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czalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´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´ przedsi´biorstw jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych
w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana
pod warunkiem, ˝e:
1) program restrukturyzacji jest zwiàzany z ogólnà racjonalizacjà i ograniczeniem zdolnoÊci produkcyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zapewnia przedsi´biorcom korzystajàcym z pomocy przetrwanie w normalnych warunkach rynkowych po zakoƒczeniu okresu restrukturyzacji;
3) wielkoÊç i cz´stotliwoÊç pomocy sà ÊciÊle ograniczone do minimum koniecznego do przetrwania
i b´dà stopniowo znoszone.
§ 6. 1. Pomoc publiczna na pokrycie wyp∏at dla
zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy
wyrazili zgod´ na przejÊcie na wczeÊniejszà emerytur´,
jest dopuszczalna pod warunkiem, ˝e te zwolnienia lub
przejÊcia nastàpi∏y w zwiàzku z ca∏kowitym lub cz´Êciowym zaprzestaniem prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której
mowa w § 2 ust. 1.
2. IntensywnoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1,
nie mo˝e przekroczyç 50% kwoty wyp∏at dokonywanych przez przedsi´biorc´.
§ 7. 1. Pomoc przeznaczona na ca∏kowite zaprzestanie prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 2
ust. 1, jest dopuszczalna, z zastrze˝eniem § 8, pod warunkiem ˝e przedsi´biorca:
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2) do dnia wystàpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy prowadzi∏ dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 2
ust. 1;
3) w terminie 6 miesi´cy od dnia udzielenia pomocy
unieruchomi lub zlikwiduje urzàdzenia s∏u˝àce do
prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 2
ust. 1.
2. WielkoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1, nie
mo˝e przekroczyç wartoÊci ksi´gowej majàtku przedsi´biorstwa.
§ 8. Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 2 ust. 1, nale˝àcy do grupy kapita∏owej,
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, mo˝e uzyskaç pomoc przeznaczonà na ca∏kowite zaprzestanie prowadzenia dzia∏alnoÊci po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w § 7 oraz pod warunkiem, ˝e:
1) zaprzestanie prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 2 ust. 1, przez tego przedsi´biorc´ spowoduje, w okresie 5 lat od udzielenia pomocy lub
otrzymania przez przedsi´biorc´ ostatniej cz´Êci
pomocy, znaczne zmniejszenie zdolnoÊci produkcyjnych grupy kapita∏owej w zakresie produktów
wytwarzanych przez tego przedsi´biorc´ oraz
2) ksi´gi rachunkowe tego przedsi´biorcy za ostatni
rok obrachunkowy poprzedzajàcy rok, w którym
przedsi´biorca z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie pomocy, zosta∏y zbadane przez bieg∏ego rewidenta, który potwierdzi∏ rzetelnoÊç tych ksiàg.
§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa ˝elaza i stali (Dz. U. Nr 49,
poz. 511).
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) uzyska∏ wpis do w∏aÊciwego rejestru przed dniem
1 stycznia 2002 r.;

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1550
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 paêdziernika 2002 r.
w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.
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 motoryzacyjnym.

§ 2. 1. 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 obejmujàcà produkcj´, monta˝ lub prace
projektowo-wdro˝eniowe dotyczàce:
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1) silników spalinowych, ze spalaniem wewn´trznym
(PKD 34.10.A), a tak˝e innych silników stosowanych wy∏àcznie w pojazdach mechanicznych okreÊlonych w pkt 2—4,
2) samochodów osobowych (PKD 34.10.B),
3) pozosta∏ych pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu osób (PKD 34.10.C),
4) pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 34.10.D),
5) nadwozi pojazdów mechanicznych (PKD 34.20.Z,
z wy∏àczeniem przyczep i naczep)
— w zakresie tej dzia∏alnoÊci.
2. Rozporzàdzenie stosuje si´ równie˝ do przedsi´biorców b´dàcych dostawcami komponentów, którzy
zaopatrujà przedsi´biorc´, o którym mowa w ust. 1,
w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego
lub stadium monta˝u lub biorà udzia∏ w pracach projektowo-wdro˝eniowych dotyczàcych produktów wymienionych w ust. 1, pod warunkiem ˝e:
1) dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana w bliskiej odleg∏oÊci od miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci przez
przedsi´biorc´, o którym mowa w ust. 1, przez co
rozumie si´ w szczególnoÊci odleg∏oÊç majàcà znaczàcy wp∏yw na minimalizacj´ kosztów transportu
komponentów, w tym pozwalajàcà na bezpoÊrednie po∏àczenie miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci
obu przedsi´biorców linià kolejowà lub taÊmà
transportujàcà, oraz
2) przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, jest odbiorcà co najmniej po∏owy komponentów sprzedawanych przez danego dostawc´.
3. Przez komponenty, o których mowa w ust. 2, nale˝y rozumieç zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienionych w ust. 1
pkt 1—4, produkowany, sk∏adany lub montowany
przez dostawc´ komponentów i dostarczany przez niego przedsi´biorcy, o którym mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu systemu zamówieƒ. W szczególnoÊci komponentami sà: cz´Êci i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposa˝enia elektrycznego do pojazdów samochodowych.
§ 3. Dopuszczalna jest pomoc publiczna:
1) na restrukturyzacj´ przedsi´biorstw;
2) doraêna;
3) na prace badawczo-rozwojowe;
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7) na szkolenia na potrzeby okreÊlonych przedsi´biorców, bezpoÊrednio zwiàzane z rozwojem ich przedsi´biorstw;
8) na pokrycie kosztów bie˝àcej dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy;
9) na nowe inwestycje.
§ 4. Pomoc publiczna, o której mowa w § 3
pkt 1—8, jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców, zwanej dalej „ustawà”, oraz odpowiednio
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 6
ustawy.
§ 5. 1. Pomoc publiczna na nowe inwestycje jest dopuszczalna na zasadach okreÊlonych w ustawie oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 13 ust. 1 ustawy, z wyjàtkiem tych przepisów wykonawczych, które dotyczà du˝ych projektów inwestycyjnych, oraz z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. Warunkiem dopuszczalnoÊci pomocy, o której
mowa w ust. 1, jest jej przeznaczenie na zakup Êrodków
trwa∏ych niezb´dnych do:
1) utworzenia nowego przedsi´biorstwa lub
2) rozbudowy istniejàcego przedsi´biorstwa.
3. Dopuszczalna intensywnoÊç pomocy, o której
mowa w ust. 1, w przypadku nowych inwestycji spe∏niajàcych jeden z nast´pujàcych warunków:
1) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà przekraczajà równowartoÊç 50 milionów euro obliczonà wed∏ug kursu Êredniego walut obcych og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego w dniu z∏o˝enia wniosku o udzielenie pomocy,
2) ∏àczna wartoÊç pomocy wspierajàcej t´ inwestycj´
przekracza równowartoÊç 5 milionów euro
— wynosi 30% maksymalnej intensywnoÊci pomocy
okreÊlonej dla danego obszaru w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy.
§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej w sektorze motoryzacyjnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 305).
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

4) na utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy;
5) na rozwój ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców;
6) na ochron´ Êrodowiska;

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

