
Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finan-
sowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do udzielania
wsparcia finansowego: 

1) przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
gospodarczà w sektorze w∏ókien syntetycz-
nych, górnictwa w´gla, hutnictwa ˝elaza
i stali, budownictwa okr´towego oraz w za-
kresie produkcji, przetwórstwa i wprowa-
dzania do obrotu towarów wymienionych
w Za∏àczniku nr I do Traktatu ustanawiajàce-
go Wspólnot´ Europejskà,

2) przedsi´biorcom znajdujàcym si´ w trudnej
sytuacji ekonomicznej wed∏ug kryteriów
okreÊlonych w przepisach prawa Unii Euro-
pejskiej dotyczàcych udzielania pomocy pu-
blicznej2) lub znajdujàcym si´ w okresie re-

strukturyzacji przeprowadzanej z wykorzy-
staniem pomocy publicznej.”;

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ni-
niejszej ustawie, podlega sumowaniu z po-
mocà uzyskanà przez przedsi´biorc´ w innych
formach oraz z innych êróde∏ przeznaczonà na
danà inwestycj´ lub tworzenie nowych miejsc
pracy zwiàzanych z danà inwestycjà i nie mo-
˝e przekroczyç maksymalnej intensywnoÊci
lub wartoÊci pomocy, okreÊlonej w art. 5
ust. 3—6, lub wysokoÊci maksymalnego
wsparcia finansowego, okreÊlonego w art. 5
ust. 7.”;

3) w art. 10 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informacje o pomocy publicznej otrzymanej
przez przedsi´biorc´ na realizacj´ danej inwe-
stycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwià-
zanych z danà inwestycjà,”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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USTAWA

z dnia 24 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537,
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2701 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 i Nr 249,
poz. 2104.

2) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspólno-
towych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz.
UE C 244 z 1.10.2004).


