
Dziennik Ustaw Nr 192 — 13629 — Poz. 1963 i 1964

1964

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sprawozdaƒ dotyczàcych wykorzystania pomocy publicznej oraz kategorii podmiotów, 
które sà zobowiàzane do okreÊlania zasad rachunkowoÊci w odniesieniu do dzia∏alnoÊci wspieranej 

ze Êrodków publicznych

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych

pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarzàdza
si´, co nast´puje:

5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasi∏ek piel´gnacyjny nie przys∏uguje osobie
przebywajàcej w instytucji zapewniajàcej ca∏o-
dobowe utrzymanie, je˝eli pobyt osoby
i udzielane przez t´ instytucj´ Êwiadczenia cz´-
Êciowo lub w ca∏oÊci finansowane sà z bud˝e-
tu paƒstwa albo z Narodowego Funduszu
Zdrowia.”;

6) w art. 23:

a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby
ubiegajàcej si´ o Êwiadczenia rodzinne
wystàpià wàtpliwoÊci dotyczàce okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 3 pkt 17, or-
gan w∏aÊciwy mo˝e przeprowadziç wy-
wiad.

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kie-
rownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej udo-
st´pnia organowi w∏aÊciwemu aktualny
rodzinny wywiad Êrodowiskowy, o którym
mowa w przepisach o pomocy spo∏ecznej,
osoby ubiegajàcej si´ o Êwiadczenia ro-
dzinne.”,

b) w ust. 5 po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,”; 

7) po art. 70 dodaje si´ art. 70a w brzmieniu:

„Art. 70a. 1. Osobie otrzymujàcej dodatek, o któ-
rym mowa w art. 12, która do dnia
30 kwietnia 2004 r. pobiera∏a Êwiad-
czenia z funduszu alimentacyjnego,
ustala si´ w okresie od dnia 1 maja
2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. pra-
wo do tego dodatku w wysokoÊci
70 % przys∏ugujàcego w kwietniu
2004 r. Êwiadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego. Dodatek nie mo˝e byç
ni˝szy ni˝ 170 z∏ na dziecko albo 250 z∏
na dziecko, o którym mowa w art. 12
ust. 4.

2. Osoba, która do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy otrzymywa∏a Êwiadczenie
z funduszu alimentacyjnego i po dniu
1 maja 2004 r. nie otrzymywa∏a do-
datku z tytu∏u samotnego wychowy-
wania dziecka, nabywa w okresie od
dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grud-
nia 2004 r., na wniosek, prawo do do-
datku do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u
samotnego wychowywania dziecka
w wysokoÊci 70 % Êwiadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego przys∏ugujà-
cego w kwietniu 2004 r., je˝eli dochód
rodziny w przeliczeniu na osob´ nie
przekracza kwoty 612 z∏ i rodzina
spe∏nia pozosta∏e warunki okreÊlone
w ustawie.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2,
nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ 300 z∏ na
dziecko.

4. Osobie, o której mowa w ust. 1, wy-
sokoÊç dodatku do zasi∏ku rodzinne-
go z tytu∏u samotnego wychowywa-
nia dziecka ustala si´ z uwzgl´dnie-
niem wyp∏aconych po dniu 1 maja
2004 r. dodatków, o których mowa
w art. 12. WysokoÊç dodatku ustala
si´ z urz´du, po do∏àczeniu zaÊwiad-
czenia o wysokoÊci przys∏ugujàcego
w kwietniu 2004 r. Êwiadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego.

5. Zmiana decyzji w sprawie wysokoÊci
dodatku z tytu∏u samotnego wycho-
wywania dziecka w przypadku osób,
o których mowa w ust. 1, nie wyma-
ga zgody strony.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po dniu og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski



§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres sprawozdaƒ dotyczàcych wykorzystania po-
mocy publicznej, zwanych dalej „sprawozdania-
mi”;

2) okresy sprawozdawcze;

3) terminy sk∏adania sprawozdaƒ;

4) wzór formularza sprawozdaƒ;

5) kategorie podmiotów zobowiàzanych do przekazy-
wania sprawozdaƒ;

6) kategorie podmiotów zobowiàzanych do okreÊla-
nia zasad rachunkowoÊci, w sposób zapewniajàcy
uj´cie w ksi´gach rachunkowych przychodów
i zwiàzanych z nimi kosztów odr´bnie w odniesie-
niu do dzia∏alnoÊci wspieranej ze Êrodków publicz-
nych, a tak˝e metod przypisywania kosztów i przy-
chodów do poszczególnych rodzajów prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach
dotyczàcych pomocy publicznej;

2) przedsi´biorcy dzia∏ajàcym w sektorze przetwór-
stwa przemys∏owego — rozumie si´ przez to
przedsi´biorc´ publicznego, który w ostatnim roku
obrotowym uzyska∏ co najmniej 50 % przychodów
netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia-
∏ów z dzia∏alnoÊci w zakresie przetwórstwa prze-
mys∏owego, oznaczonej zgodnie z Polskà Klasyfi-
kacjà Dzia∏alnoÊci, okreÊlonà w rozporzàdzeniu
Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w spra-
wie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U.
Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), jako sekcja D,
podsekcja DA-DN.

§ 3. 1. Obowiàzek okreÊlenia zasad i metod, o któ-
rych mowa w art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy, dotyczy:

1) podmiotów, którym zosta∏y udzielone prawa spe-
cjalne obejmujàce prawa udzielone okreÊlonej
liczbie podmiotów na wyznaczonym obszarze
przez organy administracji publicznej lub wynika-
jàce bezpoÊrednio z przepisów prawa, które nie-
zgodnie z zasadami obiektywizmu, proporcjonal-
noÊci i niedyskryminacji:
a) wyznaczajà lub ograniczajà liczb´ podmiotów

uprawnionych do wykonywania okreÊlonej
dzia∏alnoÊci do dwóch lub wi´cej podmiotów
lub

b) przyznajà okreÊlonym podmiotom szczególne
przywileje, powodujàc zró˝nicowane warunki
konkurencji dla tych przedsi´biorców oraz ich
konkurentów na wyznaczonym obszarze;

2) podmiotów, którym zosta∏y udzielone prawa wy-
∏àczne obejmujàce prawa udzielone przez organy
administracji publicznej lub wynikajàce bezpo-
Êrednio z przepisów prawa, które zastrzegajà na
rzecz danego przedsi´biorcy wy∏àcznoÊç na wyko-

nywanie okreÊlonej dzia∏alnoÊci na wyznaczonym
obszarze;

3) podmiotów, którym zosta∏a powierzona realizacja
zadaƒ publicznych obejmujàcych us∏ugi Êwiadczo-
ne w ogólnym interesie gospodarczym, o których
mowa w art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà;

4) przedsi´biorców dzia∏ajàcych w sektorze przetwór-
stwa przemys∏owego.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy:

1) podmiotów, których przychód netto ze sprzeda˝y
produktów, towarów i materia∏ów w ka˝dym z ko-
lejnych dwóch lat obrotowych, poprzedzajàcych
rok, w którym korzystali oni z praw specjalnych
lub wy∏àcznych lub zosta∏a im powierzona realiza-
cja zadaƒ publicznych, nie przekroczy∏ równowar-
toÊci 40 mln euro, a w przypadku publicznych in-
stytucji kredytowych — równowartoÊci 800 mln
euro; 

2) podmiotów, w odniesieniu do us∏ug, których
Êwiadczenie nie grozi naruszeniem, w istotnym za-
kresie, wymiany handlowej mi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi;

3) podmiotów, którym zosta∏a powierzona realizacja
zadaƒ publicznych, je˝eli otrzymana przez nich po-
moc publiczna zosta∏a udzielona na czas niezb´d-
ny do realizacji tych zadaƒ, na zasadach otwarto-
Êci, przejrzystoÊci i niedyskryminacji.

§ 4. 1. Obowiàzek przedk∏adania sprawozdaƒ doty-
czy podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1—3,
oraz przedsi´biorców publicznych.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy: 

1) Narodowego Banku Polskiego;

2) publicznych instytucji kredytowych, w sprawach
dotyczàcych lokowania przez organy w∏adzy pu-
blicznej funduszy publicznych w tych instytucjach
na warunkach komercyjnych;

3) przedsi´biorców publicznych, których przychód
netto ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia-
∏ów w ka˝dym z kolejnych dwóch lat obrotowych,
poprzedzajàcych rok udzielenia pomocy, nie prze-
kroczy∏ równowartoÊci 40 mln euro, a w przypad-
ku publicznych instytucji kredytowych — równo-
wartoÊci 800 mln euro;

4) przedsi´biorców publicznych, w odniesieniu do
us∏ug, których Êwiadczenie nie grozi naruszeniem,
w istotnym zakresie, wymiany handlowej mi´dzy
paƒstwami cz∏onkowskimi.

§ 5. 1. Sprawozdania powinny zawieraç nast´pujà-
ce informacje:
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1) pe∏nà nazw´ (firm´), siedzib´ lub adres podmiotu,
który jest zobowiàzany do przekazywania spra-
wozdaƒ;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON;

4) klas´ rodzaju dzia∏alnoÊci okreÊlonà w rozporzà-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD);

5) wielkoÊç podmiotu;

6) form´ prawnà podmiotu;

7) struktur´ w∏asnoÊci podmiotu;

8) struktur´ grupy kapita∏owej, do której nale˝y pod-
miot;

9) Êrednioroczne zatrudnienie;

10) wielkoÊç i struktur´ produkcji i sprzeda˝y;

11) wskazanie g∏ównych wierzycieli;

12) podstaw´ prawnà udzielonej pomocy;

13) wartoÊç pomocy;

14) form´ pomocy;

15) przeznaczenie pomocy;

16) okres, na jaki pomoc zosta∏a udzielona;

17) nazw´ i siedzib´ podmiotu, który udzieli∏ pomocy;

18) bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek prze-
p∏ywów pieni´˝nych za ostatni rok obrotowy.

2. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2,
oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, przekazu-
jà równie˝:

1) informacje dotyczàce praw specjalnych i wy∏àcz-
nych, w tym: 

a) zakres przedmiotowy posiadanych praw,

b) podstaw´ prawnà udzielenia prawa,

c) w przypadku praw specjalnych — innych pod-
miotów uprawnionych do wykonywania prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci na wyznaczonym obszarze;

2) opis zasad i metod, o których mowa w art. 40
ust. 3 pkt 1 ustawy. 

3. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3,
oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, przekazu-
jà równie˝:

1) informacje dotyczàce realizacji powierzonych za-
daƒ publicznych, w tym:

a) zakres przedmiotowy zadaƒ, 

b) podstaw´ prawnà powierzenia realizacji zadaƒ,

c) sposób obliczania wysokoÊci otrzymanej re-
kompensaty;

2) opis zasad i metod, o których mowa w art. 40
ust. 3 pkt 1 ustawy.

4. Przedsi´biorcy dzia∏ajàcy w sektorze przetwór-
stwa przemys∏owego, którzy w ostatnim roku obroto-
wym uzyskali przychody netto ze sprzeda˝y produk-
tów, towarów i materia∏ów w wysokoÊci co najmniej
250 mln euro, oprócz informacji, o których mowa
w ust. 1, przekazujà równie˝:

1) sprawozdanie ze zmian w kapitale w∏asnym, spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci jednostki oraz informacj´
dodatkowà;

2) opis zasad i metod, o których mowa w art. 40
ust. 3 pkt 1 ustawy.

5. Sprawozdania sk∏ada si´ na formularzu, którego
wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 6. Przedsi´biorca publiczny lub inny zobowiàza-
ny podmiot przekazuje sprawozdania do Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w termi-
nie do 7 miesi´cy po zakoƒczeniu roku obrotowego.

§ 7. RównowartoÊç przychodów netto ze sprzeda-
˝y w euro ustala si´ wed∏ug kursu Êredniego walut ob-
cych, og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski, obo-
wiàzujàcego na dzieƒ koƒczàcy rok obrotowy, za który
przedsi´biorca publiczny lub inny podmiot jest zobo-
wiàzany do przekazywania sprawozdaƒ.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i spra-
wozdaƒ przedsi´biorców publicznych korzystajàcych
z pomocy publicznej (Dz. U. Nr 196, poz. 1655).

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

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1964)
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WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDAWCZEGO DOTYCZÑCEGO WYKORZYSTANIA POMOCY PUBLICZNEJ
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