
2. WielkoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1, nie
mo˝e przekraczaç wy˝szej z nast´pujàcych wielkoÊci:

1) zdyskontowanej wartoÊci przewidywanych kosz-
tów sta∏ych przedsi´biorcy w okresie 3 lat, po-
mniejszonej o korzyÊci uzyskane z tytu∏u likwidacji
dzia∏alnoÊci w zakresie sektora budownictwa okr´-
towego;

2) wartoÊci ksi´gowej netto likwidowanych urzàdzeƒ.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przeznaczona na
dokoƒczenie rozpocz´tych prac w zakresie produkcji,
naprawy i konserwacji lub generalnej odbudowy stat-
ków, jest dopuszczalna w formie po˝yczek lub kredy-
tów, a tak˝e por´czeƒ lub gwarancji, w wysokoÊci nie-
zb´dnej do zakoƒczenia prowadzonych prac, pod wa-
runkiem ˝e wi´kszoÊç tych prac zosta∏a wykonana.

4. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa
w ust. 1, jest niepodejmowanie dzia∏alnoÊci, o której
mowa w § 2 ust. 1, przez okres co najmniej 10 lat od
dnia zaprzestania prowadzenia tej dzia∏alnoÊci.

§ 10. 1. Dopuszczalna jest pomoc publiczna na in-
westycje przeznaczona na:

1) innowacje;

2) modernizacj´ lub racjonalizacj´, na obszarach
okreÊlonych w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy.

2. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) w zakresie pomocy, okreÊlonej w ust. 1 pkt 1, wpro-
wadzanie na skal´ przemys∏owà nowych wyrobów
i procesów produkcyjnych;

2) w zakresie pomocy, okreÊlonej w ust. 1 pkt 2, zwi´k-
szenie wydajnoÊci istniejàcych urzàdzeƒ.

3. Pomoc, okreÊlona w ust. 1 pkt 2, nie mo˝e byç
zwiàzana z restrukturyzacjà finansowà przedsi´bior-
ców.

4. Maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi:

1) 10% ∏àcznych kosztów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
konstrukcyjnà i inwestycjami, poniesionych bezpo-
Êrednio i wy∏àcznie na finansowanie innowacyjnej
cz´Êci projektu — w przypadku pomocy okreÊlonej
w ust. 1 pkt 1;

2) 22,5% kosztów okreÊlonych w przepisach wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 1
ustawy — w przypadku pomocy okreÊlonej w ust. 1
pkt 2.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej w sektorze budownictwa okr´towego
(Dz. U. Nr 28, poz. 304).

§ 12. 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 w sektorze górnictwa w´gla.

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 maksymal-
ne wielkoÊci oraz szczegó∏owe warunki dopuszczal-
noÊci pomocy publicznej w sektorze górnictwa w´-
gla.

§ 2. Rozporzàdzenie stosuje si´ do przedsi´biorców
prowadzàcych, okreÊlonà zgodnie z rozporzàdzeniem
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 obej-
mujàcà górnictwo i wzbogacanie w´gla kamiennego
(PKD 10.10) i w´gla brunatnego (PKD 10.20), w zakre-
sie tej dzia∏alnoÊci.

§ 3. Dopuszczalna jest pomoc publiczna:

1) na restrukturyzacj´ przedsi´biorstw;

2) na prace badawczo-rozwojowe;

3) na ochron´ Êrodowiska;

4) na szkolenia na potrzeby okreÊlonych przedsi´bior-
ców, bezpoÊrednio zwiàzane z rozwojem ich przed-
si´biorstw;

5) inwestycyjna na zapewnienie dost´pu do z∏ó˝ w´-
gla.

§ 4. Pomoc publiczna, o której mowa w § 3 
pkt 2—4, jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopusz-
czalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przed-
si´biorców, zwanej dalej „ustawà”, oraz odpowiednio
w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie
art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 6 ustawy.



§ 5. 1. Pomoc publiczna na restrukturyzacj´ przed-
si´biorstw jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych
w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç prze-
znaczona na pokrycie kosztów restrukturyzacji przed-
si´biorstwa, niezwiàzanych z bie˝àcà produkcjà,
w szczególnoÊci na pokrycie:

1) deputatów dla pracowników zwolnionych z pracy
z powodu restrukturyzacji oraz pracowników
uprawnionych do tych deputatów przed restruktu-
ryzacjà;

2) innych wydatków dla pracowników zwalnianych
w wyniku restrukturyzacji;

3) dodatkowych kosztów prac likwidacyjnych i zabez-
pieczajàcych prowadzonych pod ziemià, które wy-
nikajà z realizowanej restrukturyzacji;

4) kosztów zwiàzanych ze wzrostem op∏at za dostar-
czanie wody i odprowadzanie Êcieków;

5) kosztów zwiàzanych z utrzymaniem dost´pu do re-
zerw w´gla po zakoƒczeniu jego wydobycia;

6) kosztów zapobiegania oraz usuwania szkód wyrzà-
dzonych ruchem zak∏adu górniczego zamykanego
w wyniku restrukturyzacji powsta∏ych przed za-
mkni´ciem zak∏adu, a tak˝e rekultywacji gruntów
i zagospodarowania terenów zdegradowanych
bàdê zdewastowanych po dzia∏alnoÊci górniczej.

§ 6. 1. Pomoc publiczna inwestycyjna na zapewnie-
nie dost´pu do z∏ó˝ w´gla jest dopuszczalna pod wa-
runkiem, ̋ e opracowano plan ekonomiczno-finansowy
dzia∏alnoÊci, którego realizacja, bioràc pod uwag´
wielkoÊç przewidzianej pomocy, zapewni zdolnoÊç do
konkurowania na rynku.

2. Maksymalna intensywnoÊç pomocy, o której mo-
wa w ust. 1, wynosi 30% kosztów inwestycji.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej w sektorze górnictwa w´gla (Dz. U. Nr 28,
poz. 303).

§ 8. 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 w sektorze hutnictwa ˝elaza i stali.

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 dopuszczal-
noÊci pomocy publicznej w sektorze hutnictwa ˝elaza
i stali.

§ 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 produkcj´ ˝eliwa i stali oraz
stopów ˝elaza (PKD 27.10.Z), produkcj´ rur stalowych,
przewodów rurowych i profili drà˝onych (PKD 27.22.Z),
pozosta∏à obróbk´ wst´pnà ˝eliwa i stali (PKD 27.3),
w zakresie tej dzia∏alnoÊci.

2. Rozporzàdzenia nie stosuje si´ do produkcji kon-
strukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawa-

nych, których Êrednica zewn´trzna nie przekracza
406,4 mm, oraz odlewów i wyrobów kutych.

§ 3. Dopuszczalna jest pomoc publiczna na:

1) restrukturyzacj´ przedsi´biorstw;

2) prace badawczo-rozwojowe; 

3) utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie
nowych miejsc pracy w przedsi´biorstwach;

4) ochron´ Êrodowiska;

5) szkolenia na potrzeby okreÊlonych przedsi´bior-
ców, bezpoÊrednio zwiàzane z rozwojem ich przed-
si´biorstw; 

6) pokrycie wyp∏at dla zwalnianych pracowników lub
pracowników, którzy wyrazili zgod´ na przejÊcie na
wczeÊniejszà emerytur´; 

7) ca∏kowite zaprzestanie przez przedsi´biorc´ prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Pomoc publiczna, o której mowa w § 3 
pkt 2—5, jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopusz-


