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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyznawania Êrodków na wspieranie procesu restrukturyzacji 
przemys∏owego potencja∏u obronnego

Na podstawie art. 5b ust. 14 ustawy z dnia 7 paê-
dziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemy-
s∏owego potencja∏u obronnego i modernizacji tech-
nicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 83, poz. 932, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warun-
ki, tryb przyznawania, ustalania wysokoÊci oraz rozli-
czania Êrodków przeznaczonych na wspieranie proce-
su restrukturyzacji w spó∏kach, przedsi´biorstwach
paƒstwowych i jednostkach badawczo-rozwojowych,

o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 paêdzier-
nika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏o-
wego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — zwanej dalej
„ustawà”, a tak˝e wzór wniosku o przyznanie wsparcia
finansowego.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „podmiotach” — nale˝y przez to rozumieç spó∏ki,
przedsi´biorstwa paƒstwowe i jednostki badaw-
czo-rozwojowe, o których mowa w art. 2 ust. 1
ustawy;

2) „dzia∏aniach restrukturyzacyjnych” — nale˝y przez
to rozumieç dzia∏ania, o których mowa w art. 5
pkt 1 lit. a—c oraz e—g ustawy.

§ 2. 1. Ârodki na wsparcie dzia∏aƒ restrukturyzacyj-
nych mogà byç przyznane podmiotom, które:

1) nie dysponujà Êrodkami w∏asnymi lub dysponujà
Êrodkami niewystarczajàcymi na realizacj´ dzia∏aƒ

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100,
poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2053.



restrukturyzacyjnych, w tym w szczególnoÊci pod-
miotom, które w roku obrotowym poprzedzajàcym
rok, w którym podmiot wyst´puje z wnioskiem
o uzyskanie wsparcia, wykazywa∏y:

a) zmniejszenie obrotów,

b) nadmierne zdolnoÊci produkcyjne,

c) spadek zysku lub strat´,

d) wzrost zad∏u˝enia,

e) brak zdolnoÊci kredytowej;

2) realizujà umowy na wieloletnie dostawy uzbrojenia
i sprz´tu wojskowego oraz

3) charakteryzujà si´ nadmiernym poziomem zatrud-
nienia.

2. Ârodki na wspieranie procesu restrukturyzacji
przemys∏owego potencja∏u obronnego mogà byç przy-
znane podmiotom, dla ka˝dego z dzia∏aƒ restrukturyza-
cyjnych, wy∏àcznie jeden raz w roku bud˝etowym.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do podmiotów realizujàcych dzia∏ania restruktury-
zacyjne, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c
oraz g ustawy.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie wsparcia dla dzia∏aƒ
restrukturyzacyjnych podmiot sk∏ada nie póêniej ni˝
60 dni od dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki decyzj´
o udzieleniu wsparcia wydaje w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia przez Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów opinii, o której mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warun-
kach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicz-
nej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177).

3. Umowa o udzieleniu wsparcia mi´dzy ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki a podmiotem powin-
na byç zawarta w terminie 14 dni od dnia wydania de-
cyzji o udzieleniu wsparcia.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie wsparcia dla dzia∏aƒ
restrukturyzacyjnych powinien zawieraç:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajàcego si´ o wsparcie
obejmujàce:

a) firm´ (nazw´),

b) numer identyfikacyjny REGON,

c) numer identyfikacji podatkowej NIP,

d) adres;

2) wnioskowanà wielkoÊç wsparcia;

3) opis planowanego dzia∏ania wraz z uzasadnieniem
jego celowoÊci oraz szczegó∏owym harmonogra-
mem realizacji;

4) uzasadnienie przyznania wsparcia;

5) ∏àczny koszt realizacji dzia∏ania oraz êród∏a jego fi-
nansowania;

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu ubiegajàcego si´ o wsparcie.

2. W przypadku gdy podmiot wnioskuje o przyzna-
nie wsparcia dla restrukturyzacji zatrudnienia, o której
mowa w art. 5 pkt 1 lit. e ustawy, do wniosku do∏àcza si´:

1) imienny wykaz osób uprawnionych do uzyskania
odpraw pieni´˝nych, które sà obj´te zwolnieniami
z pracy, z podaniem:

a) rodzaju oraz wysokoÊci odprawy,

b) numeru PESEL,

c) wykonywanego zawodu,

d) sta˝u pracy,

e) terminu otrzymania wypowiedzenia,

f) terminu rozwiàzania stosunku pracy;

2) porozumienie lub regulamin, o których mowa
w art. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiàzywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pra-
cy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135,
poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679).

3. W przypadku gdy podmiot wnioskuje o przyzna-
nie wsparcia dla dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 5 pkt 1 lit. a oraz e—g ustawy, do
wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´ program
restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 5b ust. 3
ustawy.

4. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia dla dzia∏aƒ
restrukturyzacyjnych stanowi za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 5. 1. WysokoÊç Êrodków przyznanych jednemu
podmiotowi w roku bud˝etowym nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ 25% ∏àcznej wartoÊci Êrodków bud˝etowych b´dà-
cych w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki i przeznaczonych na wspieranie procesu re-
strukturyzacji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki ustala
wielkoÊç wsparcia przyznanego podmiotowi na pod-
stawie z∏o˝onego przez podmiot wniosku, po analizie
rodzaju i celowoÊci planowanych dzia∏aƒ restruktury-
zacyjnych.

3. OkreÊlajàc wysokoÊci wsparcia, minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki uwzgl´dnia:

1) zdolnoÊç podmiotu do zabezpieczenia potrzeb Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie do-
staw i modernizacji uzbrojenia lub sprz´tu wojsko-
wego;

2) mo˝liwoÊci podmiotu w zakresie unowoczeÊnienia
produkcji;

3) mo˝liwoÊci podmiotu w zakresie rozwoju eksportu;

4) stopieƒ przygotowania podmiotu do realizacji kon-
traktów offsetowych.
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§ 6. 1. Przyznane, decyzjà ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki, Êrodki na wsparcie dzia∏aƒ restruk-
turyzacyjnych sà wyp∏acane na specjalnie w tym celu
wyodr´bniony rachunek bankowy podmiotu.

2. Wyp∏ata pierwszej raty zaliczki, o której mowa
w art. 5b ust. 9 ustawy, mo˝e nastàpiç po podpisaniu
umowy, o której mowa w § 3 ust. 3.

3. Podstaw´ do wyp∏acenia kolejnej raty zaliczki
stanowi przed∏o˝enie przez podmiot sprawozdania za-
wierajàcego rozliczenie wyp∏aconych kwot.

§ 7. 1. Podmiot, który otrzyma∏ wsparcie dla dzia∏aƒ
restrukturyzacyjnych, jest obowiàzany sporzàdziç
i przekazaç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospo-
darki sprawozdania:

1) kwartalne — do 15. dnia miesiàca nast´pujàcego
po zakoƒczeniu kwarta∏u;

2) roczne — do dnia 31 stycznia roku nast´pujàcego
po rozliczonym roku bud˝etowym;

3) koƒcowe — w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia
realizacji programu restrukturyzacyjnego.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powin-
ny zawieraç rozliczenia wyp∏aconych Êrodków na cele

okreÊlone w umowie wraz z dokumentami finansowy-
mi potwierdzajàcymi wydatkowanie otrzymanych
Êrodków. Sprawozdanie dotyczàce wydatkowania
Êrodków na wspieranie restrukturyzacji zatrudnienia
powinno zawieraç dodatkowo imienny wykaz osób,
które otrzyma∏y odprawy, i kwoty wyp∏aconych od-
praw, a tak˝e wysokoÊç ich dofinansowania ze Êrod-
ków na wspieranie restrukturyzacji zatrudnienia.

§ 8. W odniesieniu do przedsi´biorstw paƒstwo-
wych, dla których organem za∏o˝ycielskim jest Mini-
ster Obrony Narodowej, oraz spó∏ek powsta∏ych
w wyniku komercjalizacji tych przedsi´biorstw — za-
dania ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
okreÊlone w rozporzàdzeniu wykonuje Minister Obro-
ny Narodowej.

§ 9. W roku bud˝etowym 2003 termin sk∏adania
wniosku o przyznanie wsparcia dla dzia∏aƒ restruktury-
zacyjnych up∏ywa z dniem 30 czerwca 2003 r.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

Dziennik Ustaw Nr 89 — 6002 — Poz. 830



Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. (poz. 830)

WZÓR WNIOSKU

................................................... ...............................................
Nazwa i piecz´ç zak∏adu MiejscowoÊç i data

(REGON, NIP i adres)

MINISTER GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ
00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzy˝y 3/5

WNIOSEK
O PRZYZNANIE WSPARCIA DLA DZIA¸A¡ RESTRUKTURYZACYJNYCH

Na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owe-
go potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83,
poz. 932, z póên. zm.) oraz na podstawie rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 830) w sprawie przyznawania Êrodków na wspieranie procesu restruktu-
ryzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego zwracam si´ z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego 

w ∏àcznej kwocie .......................................................................................................................................................... z∏,

z tego na pokrycie cz´Êci kosztów nast´pujàcych dzia∏aƒ okreÊlonych w art. 5 pkt 1 ustawy:

a) konwersji/koncentracji*) produkcji w ramach programu restrukturyzacyjnego ................................................ z∏,

b) dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej ...................................................................................................................... z∏,

c) promocji eksportu wytworzonego w Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego ..................

................................................................................................................................................................................ z∏,

d) restrukturyzacji zatrudnienia ................................................................................................................................ z∏,

e) wdro˝enia do produkcji nowoczesnego sprz´tu lub uzbrojenia wojskowego ................................................... z∏,

f) pozyskania majàtku niezb´dnego do zapewnienia produkcji uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego......................

................................................................................................................................................................................. z∏.

Poni˝sze punkty 1—4 wype∏niç osobno dla ka˝dego z dzia∏aƒ, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a—c, e—g 
ustawy.

1. OPIS DZIA¸ANIA

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(Opis powinien zawieraç wyczerpujàce informacje na temat planowanego dzia∏ania.)

————————
*) Niepotrzebne skreÊliç.
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2. UZASADNIENIE CELOWOÂCI PLANOWANEGO DZIA¸ANIA

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(Nale˝y podaç uzasadnienie celu g∏ównego, a tak˝e okreÊliç przewidywane skutki ekonomiczne, spo∏eczne itp.)

3. SZCZEGÓ¸OWY HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PLANOWANEGO DZIA¸ANIA

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

4. UZASADNIENIE PRZYZNANIA WSPARCIA

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(Nale˝y podaç przyczyny, które powodujà, ˝e podmiot ma trudnoÊci w uzyskaniu Êrodków z innych êróde∏ — np. kredy-
ty bankowe — na realizacj´ danego dzia∏ania.)

5. ¸ÑCZNY KOSZT REALIZACJI PLANOWANYCH DZIA¸A¡ ORAZ èRÓD¸A ICH FINANSOWANIA
(wg nast´pujàcego wzoru)

Dziennik Ustaw Nr 89 — 6004 — Poz. 830

Nazwa dzia∏ania ¸àczny koszt
realizacji w PLN

Kwota wsparcia
w PLN

Ârodki w∏asne
wnioskodawcy

w PLN

Inne êród∏a
finansowania

(wymieniç
poszczególne
êród∏a wraz ze
wskazaniem

uzyskanych kwot
w PLN)

................................................................
podpisy i piecz´cie osób upowa˝nionych

................................................................

INFORMACJA O DO¸ÑCZONYCH DO WNIOSKU ZA¸ÑCZNIKACH

1. ......................................................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................................................
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