
§ 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.



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

1) 75% kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomo-
cà na badania przemys∏owe,

2) 50% 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, które sà realizowane we wspó∏pracy transgra-
nicznej mi´dzy przedsi´biorcami i publicznymi pod-
miotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç badawczo-roz-
wojowà lub co najmniej dwoma niezale˝nymi pod-
miotami z Rzeczypospolitej Polskiej i z paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, a wyniki tych prac b´dà
upowszechniane, z zastrze˝eniem praw w∏asnoÊci in-
telektualnej i przemys∏owej.

§ 5. W przypadku ∏àcznego prowadzenia badaƒ
podstawowych, przemys∏owych lub przedkonkuren-
cyjnych pomoc powinna byç udzielana oddzielnie dla
ka˝dego rodzaju badaƒ z uwzgl´dnieniem intensywno-
Êci pomocy dla tych badaƒ okreÊlonej w § 3 i 4.

§ 6. W przypadku prac badawczo-rozwojowych
prowadzonych przez ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-

ców samodzielnie lub we wspó∏pracy z jednostkami
badawczo-rozwojowymi, placówkami naukowymi Pol-
skiej Akademii Nauk lub szko∏ami wy˝szymi, intensyw-
noÊç pomocy, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3, zwi´ksza
si´ o 10 punktów procentowych.

§ 7. Maksymalna intensywnoÊç pomocy wraz ze
zwi´kszeniem, o którym mowa w § 4 i 6, nie mo˝e prze-
kroczyç:

1) 75% kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomo-
cà dla badaƒ przemys∏owych;

2) 50% kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomo-
cà dla badaƒ przedkonkurencyjnych.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej
udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych
(Dz. U. Nr 16, poz. 172). 

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Na podstawie art. 22 ust. 2 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 zakres i maksymalne
wielkoÊci oraz szczegó∏owe warunki dopuszczalnoÊci
pomocy publicznej w sektorze budownictwa okr´towe-
go.

§ 2. 1. Rozporzàdzenie stosuje si´ do przedsi´bior-
ców prowadzàcych, okreÊlonà zgodnie z rozporzàdze-
niem Rady Ministrów 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 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93),
dzia∏alnoÊç obejmujàcà:

1) produkcj´ statków pe∏nomorskich o pojemnoÊci
nie mniejszej ni˝ 100 GT (PKD 35.11.A),

2) napraw´ i konserwacj´ statków pe∏nomorskich
o pojemnoÊci nie mniejszej ni˝ 100 GT (PKD
35.11.B),

3) generalnà odbudow´ statków pe∏nomorskich o po-
jemnoÊci nie mniejszej ni˝ 1000 GT (PKD 35.11.B)

— w zakresie tej dzia∏alnoÊci.

2. Rozporzàdzenie stosuje si´ równie˝ do przedsi´-
biorców powiàzanych, w zakresie dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 1.

3. Przez przedsi´biorc´ powiàzanego, o którym mo-
wa w ust. 2, rozumie si´ przedsi´biorc´:

1) który posiada co najmniej 25% akcji lub udzia∏ów
w kapitale przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏al-
noÊç okreÊlonà w ust. 1 lub

2) którego co najmniej 25% kapita∏u zak∏adowego na-
le˝y do przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç
okreÊlonà w ust. 1.

§ 3. Rozporzàdzenia nie stosuje si´ do przedsi´bior-
ców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie budowy
okr´tów, które ze wzgl´du na swoje podstawowe ce-
chy konstrukcyjne i mo˝liwoÊci sà przeznaczone wy-
∏àcznie do celów wojskowych.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze budownictwa okr´towego.


