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c) okreÊlenie przeznaczenia pomocy i jej formy,
d) przewidywanà wielkoÊç Êrodków publicznych

przeznaczonych na udzielenie pomocy,
e) przewidywany okres udzielania pomocy,
f)  omówienie planowanych efektów pomocy,

w tym skutków spo∏ecznych i gospodarczych,
g) omówienie procedur zapewniajàcych nieprze-

kroczenie maksymalnej intensywnoÊci pomocy,
h) okreÊlenie adresatów pomocy i ich szacunkowej

liczby oraz, je˝eli przewiduje to projekt udziele-
nia pomocy:
— pe∏nà nazw´ (firm´), siedzib´ oraz adres

przedsi´biorcy b´dàcego adresatem zamie-
rzonej pomocy,

— form´ prawnà tego przedsi´biorcy,
— klas´ rodzaju dzia∏alnoÊci okreÊlonà w rozpo-

rzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 7 paêdzierni-
ka 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),

— wskazanie, czy przedsi´biorca jest ma∏ym al-
bo Êrednim przedsi´biorcà,

— wartoÊç zamierzonej pomocy przeliczonà na
równà jej wartoÊç dotacji, zgodnie z przepisa-
mi wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2 usta-
wy.

§ 4. Pomoc horyzontalna na rozwój ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorców, zarówno indywidualna, jak
i udzielana na podstawie programu, nie podlega opi-
niowaniu, je˝eli:

1) jest przeznaczona na:
a) wspieranie us∏ug doradczych oraz cz´Êci kosz-

tów certyfikatu, o których mowa w art. 18 pkt 1
ustawy,

b) wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy, o których mowa w art. 7

pkt 11 i 12 ustawy, na obszarach, przez które na-
le˝y rozumieç jednostki wyró˝nione na poziomie
drugim (NTS 2), okreÊlone w rozporzàdzeniu Ra-
dy Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Teryto-
rialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U.
Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101 oraz
z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458
i Nr 191, poz. 1594), pod warunkiem ˝e miejsca
pracy zostanà utworzone w okresie 3 lat od dnia
zakoƒczenia inwestycji;

2) pomoc, o której mowa w pkt 1, spe∏nia warunki
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 13 ustawy;

3) organ udzielajàcy pomocy przedstawi organowi
nadzorujàcemu przed udzieleniem pomocy infor-
macje, o których mowa w § 3 pkt 3.

§ 5. Pomoc indywidualna na rozwój ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorców nie podlega opiniowaniu, je˝eli:

1) zosta∏y spe∏nione warunki okreÊlone w § 4;

2) wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia po-
mocà wynosi mniej ni˝ równowartoÊç 25 mln euro
oraz intensywnoÊç zamierzonej pomocy nie prze-
kracza po∏owy maksymalnej intensywnoÊci pomo-
cy ustalonej dla obszaru, na którym przedsi´biorca
prowadzi dzia∏alnoÊç, albo wartoÊç pomocy wyno-
si mniej ni˝ równowartoÊç 15 mln euro.

§ 6. RównowartoÊç w euro wielkoÊci pomocy oraz
kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà ustala
si´ wed∏ug Êredniego kursu walut obcych og∏oszone-
go przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego
w dniu sporzàdzenia informacji, o których mowa w § 3
pkt 3 i § 4 pkt 3.

§ 7. 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 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

Na podstawie art. 44 ust. 4 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. OkreÊla si´ wzór formularza informacji o pomo-
cy publicznej otrzymanej przez przedsi´biorc´ w okre-
sie trzech kolejnych lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia

wniosku o udzielenie pomocy, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 2. 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 12 listopada 2002 r.

w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsi´biorc´.


