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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych kryteriów uznawania za pomoc publicznà niektórych rodzajów przysporzeƒ 
na rzecz przedsi´biorcy.

Na podstawie art. 2 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 szczegó∏owe kryteria
uznawania za pomoc publicznà, zwanà dalej „pomo-
cà”, przysporzenia korzyÊci finansowych dokonanego
na rzecz przedsi´biorcy w formie:
1) dokapitalizowania przedsi´biorcy, w tym przez na-

bycie akcji lub udzia∏ów tego przedsi´biorcy;
2) umorzenia zaleg∏oÊci wobec sektora finansów pu-

blicznych;

3) udzielenia gwarancji lub por´czenia;

4) udzielenia kredytu lub po˝yczki.

§ 2. 1. Dokapitalizowanie, o którym mowa w § 1
pkt 1, uznaje si´ za pomoc w nast´pujàcych przypad-
kach:

1) sytuacja finansowa przedsi´biorcy, z uwzgl´dnie-
niem wielkoÊci jego zad∏u˝enia oraz sytuacji sekto-
ra, w którym dzia∏a, powoduje, ˝e kwota, którà do-
kapitalizowano przedsi´biorc´, nie zwróci si´ w od-
powiednim czasie w postaci dywidend lub zwy˝ki
wartoÊci udzia∏ów lub akcji;
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2) z powodu niewystarczajàcego poziomu przep∏y-
wów pieni´˝nych przedsi´biorca nie uzyska∏by na
rynku Êrodków finansowych do podwy˝szenia ka-
pita∏u;

3) ma ono charakter krótkoterminowy, z okreÊlonym
z góry terminem i cenà odsprzeda˝y w celu umo-
rzenia;

4) wskutek dokapitalizowania spó∏ki, w której akcjona-
riuszami lub udzia∏owcami sà zarówno przedsi´-
biorcy nieb´dàcy przedsi´biorcami publicznymi,
jak i przedsi´biorcy publiczni, Skarb Paƒstwa, jed-
nostka samorzàdu terytorialnego lub przedsi´bior-
ca publiczny stanie si´ podmiotem dominujàcym
w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi;

5) organ udzielajàcy pomocy nabywa udzia∏y lub ak-
cje w spó∏ce handlowej o wartoÊci przewy˝szajàcej
sum´ aktywów netto spó∏ki.

2. Za pomoc uznaje si´ równie˝ dokapitalizowa-
nie przez organ udzielajàcy pomocy nowo utworzo-
nego przedsi´biorcy, który przejmie od przedsi´bior-
cy zagro˝onego upad∏oÊcià, w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej przynoszàcej
straty.

§ 3. Umorzenie zaleg∏oÊci wobec sektora finansów
publicznych uznaje si´ za pomoc, z wyjàtkiem przypad-
ków, gdy:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´-

powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty prze-
wy˝szajàcej wydatki egzekucyjne;

2) kwota zaleg∏oÊci nie przekracza pi´ciokrotnej war-
toÊci kosztów upomnienia w post´powaniu egze-
kucyjnym.

§ 4. 1. Pomoc w formie gwarancji lub por´czenia
mo˝e byç udzielona d∏u˝nikowi lub wierzycielowi.

2. Udzielenie gwarancji lub por´czenia uznaje si´
za pomoc dla d∏u˝nika w nast´pujàcych przypad-
kach:

1) d∏u˝nik jest przedsi´biorcà w trudnej sytuacji eko-
nomicznej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nad-
zorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców;

2) d∏u˝nik nie ma zdolnoÊci kredytowej w rozumieniu
art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144,
poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385
i 1387);

3) op∏ata prowizyjna za ich udzielenie jest ni˝sza od
oferowanej na rynku;

4) dotyczà one kwoty przekraczajàcej 80% wartoÊci
zobowiàzania.

3. Udzielenie gwarancji lub por´czenia uznaje si´
za pomoc dla wierzyciela, w przypadkach gdy prowa-
dzi do zmniejszenia ryzyka niewykonania zobowiàza-
nia, w szczególnoÊci gdy:

1) gwarancja lub por´czenie zosta∏y udzielone w sto-
sunku do zobowiàzania, które powsta∏o przed ich
udzieleniem, bez zmiany warunków tego zobowià-
zania;

2) gwarantowane lub por´czone zobowiàzanie zosta-
∏o zaciàgni´te u tego samego wierzyciela, w celu
sp∏aty wczeÊniejszego, niegwarantowanego lub
niepor´czonego zobowiàzania.

§ 5. Udzielenie kredytu lub po˝yczki uznaje si´ za
pomoc w nast´pujàcych przypadkach:

1) ich oprocentowanie jest korzystniejsze ni˝ oferowa-
ne przedsi´biorcy  na rynku;

2) sà one niezabezpieczone lub niewystarczajàco za-
bezpieczone i udzielone przedsi´biorcy, który nie
uzyska∏by  takiego kredytu lub po˝yczki na rynku ze
wzgl´du na brak zdolnoÊci kredytowej.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie okreÊlenia przypad-
ków, w których dofinansowanie przedsi´biorców pu-
blicznych uznane b´dzie za pomoc (Dz. U. Nr 28,
poz. 307). 

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


