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Na podstawie art. 42 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:

1) zakres sprawozdaƒ pozwalajàcych na nadzorowa-
nie pomocy publicznej dla przedsi´biorców, zwa-
nej dalej „pomocà”;

2) zakres sprawozdaƒ o zaleg∏oÊciach przedsi´bior-
ców we wp∏atach Êrodków publicznych;

3) sposób przekazywania  sprawozdaƒ, o których mo-
wa w pkt 1 i 2;

4) okresy sprawozdawcze;

5) terminy sk∏adania sprawozdaƒ;

6) wzory formularzy sprawozdaƒ.

§ 2. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, w sprawozdaniach,
o których mowa w § 1 pkt 1, podaje si´ nast´pujàce in-
formacje:

1) nazw´ i siedzib´ organu udzielajàcego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej organu udzielajà-
cego  pomocy (NIP);

3) podstaw´ prawnà udzielonej pomocy;

4) oznaczenie programu pomocowego;

5) dzieƒ udzielenia pomocy;

6) nazw´ (firm´) przedsi´biorcy lub imi´ i nazwisko
przedsi´biorcy, któremu udzielono pomocy;

7) adres siedziby przedsi´biorcy;

8) numer identyfikacji podatkowej  przedsi´biorcy
(NIP);

9) form´ prawnà przedsi´biorcy;

10) wielkoÊç przedsi´biorcy;

11) klas´ rodzaju dzia∏alnoÊci okreÊlonà w rozporzà-
dzeniu 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);

12) wartoÊç pomocy;

13) form´ pomocy;

14) przeznaczenie pomocy;

15) êród∏o pochodzenia pomocy;

16) wskazanie kwarta∏u albo roku kalendarzowego, za
który sporzàdza si´ sprawozdanie.

2. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1,
dotyczàcych pomocy udzielonej w rolnictwie, ∏owiec-

twie, ∏àcznie z dzia∏alnoÊcià us∏ugowà (sekcja A,
dzia∏ 01 PKD), leÊnictwie, pozyskiwaniu drewna, ∏àcz-
nie z dzia∏alnoÊcià us∏ugowà (sekcja A, dzia∏ 02 PKD),
rybo∏ówstwie i rybactwie (sekcja B, dzia∏ 05 PKD), po-
mocy na skup i przechowywanie produktów rolnych
oraz zapasów przetworów z tych produktów, a tak˝e na
skup i przechowywanie zapasów ryb morskich, podaje
si´ nast´pujàce informacje:

1) nazw´ i siedzib´ organu udzielajàcego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej organu udzielajà-
cego pomocy (NIP);

3) podstaw´ prawnà udzielonej pomocy;

4) wartoÊç pomocy;

5) form´ pomocy;

6) przeznaczenie pomocy;

7) êród∏o pochodzenia pomocy;

8) wskazanie kwarta∏u albo roku kalendarzowego, za
który sporzàdza si´ sprawozdanie. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, spo-
rzàdza si´ na formularzu, którego wzór okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1
pkt 2, podaje si´ nast´pujàce informacje:

1) nazw´ i siedzib´ organu udzielajàcego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej organu udzielajà-
cego pomocy (NIP);

3) województwo w∏aÊciwe dla siedziby przedsi´bior-
ców majàcych zaleg∏oÊci we wp∏atach Êrodków pu-
blicznych;

4) wskazanie kwarta∏u roku kalendarzowego, za który
sporzàdza si´ sprawozdanie;

5) rodzaje i wartoÊç zaleg∏ych nale˝noÊci przedsi´-
biorców we wp∏atach Êrodków publicznych wraz
z odsetkami za zw∏ok´, z wy∏àczeniem zaleg∏ych
nale˝noÊci, w stosunku do których organ upraw-
niony podjà∏ decyzj´ o odroczeniu p∏atnoÊci lub
roz∏o˝eniu jej na raty. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporzà-
dza si´ na formularzu, którego wzór okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Organ udzielajàcy pomocy sporzàdza spra-
wozdania, o których mowa w § 1 pkt 1, za poszczegól-
ne kwarta∏y roku kalendarzowego (sprawozdanie
kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (spra-
wozdanie roczne). 
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia  12 listopada 2002 r.

w sprawie sprawozdaƒ pozwalajàcych na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsi´biorców oraz spra-
wozdaƒ o zaleg∏oÊciach przedsi´biorców we wp∏atach Êrodków publicznych. 
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2. Organ udzielajàcy pomocy sporzàdza sprawoz-
dania, o których mowa w § 1 pkt 2, wed∏ug stanu na ko-
niec ka˝dego kwarta∏u roku kalendarzowego (sprawoz-
danie kwartalne).

§ 5. Organ udzielajàcy pomocy przekazuje spra-
wozdania kwartalne w terminie 30 dni od dnia zakoƒ-
czenia kwarta∏u, a sprawozdania roczne — w terminie
60 dni od dnia zakoƒczenia roku kalendarzowego.

§ 6. 1. Organ udzielajàcy pomocy przekazuje spra-
wozdania w formie elektronicznej z u˝yciem programu
wskazanego przez organ nadzorujàcy.

2. Informacje o sposobie przekazywania danych za-
mieszcza si´ na stronie internetowej organu nadzoru-
jàcego.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie okreÊlenia zakresu
obowiàzków informacyjnych b´dàcych podstawà spo-
rzàdzania sprawozdaƒ dotyczàcych udzielonej pomocy
i informacji o zaleg∏oÊciach w regulowaniu nale˝noÊci
i zobowiàzaƒ przedsi´biorców wobec Skarbu Paƒstwa
(Dz. U. Nr 28, poz. 302).

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik nr 2

SPRAWOZDANIE O ZALEG¸OÂCIACH PRZEDSI¢BIORCÓW WE WP¸ATACH ÂRODKÓW PUBLICZNYCH
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