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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji1)
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 48 ust. 7 pkt 2
i art. 54 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1) Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europejskiej og∏oszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu, dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie
specjalne.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539.

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
udzielania pomocy publicznej w procesach prywatyzacji, w formie:
1) roz∏o˝enia na raty nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa z zastosowaniem stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku, w przypadkach,
o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 5 i 6
oraz art. 52 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, zwanej dalej „ustawà”;
2) zwolnienia z cz´Êci op∏at dodatkowych przypadajàcych do zap∏aty na podstawie umowy, o której
mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy;
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3) zmiany postanowieƒ umowy o oddanie przedsi´biorstwa do odp∏atnego korzystania poprzez:
a) odroczenie terminu sp∏aty rat kapita∏owych lub
op∏at dodatkowych, których termin p∏atnoÊci
jeszcze nie up∏ynà∏,
b) roz∏o˝enie na raty sp∏aty rat kapita∏owych lub
op∏at dodatkowych, których termin p∏atnoÊci
ju˝ up∏ynà∏.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) d∏ugookresowej zdolnoÊci do konkurowania na
rynku — nale˝y przez to rozumieç zdolnoÊç przedsi´biorcy do pokrywania kosztów prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym kosztów amortyzacji i kosztów finansowych, bez koniecznoÊci dalszego wspierania Êrodkami publicznymi;
2) ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcy — nale˝y przez
to rozumieç ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´
w rozumieniu za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001, str. 33, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 2, str. 141);
3) ministrze — nale˝y przez to rozumieç ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa;
4) nowej inwestycji — nale˝y przez to rozumieç inwestycj´ zwiàzanà z rozbudowà prywatyzowanego
przedsi´biorstwa, w tym przedsi´biorstwa spó∏ki,
której akcje sà zbywane w trybie okreÊlonym
w art. 33 ustawy, jak równie˝ z rozpocz´ciem
w przedsi´biorstwie dzia∏aƒ obejmujàcych dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego bàdê produktu; za nowà inwestycj´ uznaje
si´ równie˝ nabycie przedsi´biorstwa w trybie
okreÊlonym w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy, je˝eli
przedsi´biorstwo to, z przyczyn ekonomicznych,
zosta∏oby zlikwidowane, gdyby nie zosta∏o nabyte;
5) op∏acie dodatkowej — nale˝y przez to rozumieç
op∏at´ dodatkowà, o której mowa w § 4 ust. 3 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia
2004 r. w sprawie warunków sp∏aty nale˝noÊci za
korzystanie z przedsi´biorstwa (Dz. U. Nr 269,
poz. 2667);
6) pomocy na ratowanie — nale˝y przez to rozumieç
ograniczone w czasie wsparcie finansowe w celu
umo˝liwienia przedsi´biorcy prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez czas niezb´dny do dokonania koniecznych analiz oraz opracowania planu
restrukturyzacji albo likwidacji dzia∏alnoÊci;
7) pomocy na restrukturyzacj´ — nale˝y przez to rozumieç pomoc przewidzianà w planie restrukturyzacyjnym okreÊlajàcym dzia∏ania majàce na celu
przywrócenie przedsi´biorcy d∏ugookresowej
zdolnoÊci do konkurowania na rynku;
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8) przedsi´biorcy znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji
ekonomicznej — nale˝y przez to rozumieç przedsi´biorc´ spe∏niajàcego kryteria okreÊlone w przepisach prawa Unii Europejskiej3);
9) przejmujàcym — nale˝y przez to rozumieç spó∏k´,
o której mowa w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy, albo osob´ fizycznà lub prawnà, o której mowa w art. 51
ust. 3 ustawy;
10) racie kapita∏owej — nale˝y przez to rozumieç rat´
kapita∏owà, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie warunków sp∏aty nale˝noÊci za korzystanie z przedsi´biorstwa;
11) stopie referencyjnej — nale˝y przez to rozumieç
stawk´ oprocentowania, okresowo ustalanà przez
Komisj´ Europejskà dla Rzeczypospolitej Polskiej,
publikowanà w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, obowiàzujàcà w ostatnim dniu miesiàca
poprzedzajàcego miesiàc, w którym przypada termin sp∏aty raty nale˝noÊci;
12) ustawie o pomocy publicznej — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
Rozdzia∏ 2
Warunki udzielania pomocy publicznej
na realizacj´ nowej inwestycji
§ 3. 1. Roz∏o˝enie na raty nale˝noÊci Skarbu Paƒstwa, o którym mowa w § 1 pkt 1, stanowi pomoc publicznà, je˝eli nale˝noÊç ta jest oprocentowana poni˝ej
stopy referencyjnej.
2. Zwolnienie z obowiàzku zap∏aty op∏at dodatkowych, o którym mowa w § 1 pkt 2, mo˝e nastàpiç do
wysokoÊci 2/3 op∏at przypadajàcych do zap∏aty
w okresie pierwszych oÊmiu kwarta∏ów obowiàzywania umowy.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowi pomoc regionalnà przeznaczonà na realizacj´ nowej inwestycji, która mo˝e byç udzielona, je˝eli:
1) udzia∏ w∏asny przedsi´biorcy w nak∏adach zwiàzanych z danà inwestycjà wynosi co najmniej 25 %,
przy czym przez udzia∏ w∏asny nale˝y rozumieç
wy∏àcznie Êrodki, które nie zosta∏y uzyskane przez
przedsi´biorc´ w zwiàzku z udzielonà mu pomocà
publicznà;
2) przedsi´biorca zobowià˝e si´ do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej w przedsi´biorstwie b´dàcym przedmiotem nowej inwestycji przez co
najmniej 5 lat od dnia jej zakoƒczenia.
———————
3) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz.
UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
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§ 4. Umowa, na podstawie której jest udzielana
pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, powinna okreÊlaç w szczególnoÊci wartoÊç, harmonogram realizacji
oraz przedmiot nowej inwestycji, do realizacji której
zobowiàza∏ si´ przedsi´biorca, jak równie˝ zobowiàzanie przedsi´biorcy do zwrotu uzyskanej pomocy
w przypadku stwierdzenia, ˝e zosta∏a ona wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà udzielanà na realizacj´ nowej inwestycji zalicza si´ nast´pujàce koszty:
1) cen´ nabycia gruntów;
2) cen´ nabycia albo koszt wytworzenia nowych
Êrodków trwa∏ych, w tym:
a) budowli i budynków,
b) maszyn i urzàdzeƒ,
c) narz´dzi, przyrzàdów i aparatury,
d) wyposa˝enia technicznego do prac biurowych,
e) infrastruktury technicznej zwiàzanej z nowà inwestycjà, przy czym przez budow´ urzàdzeƒ infrastruktury technicznej rozumie si´ budow´
drogi oraz wybudowanie pod ziemià, na ziemi
albo nad ziemià przewodów lub urzàdzeƒ wodociàgowych, kanalizacyjnych, ciep∏owniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;
3) cen´ nabycia u˝ywanych Êrodków trwa∏ych, je˝eli
wczeÊniej nie by∏y przedmiotem pomocy publicznej;
4) cen´ nabycia albo koszt wytworzenia wartoÊci niematerialnych i prawnych polegajàcych na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, do wysokoÊci 25 % sumy wydatków, o których mowa w pkt 1—3, kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem, je˝eli wartoÊci te ∏àcznie
spe∏niajà nast´pujàce warunki:
a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie przez przedsi´biorc´, który otrzyma∏ pomoc,
b) b´dà podlegaç amortyzacji,
c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych,
d) b´dà stanowiç majàtek przedsi´biorstwa, które
uzyska∏o pomoc, i pozostanà w nim co najmniej
przez pi´ç lat;
5) koszt instalacji i uruchomienia Êrodków trwa∏ych;
6) cen´ nabycia materia∏ów lub robót budowlanych,
pod warunkiem ˝e pozostajà w bezpoÊrednim
zwiàzku z celami projektu obj´tego wsparciem.
2. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych ustala
si´ zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.
§ 6. 1. WielkoÊç pomocy udzielanej na realizacj´
nowej inwestycji, liczona jako stosunek wartoÊci po-
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mocy wyra˝onej za pomocà ekwiwalentu dotacji netto
do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, nie
mo˝e przekraczaç:
1) 30 % kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà — w przypadku inwestycji realizowanych na
obszarach nale˝àcych do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42;
2) 40 % kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà — w przypadku inwestycji realizowanych na
obszarach nale˝àcych do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;
3) 50 % kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà — w przypadku inwestycji realizowanych na
pozosta∏ych obszarach kraju.
2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, okreÊla
rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U.
Nr 58, poz. 685, z póên. zm.4)).
3. W przypadku udzielania wsparcia finansowego
przedsi´biorcom w sektorze motoryzacyjnym5) maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi 30 % intensywnoÊci okreÊlonej dla danego obszaru, je˝eli kwota
planowanej pomocy wyra˝ona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartoÊç 5 000 000 euro.
4. W przypadku pomocy publicznej udzielanej ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy, z wy∏àczeniem
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu, maksymalnà intensywnoÊç
pomocy podwy˝sza si´ o 15 punktów procentowych
brutto.
5. W przypadku przedsi´biorcy wykonujàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie us∏ug transportowych wydatki na zakup Êrodków transportu nie sà
kosztami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia pomocà.
§ 7. 1. Pomoc na realizacj´ nowej inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, podlega sumowaniu z innà
pomocà przeznaczonà na realizacj´ tej samej inwestycji lub na tworzenie miejsc pracy w zwiàzku z tà samà
inwestycjà bez wzgl´du na jej form´ i êród∏o pochodzenia, w tym ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu
Unii Europejskiej.
2. ¸àcznie wielkoÊç tych pomocy nie mo˝e przekroczyç maksymalnej wielkoÊci pomocy okreÊlonej w § 6,
przy czym przy ustalaniu wielkoÊci pomocy bierze si´
pod uwag´ wy˝sze kwoty kosztów kwalifikujàcych si´
———————
4) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311,
Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208,
poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534,
z 2005 r. Nr 206, poz. 1705 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 237.
5) W rozumieniu za∏àcznika C do komunikatu Komisji — Wielosektorowe zasady ramowe dotyczàce pomocy regionalnej
na rzecz du˝ych projektów inwestycyjnych (Dz. Urz.
WE C 70 z 19.03.2002, str. 8—20), zmienionego komunikatem Komisji (Dz. Urz. WE C 263 z 01.11.2003, str. 3—4).

Dziennik Ustaw Nr 84

— 3888 —

do obj´cia pomocà: nowej inwestycji albo kosztów zatrudnienia w zwiàzku z tà inwestycjà.
§ 8. W ramach pomocy na realizacj´ nowej inwestycji nie udziela si´ pomocy:
1) przedsi´biorcy b´dàcemu w trudnej sytuacji ekonomicznej;
2) operacyjnej, eksportowej, na dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z produkcjà, przetwarzaniem lub obrotem produktami, o których mowa w za∏àczniku I do Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, w rybo∏ówstwie i akwakulturze oraz w sektorach: ˝eglugi
morskiej, budownictwa okr´towego, hutnictwa ˝elaza i stali, górnictwa w´gla i w∏ókien syntetycznych;
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§ 11. W przypadku pomocy na restrukturyzacj´
udzielanej Êredniemu przedsi´biorcy, warunkiem jej
udzielenia jest zastosowanie Êrodków wyrównujàcych
zak∏ócenia konkurencji na rynku, w szczególnoÊci polegajàcych na zbyciu aktywów, ograniczeniu zdolnoÊci
produkcyjnych lub udzia∏u w rynku.
§ 12. 1. Minister udziela pomocy na restrukturyzacj´ na pisemny wniosek przejmujàcego, który mo˝e
byç z∏o˝ony po up∏ywie trzeciego roku obowiàzywania
umowy o oddanie przedsi´biorstwa do odp∏atnego
korzystania.
2. Ustala si´ wzór wniosku o pomoc na restrukturyzacj´, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
3. Do wniosku przejmujàcy do∏àcza:

3) w której koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà przekraczajà równowartoÊç 50 000 000 euro,
przy czym:

1) odpis z rejestru przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym albo zaÊwiadczenie o wpisie do
Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej;

a) koszty nowej inwestycji sà wydatkami na Êrodki trwa∏e, dokonanymi w okresie trzech lat przez
jednego lub wi´cej przedsi´biorców realizujàcych t´ inwestycj´, oraz

2) kopie sprawozdaƒ finansowych za ostatnie trzy
okresy rozliczeniowe, wraz z opinià i raportem bieg∏ego rewidenta za ostatni okres rozliczeniowy;

b) Êrodki trwa∏e sà powiàzane ze sobà fizycznie
lub funkcjonalnie i s∏u˝à do realizacji ÊciÊle
okreÊlonego celu, w szczególnoÊci wytworzenia
konkretnego produktu lub ró˝nych produktów,
je˝eli sà one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.
Rozdzia∏ 3
Warunki udzielania pomocy publicznej
na restrukturyzacj´
§ 9. Udzielenie przejmujàcemu pomocy na restrukturyzacj´ nast´puje poprzez zmian´ postanowieƒ
umowy o oddanie przedsi´biorstwa do odp∏atnego
korzystania, o której mowa w § 1 pkt 3.
§ 10. Pomoc na restrukturyzacj´ mo˝e byç udzielona, o ile przejmujàcy:
1) spe∏nia kryteria ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy;
2) znajduje si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej;
3) nie prowadzi dzia∏alnoÊci gospodarczej w sektorach: hutnictwa ˝elaza i stali, górnictwa w´gla, rybo∏ówstwa i akwakultury, lotnictwa oraz w zakresie produkcji, przetwarzania lub obrotu produktami, o których mowa w za∏àczniku I do Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà;
4) nie nale˝y do grupy kapita∏owej lub nie jest przejmowany przez grup´ kapita∏owà albo nale˝àc do
grupy kapita∏owej jego trudna sytuacja ekonomiczna ma charakter wewn´trzny i nie mo˝e byç
przezwyci´˝ona przez samà grup´ kapita∏owà oraz
nie jest wynikiem nieuzasadnionego podzia∏u
kosztów w ramach tej grupy kapita∏owej.

3) plan restrukturyzacji, o którym mowa w § 19, zatwierdzony przez w∏aÊciwy statutowy organ przedsi´biorcy;
4) informacj´ o otrzymanej pomocy publicznej na ratowanie lub na restrukturyzacj´ w ciàgu ostatnich
10 lat, zawierajàcà w szczególnoÊci dane o dacie
jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i podmiocie udzielajàcym;
5) analiz´ rynku zawierajàcà elementy okreÊlone
w cz´Êci III.8.B pkt 2.1 za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie wykonania rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 659/1999 ustanawiajàcego szczegó∏owe
zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz.
UE L 140 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 4, str. 3).
4. Kopie dokumentów za∏àczonych do wniosku,
o którym mowa w ust. 1, powinny byç potwierdzone
przez przedsi´biorc´ za zgodnoÊç z orygina∏em.
W przypadku uznania przez ministra za konieczne
przejrzenie dokumentów, minister mo˝e za˝àdaç ich
dostarczenia w oryginale.
§ 13. 1. Wniosek wraz z wymaganymi za∏àcznikami
sk∏ada si´ w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra osobiÊcie lub przesy∏a drogà pocztowà za potwierdzeniem
odbioru.
2. W przypadku wp∏ywu wniosku nieprawid∏owo
wype∏nionego lub bez wymaganych za∏àczników, minister wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. O sposobie za∏atwienia wniosku minister informuje przejmujàcego.
§ 14. W przypadku gdy plan restrukturyzacji przewiduje uzyskanie pomocy od innych podmiotów, mi-
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nister wyst´puje do przejmujàcego o przed∏o˝enie
opinii, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o pomocy publicznej, we wskazanym terminie, nie krótszym ni˝ 14 dni.
§ 15. 1. Minister ocenia wiarygodnoÊç i realnoÊç
planu restrukturyzacji oraz zgodnoÊç wnioskowanej
pomocy z warunkami jej udzielenia okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu.
2. W przypadku pozytywnej oceny, minister zatwierdza plan restrukturyzacji oraz zawiera z przejmujàcym umow´, zmieniajàcà postanowienia umowy
o oddanie przedsi´biorstwa do odp∏atnego korzystania, o której mowa w § 1 pkt 3.
§ 16. 1. Zawarcie umowy zmieniajàcej postanowienia umowy o oddanie przedsi´biorstwa do odp∏atnego korzystania, o której mowa w § 1 pkt 3, wymaga zatwierdzenia zamierzonej pomocy przez Komisj´ Europejskà w nast´pstwie dokonanej notyfikacji w trybie
i na zasadach okreÊlonych w ustawie o pomocy publicznej.
2. Z zastrze˝eniem ust. 3 notyfikacja, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana, je˝eli:
1) pomoc na restrukturyzacj´ ∏àcznie z innà pomocà
przewidzianà w okresie realizacji planu restrukturyzacji, niezale˝nie od podmiotu jej udzielajàcego
i przeznaczenia, oraz pomocà na ratowanie otrzymanà przez przejmujàcego nie przewy˝sza równowartoÊci kwoty 10 000 000 euro;
2) przejmujàcy jest przedsi´biorcà w trudnej sytuacji
ekonomicznej, który:
a) spe∏nia kryteria kwalifikujàce do obj´cia post´powaniem upad∏oÊciowym lub
b) wykaza∏ niepokryte straty z lat ubieg∏ych, których wielkoÊç ∏àcznie z wynikiem finansowym
roku bie˝àcego przewy˝sza 50 % wartoÊci kapita∏u zak∏adowego, w tym wielkoÊç straty w ostatnim roku obrotowym przewy˝sza 25 % wartoÊci kapita∏u zak∏adowego.
3. Notyfikacja jest wymagana równie˝ w ka˝dym
przypadku, gdy przejmujàcy:
1) dzia∏a na rynku, na którym wyst´puje d∏ugoterminowa strukturalna nadprodukcja;
2) przejà∏ aktywa innego przedsi´biorcy, który otrzyma∏ pomoc na ratowanie lub pomoc na restrukturyzacj´.
§ 17. Umowa zmieniajàca postanowienia umowy
o oddanie przedsi´biorstwa do odp∏atnego korzystania okreÊla wielkoÊç, form´ i przeznaczenie pomocy,
jak równie˝ zobowiàzania przedsi´biorcy, w tym
w szczególnoÊci do:
1) wykorzystania pomocy zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym pe∏nego wdro˝enia planu restrukturyzacji;
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2) przedk∏adania informacji o wykorzystaniu otrzymanej pomocy;
3) zwrotu kwoty stanowiàcej równowartoÊç udzielonej pomocy wraz z odsetkami na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 794/2004
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady stosowania art. 93
Traktatu WE w przypadku stwierdzenia przez ministra, ˝e zmiana postanowieƒ umowy o oddanie
przedsi´biorstwa do odp∏atnego korzystania, na
podstawie której udzielono pomocy, zosta∏a zawarta w oparciu o nieprawdziwe dane przekazane
przez przedsi´biorc´ korzystajàcego z pomocy lub
udzielona przedsi´biorcy pomoc publiczna jest wykorzystywana lub zosta∏a wykorzystana niezgodnie
z jej przeznaczeniem;
4) niezwi´kszania zdolnoÊci produkcyjnych w okresie
realizacji planu restrukturyzacji;
5) notyfikacji ka˝dej innej pomocy udzielanej w okresie restrukturyzacji niezale˝nie od podmiotu udzielajàcego i jej przeznaczenia, je˝eli przejmujàcy jest
Êrednim przedsi´biorcà.
§ 18. 1. Pomoc na restrukturyzacj´ powinna byç
ograniczona do niezb´dnego minimum dla przywrócenia przedsi´biorcy d∏ugookresowej zdolnoÊci do
konkurowania na rynku, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci wielkoÊç oraz form´ udzielanej pomocy.
2. Pomoc na restrukturyzacj´ powinna stanowiç
uzupe∏nienie Êrodków w∏asnych przedsi´biorcy, przez
które rozumie si´ Êrodki finansowe przedsi´biorcy, jego udzia∏owców lub grupy kapita∏owej, do której nale˝y, Êrodki pochodzàce ze sprzeda˝y zb´dnego majàtku
oraz Êrodki uzyskane od instytucji finansowych na warunkach rynkowych oraz bez udzia∏u pomocy publicznej.
3. Ârodki w∏asne powinny stanowiç rzeczywisty
wk∏ad w finansowaniu kosztów restrukturyzacji, to jest
wk∏ad wykluczajàcy wszystkie przysz∏e spodziewane
zyski, takie jak przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych, a jego
wysokoÊç powinna wynosiç co najmniej:
1) 25 % w przypadku ma∏ego przedsi´biorcy;
2) 40 % w przypadku Êredniego przedsi´biorcy.
4. Pomoc na restrukturyzacj´ nie mo˝e s∏u˝yç finansowaniu nowych inwestycji, z wyjàtkiem inwestycji niezb´dnych do odzyskania przez przedsi´biorc´
d∏ugookresowej zdolnoÊci do konkurowania na rynku.
5. Pomoc na restrukturyzacj´ nie mo˝e byç udzielona, je˝eli restrukturyzacja przedsi´biorcy ogranicza
si´ wy∏àcznie do restrukturyzacji finansowej i nie prowadzi do usuni´cia przyczyn powstawania strat.
6. Okres restrukturyzacji powinien byç najkrótszy,
bioràc pod uwag´ dzia∏ania niezb´dne do odzyskania
przez przedsi´biorc´ d∏ugookresowej zdolnoÊci do
konkurowania na rynku.
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§ 19. Plan restrukturyzacji powinien zawieraç elementy okreÊlone w cz´Êci III.8.B pkt 2.2 za∏àcznika I do
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE.

2. Pomoc na restrukturyzacj´ mo˝e byç udzielona
po raz kolejny, je˝eli od zakoƒczenia lub zaprzestania
realizacji poprzedniego planu restrukturyzacji up∏yn´∏o co najmniej 10 lat.

§ 20. 1. Zmiana postanowieƒ planu restrukturyzacji, w tym przewidywanej w nim pomocy publicznej,
jest mo˝liwa tylko w czasie trwania okresu restrukturyzacji, gdy ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

Przepisy koƒcowe

1) zmieniony plan prowadzi do osiàgni´cia przez
przedsi´biorc´ d∏ugookresowej zdolnoÊci do konkurowania na rynku;
2) zwi´kszenie kwoty pomocy wià˝e si´ z rozszerzeniem Êrodków wyrównujàcych zak∏ócenia konkurencji na rynku, o których mowa w § 11;
3) planowane ograniczenie Êrodków wyrównujàcych
zak∏ócenia konkurencji na rynku, o których mowa
w § 11, lub opóênienia we wdro˝eniu tych Êrodków nast´puje z przyczyn niezale˝nych od przedsi´biorcy i wià˝e si´ ze zmniejszeniem kwoty pomocy.
2. Zmiana planu restrukturyzacji wymaga zatwierdzenia przez ministra.
3. Zmiana planu restrukturyzacji, stanowiàca istotnà zmian´ pomocy, o której mowa w art. 9 ustawy
o pomocy publicznej, podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
§ 21. 1. Pomoc na restrukturyzacj´ mo˝e byç udzielona przedsi´biorcy wy∏àcznie jeden raz, z zastrze˝eniem ust. 2.

Rozdzia∏ 4

§ 22. W przypadku umów zawartych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, udzielenie
pomocy publicznej jest dopuszczalne, gdy:
1) pomoc ta jest udzielana ma∏emu lub Êredniemu
przedsi´biorcy, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, albo jako pomoc de minimis w rozumieniu rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 69/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 2, str. 138) albo
2) spe∏nione zostanà warunki, o których mowa
w przepisach § 3—8 lub § 9—21.
§ 23. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 25 paêdziernika 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji (Dz. U.
Nr 214, poz. 1792).
§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 25 kwietnia 2006 r. (poz. 580)

WZÓR
Data wp∏ywu: ....................................1
Numer kancelaryjny wniosku ........

1

Wniosek podmiotu ubiegajàcego si´ o udzielenie pomocy
na restrukturyzacj´

———————
1 Wype∏nia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa.
2 Je˝eli przedsi´biorca nale˝y do grupy kapita∏owej, nale˝y za∏àczyç informacj´ dotyczàcà struktury organizacyjnej grupy,
z uwzgl´dnieniem powiàzaƒ praw majàtkowych i korporacyjnych.
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———————
3 W∏aÊciwe zakreÊliç.
4 Z uwzgl´dnieniem tzw. rocznych jednostek roboczych (tj. przeliczenia na pe∏ne etaty — w rozumieniu art. 5 za∏àcznika do
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzajàcego jego zakres w celu w∏àczenia pomocy dla badaƒ i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 3, str. 64).
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Za∏àczniki:
1. odpis z rejestru przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym albo zaÊwiadczenie o wpisie do Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej;
2. kopie sprawozdaƒ finansowych za ostatnie trzy okresy rozliczeniowe, wraz z opinià i raportem bieg∏ego rewidenta za ostatni okres rozliczeniowy;
3. plan restrukturyzacji, o którym mowa w § 19 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji (Dz. U. Nr 84, poz. 580), zatwierdzony
przez w∏aÊciwy statutowy organ przedsi´biorcy;
4. informacja o otrzymanej pomocy publicznej na ratowanie i na restrukturyzacj´ w ciàgu ostatnich 10 lat, zawierajàca w szczególnoÊci dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu;
5. analiza rynku zawierajàca elementy okreÊlone w cz´Êci III.8.B pkt 2.1 za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 4, str. 3);
6. zaÊwiadczenia i informacja, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

