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2) z powodu niewystarczajàcego poziomu przep∏ywów pieni´˝nych przedsi´biorca nie uzyska∏by na
rynku Êrodków finansowych do podwy˝szenia kapita∏u;
3) ma ono charakter krótkoterminowy, z okreÊlonym
z góry terminem i cenà odsprzeda˝y w celu umorzenia;
4) wskutek dokapitalizowania spó∏ki, w której akcjonariuszami lub udzia∏owcami sà zarówno przedsi´biorcy nieb´dàcy przedsi´biorcami publicznymi,
jak i przedsi´biorcy publiczni, Skarb Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego lub przedsi´biorca publiczny stanie si´ podmiotem dominujàcym
w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi;
5) organ udzielajàcy pomocy nabywa udzia∏y lub akcje w spó∏ce handlowej o wartoÊci przewy˝szajàcej
sum´ aktywów netto spó∏ki.
2. Za pomoc uznaje si´ równie˝ dokapitalizowanie przez organ udzielajàcy pomocy nowo utworzonego przedsi´biorcy, który przejmie od przedsi´biorcy 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 przypadków, gdy:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty przewy˝szajàcej wydatki egzekucyjne;
2) kwota zaleg∏oÊci nie przekracza pi´ciokrotnej wartoÊci kosztów upomnienia w post´powaniu egzekucyjnym.
§ 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 przypadkach:
1) d∏u˝nik jest przedsi´biorcà w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców;

Poz. 1653 i 1654

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 prowadzi do zmniejszenia ryzyka niewykonania zobowiàzania, w szczególnoÊci gdy:
1) gwarancja lub por´czenie zosta∏y udzielone w stosunku do zobowiàzania, które powsta∏o przed ich
udzieleniem, bez zmiany warunków tego zobowiàzania;
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˝ oferowane przedsi´biorcy na rynku;
2) sà one niezabezpieczone lub niewystarczajàco zabezpieczone 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 przypadków, w których dofinansowanie przedsi´biorców publicznych 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

1654
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsi´biorc´.
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 pomocy publicznej otrzymanej przez przedsi´biorc´ w okresie 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

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r.
(poz. 1654)
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