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USTAWA

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalnoÊci 
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców

Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finanso-
wym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363
i Nr 141, poz. 1177) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 2: 

a) w ust. 1:

— uchyla si´ pkt 10,

— w pkt 11 uchyla si´ lit. b, 

— w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) parku przemys∏owym — nale˝y przez to
rozumieç zespó∏ wyodr´bnionych nieru-
chomoÊci, w którego sk∏ad wchodzi co
najmniej nieruchomoÊç, na której znaj-
duje si´ infrastruktura techniczna pozo-
sta∏a po restrukturyzowanym lub likwi-
dowanym przedsi´biorcy, utworzony na
podstawie umowy cywilnoprawnej, któ-
rej jednà ze stron jest jednostka samo-
rzàdu terytorialnego, stwarzajàcy mo˝li-
woÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej przedsi´biorcom, w szczególno-
Êci ma∏ym i Êrednim,

15) parku technologicznym — nale˝y przez
to rozumieç zespó∏ wyodr´bnionych
nieruchomoÊci wraz z infrastrukturà
technicznà, utworzony w celu dokony-
wania przep∏ywu wiedzy i technologii
pomi´dzy jednostkami naukowymi
w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ
Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335)
a przedsi´biorcami, na którym oferowa-
ne sà przedsi´biorcom, wykorzystujà-
cym nowoczesne technologie, us∏ugi
w zakresie doradztwa w tworzeniu i roz-
woju przedsi´biorstw, transferu techno-
logii oraz przekszta∏cania wyników ba-
daƒ naukowych i prac rozwojowych
w innowacje technologiczne, a tak˝e
stwarzajàcy tym przedsi´biorcom mo˝li-
woÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej przez korzystanie z nieruchomo-
Êci i infrastruktury technicznej na zasa-
dach umownych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyra˝one w euro kwoty okreÊlone w usta-
wie sà przeliczane na z∏ote wed∏ug Êrednie-

go kursu Narodowego Banku Polskiego,
obowiàzujàcego w dniu poprzedzajàcym
pierwszy dzieƒ terminu sk∏adania wniosków
o udzielenie wsparcia finansowego nowej
inwestycji.”;

2) art. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„Art. 3. Przedsi´biorcy mo˝na udzieliç wsparcia fi-
nansowego nowej inwestycji w przypadku,
gdy:

1) spe∏nia on jeden z poni˝szych warun-
ków:

a) wartoÊç nowej inwestycji jest nie
mniejsza ni˝ równowartoÊç kwoty
10 000 000 euro lub

b) wartoÊç nowej inwestycji jest nie
mniejsza ni˝ równowartoÊç kwoty
500 000 euro, w przypadku gdy inwe-
stycja dotyczy rozbudowy lub moder-
nizacji istniejàcego przedsi´biorstwa
i wià˝e si´ z utrzymaniem co najmniej
100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy
w przypadku inwestycji w jednym
z obszarów wsparcia, przez nie mniej
ni˝ 5 lat, lub

c) w wyniku nowej inwestycji zosta∏o
utworzonych co najmniej 20 nowych
miejsc pracy na nie mniej ni˝ 5 lat,
lub

d) nowa inwestycja wprowadza innowa-
cj´ technologicznà, lub

e) nowa inwestycja wp∏ywa na popraw´
stanu Êrodowiska, lub

f)  nowa inwestycja jest zlokalizowana
na obszarze parku przemys∏owego
lub parku technologicznego,

2) udzia∏ w∏asny przedsi´biorcy w nak∏a-
dach zwiàzanych z inwestycjà wynosi co
najmniej 25% kosztów inwestycji; przez
udzia∏ w∏asny nale˝y rozumieç Êrodki,
które nie zosta∏y uzyskane przez przed-
si´biorc´ w zwiàzku z udzielonà pomocà
publicznà, w szczególnoÊci w formie kre-
dytów preferencyjnych, dop∏at do opro-
centowania kredytów preferencyjnych
lub gwarancji i por´czeƒ na warunkach
korzystniejszych od oferowanych na
rynku,
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3) dzia∏alnoÊç gospodarcza zwiàzana z da-
nà inwestycjà b´dzie prowadzona przez
co najmniej 5 lat od dnia udzielenia
wsparcia finansowego,

4) w przypadku wsparcia finansowego,
które ma byç przeznaczone na tworzenie
nowych miejsc pracy — nowo utworzo-
ne miejsca pracy b´dà utrzymane przez
co najmniej 5 lat od dnia udzielenia po-
mocy,

5) wniosek o wsparcie finansowe nowej in-
westycji zosta∏ z∏o˝ony przed rozpocz´-
ciem realizacji danej inwestycji.

Art. 4. 1. Przy obliczaniu wartoÊci nowych inwe-
stycji uwzgl´dnia si´ nast´pujàce koszty
inwestycji: 

1) cen´ nabycia gruntów, 

2) cen´ nabycia albo koszt wytworzenia
Êrodków trwa∏ych, takich jak budowle
i budynki oraz ich wyposa˝enie zwià-
zane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, w tym w szczególnoÊci:

a) maszyny i urzàdzenia,

b) narz´dzia, przyrzàdy i aparatur´, 

c) wyposa˝enie techniczne dla prac
biurowych,

d) infrastruktur´ technicznà,

3) cen´ nabycia albo koszt wytworzenia
wartoÊci niematerialnych i prawnych
polegajàcych na uzyskaniu patentu,
nabyciu licencji lub nieopatentowane-
go know-how, w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej 25% kosztów, o których
mowa w pkt 1 i 2; przy czym wartoÊci
niematerialne i prawne powinny spe∏-
niaç ∏àcznie nast´pujàce warunki:

a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie
przez przedsi´biorc´ otrzymujàce-
go pomoc regionalnà,

b) b´dà nabyte od osoby trzeciej na
warunkach nieodbiegajàcych od
normalnych praktyk inwestycyj-
nych,

c) b´dà stanowiç w∏asnoÊç przedsi´-
biorcy przez okres co najmniej 5 lat,

d) podlegajà amortyzacji zgodnie z od-
r´bnymi przepisami.

2. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych ustala si´
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz
z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 139, poz. 1324).”;

3) w art. 5 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na utworzenie nowych miejsc pracy, w wyso-
koÊci nieprzekraczajàcej równowartoÊci kwoty
4 000 euro na jedno utworzone miejsce pracy,
pomno˝onej przez liczb´ utworzonych miejsc
pracy; przy czym wielkoÊç pomocy nie mo˝e
przekroczyç cz´Êci dwuletnich kosztów pracy
nowo zatrudnionych pracowników, odpowia-
dajàcej maksymalnej intensywnoÊci pomocy
publicznej okreÊlonej przepisami o pomocy pu-
blicznej; na koszty te sk∏adajà si´ koszty p∏acy
brutto pracowników powi´kszone o wszystkie
obowiàzkowe p∏atnoÊci zwiàzane z ich zatrud-
nieniem,”;

4) w art. 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o udzielenie
wsparcia finansowego nowej inwestycji
sk∏ada wniosek do ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki. Wniosek zawiera w szcze-
gólnoÊci: 

1) nazw´ (firm´), siedzib´ oraz adres przed-
si´biorcy,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), je-
˝eli przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç
gospodarczà na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,

3) przedmiot wykonywanej przez przedsi´-
biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej wed∏ug
Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD),

4) nazw´ inwestycji, 

5) zwi´z∏y opis projektu inwestycyjnego,

6) lokalizacj´ i wartoÊç inwestycji, 

7) liczb´ nowo utworzonych miejsc pracy
w rozumieniu przepisów o pomocy pu-
blicznej w okresie realizacji inwestycji oraz
docelowà liczb´ zatrudnionych pracowni-
ków w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu
pracy, ich kwalifikacje oraz okreÊlenie cza-
su, przez jaki nowe miejsca pracy b´dà
utrzymane, 

8) harmonogram realizacji inwestycji, 

9) planowanà efektywnoÊç ekonomicznà no-
wej inwestycji w zakresie rzeczowym i fi-
nansowym, liczonà wed∏ug metody we-
wn´trznej stopy zwrotu (IRR),

10) opis wp∏ywu inwestycji na Êrodowisko, 

11) opis nowej technologii przewidzianej do
wykorzystania w ramach inwestycji oraz
okres jej stosowania na Êwiecie, po-
twierdzony w opinii niezale˝nego pod-
miotu, dysponujàcego wiedzà w tym za-
kresie,

12) rodzaj i koszty szkoleƒ w rozumieniu prze-
pisów ustawy o pomocy publicznej.”,



Dziennik Ustaw Nr 159 — 10932 — Poz. 1537

b) w ust. 2:

— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) ostatnie przyj´te i zatwierdzone roczne
sprawozdanie finansowe, a w przypadku
przedsi´biorcy dzia∏ajàcego krócej ni˝ rok
— sprawozdanie finansowe za ostatni
okres sprawozdawczy,

3) zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego urz´du skar-
bowego i Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych o niezaleganiu przedsi´biorcy
z wp∏atami odpowiednich nale˝noÊci, wy-
stawione nie póêniej ni˝ 6 miesi´cy przed
datà z∏o˝enia wniosku, je˝eli przedsi´bior-
ca wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”,

— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) informacje o pomocy publicznej otrzyma-
nej przez przedsi´biorc´ w okresie kolej-
nych 3 lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia
wniosku, a w przypadku przedsi´biorcy
dzia∏ajàcego krócej ni˝ trzy lata — infor-
macje o pomocy publicznej za ca∏y okres
dzia∏alnoÊci.”;

5) w art. 11 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego
nowej inwestycji sk∏ada si´ do ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki w terminie od dnia
1 lutego do koƒca lutego danego roku kalenda-
rzowego. KolejnoÊç z∏o˝enia wniosku nie ma
wp∏ywu na udzielenie wnioskowanego wspar-
cia finansowego.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego
nowej inwestycji sà rozpatrywane przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki do dnia
30 czerwca danego roku.”;

6) w art. 12 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie-
nie:

„Umowa, o której mowa w ust. 1, okreÊla zobowià-
zania przedsi´biorcy lub gminy, w tym w szczegól-
noÊci lokalizacj´, wartoÊç inwestycji, harmono-
gram realizacji projektu inwestycyjnego, nazw´ za-
kupionej technologii, liczb´ zatrudnionych pra-
cowników oraz zakres i koszt szkoleƒ.”; 

7) w art. 13 uchyla si´ ust. 5;

8) po art. 13 dodaje si´ art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki informuje przedsi´biorc´ lub
gmin´ o przyczynach odmowy udzie-
lenia wsparcia finansowego nowej in-
westycji.

2. Przedsi´biorca lub gmina mogà zwró-
ciç si´, w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania informacji, o której mowa

w ust. 1, do ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki o ponowne rozpa-
trzenie wniosku. Ponowne rozpatrze-
nie wniosku przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw gospodarki nast´puje
w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki wniosku o wydanie nowej
opinii.”;

9) w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wartoÊç nowej inwestycji,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warun-
kach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicz-
nej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177)
w art. 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) nowej inwestycji — nale˝y przez to rozumieç in-
westycj´ zwiàzanà z utworzeniem, rozbudowà
lub nabyciem przedsi´biorstwa, jak równie˝
z rozpocz´ciem w przedsi´biorstwie dzia∏aƒ
obejmujàcych dokonywanie zasadniczych zmian
produkcji bàdê procesu produkcyjnego, zmian
wyrobu lub us∏ugi, w tym tak˝e zmian w zakresie
sposobu Êwiadczenia us∏ug,”.

Art. 3. 1. W 2003 r. wnioski o udzielenie wsparcia
finansowego nowej inwestycji sk∏ada si´ tak˝e
w okresie od dnia 1 paêdziernika do dnia 31 paêdzier-
nika.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, sà rozpatry-
wane przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
w okresie 60 dni poczàwszy od dnia up∏ywu terminu na
sk∏adanie wniosków, o którym mowa w ust. 1.

Art. 4. 1. Parki przemys∏owe spe∏niajàce co naj-
mniej jeden z warunków, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu ustalonym niniejszà ustawà, sà parkami przemy-
s∏owymi w rozumieniu tej ustawy.

2. Parki przemys∏owe, o których mowa w ust. 1, do-
stosujà si´ do wymogów okreÊlonych w art. 2 ust. 1
pkt 14 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
ustalonym niniejszà ustawà, w okresie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 5. Przepis art. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa
w art. 1, stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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