planu restrukturyza-
cyjnego lub przewidywanej w nim pomocy publicznej
jest mo˝liwa tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy
nastàpi∏y okolicznoÊci o charakterze wyjàtkowym, któ-
rych przedsi´biorca nie móg∏ przewidzieç i którym nie
móg∏ zapobiec.

§ 12. 1. Pomoc na restrukturyzacj´ mo˝e byç udzie-
lona okreÊlonemu przedsi´biorcy wy∏àcznie jeden raz,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Pomoc na restrukturyzacj´ mo˝e byç udzielona
okreÊlonemu przedsi´biorcy po raz kolejny, je˝eli od
zakoƒczenia lub zaprzestania realizacji poprzedniego
planu restrukturyzacyjnego up∏yn´∏o co najmniej 10 lat
lub zaistnia∏y okolicznoÊci o charakterze wyjàtkowym,
których przedsi´biorca nie móg∏ przewidzieç i którym
nie móg∏ zapobiec, a które uzasadniajà ponowne
udzielenie pomocy na restrukturyzacj´.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla maksymalne wielkoÊci
pomocy publicznej na prace badawczo-rozwojowe
oraz rodzaje kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia po-
mocà.

§ 2. Przy obliczaniu intensywnoÊci pomocy
uwzgl´dnia si´ nast´pujàce rodzaje kosztów kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia pomocà:

1) koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych przy
pracach badawczo-rozwojowych;

2) koszty aparatury i sprz´tu, gruntów i budynków
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych wyko-
rzystywanych do prowadzenia dzia∏alnoÊci badaw-
czo-rozwojowej;

3) koszty ekspertyz i opinii wykorzystywanych wy∏àcz-
nie w pracach badawczo-rozwojowych;

4) koszty zu˝ycia materia∏ów i energii oraz inne kosz-
ty operacyjne poniesione bezpoÊrednio przy pro-
wadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

§ 3. 1. IntensywnoÊç pomocy na badania podsta-
wowe mo˝e osiàgnàç 100% kosztów kwalifikujàcych
si´ do obj´cia pomocà, je˝eli wyniki badaƒ sà po-
wszechnie udost´pniane zainteresowanym podmio-
tom na równych zasadach.

2. IntensywnoÊç pomocy udzielanej na badania
przemys∏owe nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 50% kosztów
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, z zastrze˝eniem
§ 4 i 6. 

3. IntensywnoÊç pomocy udzielanej na badania
przedkonkurencyjne nie mo˝e byç wy˝sza ni˝

25% kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà,
z zastrze˝eniem § 4 i 6.

§ 4. 1. IntensywnoÊç pomocy udzielanej na badania
przemys∏owe mo˝e osiàgnàç 60% kosztów kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia pomocà, a na badania przedkonku-
rencyjne 35% tych kosztów, je˝eli:

1) prace badawczo-rozwojowe sà prowadzone na ob-
szarach okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsi´biorców lub

2) prace badawczo-rozwojowe sà realizowane we
wspó∏pracy mi´dzy przedsi´biorcami i jednostka-
mi badawczo-rozwojowymi, placówkami nauko-
wymi Polskiej Akademii Nauk lub szko∏ami wy˝szy-
mi, lub 

3) prace badawczo-rozwojowe sà realizowane we
wspó∏pracy transgranicznej mi´dzy co najmniej
dwoma niezale˝nymi podmiotami z Rzeczypospo-
litej Polskiej i z kraju cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, lub

4) wyniki prac badawczo-rozwojowych sà upo-
wszechniane.

2. IntensywnoÊç pomocy publicznej mo˝e osià-
gnàç:

1) 65% kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomo-
cà na badania przemys∏owe,

2) 40% kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomo-
cà na badania przedkonkurencyjne

— je˝eli pomoc jest udzielana na prace badawczo-roz-
wojowe obj´te europejskim programem badaƒ i roz-
woju.


