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404
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 marca 2007 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73,
poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220,
poz. 1600) i art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r.
o zmianie ustawy o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej i niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 245, poz. 1775) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszenia jednolity tekst ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123,
poz. 1291), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.”.
Art. 48. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên.
zm.b)) w art. 21 w ust. 1 pkt 63a otrzymuje brzmienie:
„63a) dochody podatników, z zastrze˝eniem ust. 5a—5c, uzyskane z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
o którym mowa w art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 20 paêdziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117,
poz. 1228, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy
czym wielkoÊç pomocy publicznej
udzielanej w formie niniejszego
zwolnienia nie mo˝e przekroczyç
wielkoÊci pomocy publicznej dla
przedsi´biorcy, dopuszczalnej dla
obszarów kwalifikujàcych si´ do
uzyskania pomocy w najwi´kszej
wysokoÊci, zgodnie z odr´bnymi
przepisami,”.

1) ustawà z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r. o przejrzystoÊci
stosunków finansowych pomi´dzy organami publicznymi a przedsi´biorcami publicznymi oraz
o przejrzystoÊci finansowej niektórych przedsi´biorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411),
2) ustawà z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy
publicznej i niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 245, poz. 1775)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 24 marca 2007 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 47—62 i 66—69 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), które stanowià:
„Art. 47. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z póên. zm.a))
w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, mo˝e wprowadziç inne zwolnienia
przedmiotowe ni˝ okreÊlone w ust. 1
oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
2 paêdziernika 2003 r. o zmianie
———————
a)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 i 884 i Nr 96, poz. 959.

Art. 49. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
———————
b)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207 i Nr 120,
poz. 1252.
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spodarki, uzgodniony z ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego, w drodze
rozporzàdzenia, mo˝e znieÊç
stref´ przed up∏ywem okresu, na
jaki zosta∏a ona ustanowiona,
zmieniç jej obszar lub po∏àczyç
strefy, bioràc pod uwag´, ˝e
∏àczny obszar wszystkich stref
nie mo˝e przekroczyç dotychczas ustalonego ∏àcznego obszaru stref, z uwzgl´dnieniem ust. 5,
a tak˝e majàc na wzgl´dzie tworzenie jak najlepszych warunków
funkcjonowania stref.”,

(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên.
zm.c)) w art. 17 w ust. 1 pkt 34 otrzymuje
brzmienie:
„34) dochody, z zastrze˝eniem ust. 4—6,
uzyskane z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117,
poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkoÊç pomocy publicznej udzielanej
w formie tego zwolnienia nie mo˝e
przekroczyç wielkoÊci pomocy publicznej dla przedsi´biorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujàcych si´ do uzyskania pomocy
w najwi´kszej wysokoÊci, zgodnie
z odr´bnymi przepisami,”.

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. ¸àczny obszar stref, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e zostaç
zwi´kszony do 8 tys. ha, z tym ˝e
zwi´kszenie mo˝e byç przeznaczone wy∏àcznie na realizacj´
nowej inwestycji o wartoÊci co
najmniej 40 mln euro lub tworzàcej co najmniej 500 nowych
miejsc pracy.”;

Art. 50. W ustawie z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.d))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

3) w art. 12 uchyla si´ zdanie drugie.
Art. 51. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r.
Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 2
w ust. 3 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

1) w art. 4 w ust. 4 dodaje si´ pkt 5a
w brzmieniu:
„5a) warunki udzielania pomocy publicznej przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16
ust. 1, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci
udzielonej pomocy z prawem
Unii Europejskiej,”;

„5a) udzielajà lub korzystajà z pomocy
publicznej podlegajàcej monitorowaniu w rozumieniu odr´bnych
przepisów,”.
Art. 52. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dop∏atach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60,
z póên. zm.e)) w art. 3 uchyla si´ ust. 3.

2) w art. 5a:

Art. 53. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 493, z póên. zm.f)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw go———————
c)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894 i Nr 116,
poz. 1203.
d) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840.

1) w art. 2 dodaje si´ pkt 8a i 8b w brzmieniu:
———————
e)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719,
z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770
i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63,
poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962
i Nr 188, poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867.
f) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, 2001 r. Nr 4, poz. 26,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r.
Nr 99, poz. 1001.
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„8a) udziela pomocy na ratowanie i na
restrukturyzacj´ przedsi´biorstw
paƒstwowych, spó∏ek z udzia∏em
Skarbu Paƒstwa, spó∏ek, którym
oddano przedsi´biorstwo do odp∏atnego korzystania na podstawie art. 51 i 52 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397
i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844
oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39) —
spe∏niajàcych kryteria ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorcy w rozumieniu za∏àcznika do 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 (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001 r.),
8b) zatwierdza plany restrukturyzacji
przedsi´biorstw, o których mowa
w pkt 8a, w przypadku gdy plany
te przewidujà udzielenie pomocy
na restrukturyzacj´ przez ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, albo ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa wraz z innymi podmiotami,”;
2) dodaje si´ art. 2b w brzmieniu:
„Art. 2b. Minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu
Paƒstwa
okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia,
tryb, warunki oraz formy
udzielania pomocy, o której
mowa w art. 2 pkt 8a,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç ukierunkowania pomocy na ratowanie
na pomoc udzielanà w celu
umo˝liwienia przedsi´biorcy
funkcjonowania przez czas
konieczny na przygotowanie
planu restrukturyzacyjnego
przedsi´biorstwa, a pomocy
na restrukturyzacj´ — na
przywrócenie d∏ugookresowej zdolnoÊci do konkurowania na rynku.”.
Art. 54. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.g)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
g)

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 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 39.

Poz. 404
1) w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) sposób finansowania zbywania
akcji oraz wymaganà form´ zap∏aty za akcje nabywane od
Skarbu Paƒstwa, uwzgl´dniajàc
zapewnienie przejrzystoÊci procedur i nale˝yte zabezpieczenie
interesu Skarbu Paƒstwa,
2) warunki, w których zap∏ata za
akcje mo˝e byç roz∏o˝ona na raty, uwzgl´dniajàc ˝e zastosowanie stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na
rynku stanowi regionalnà pomoc publicznà na wspieranie
nowych inwestycji.”;
2) w art. 48 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy tryb sprzeda˝y,
o której mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc zapewnienie przejrzystoÊci i otwartoÊci procedur,
2) warunki, w których zap∏ata nale˝noÊci za przedsi´biorstwo
mo˝e byç roz∏o˝ona na raty,
uwzgl´dniajàc ˝e zastosowanie
stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku
stanowi regionalnà pomoc publicznà na wspieranie nowych
inwestycji.”;
3) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe warunki sp∏aty nale˝noÊci za korzystanie z przedsi´biorstwa, uwzgl´dniajàc ˝e
ustalenie warunków korzystniejszych od oferowanych na rynku
stanowi regionalnà pomoc publicznà na wspieranie nowych
inwestycji,
2) sposób i zakres zmiany warunków, o których mowa w pkt 1,
uwzgl´dniajàc ˝e ich zmiana
stanowi pomoc publicznà na restrukturyzacj´ i jest mo˝liwa
w przypadkach, w których przejmujàcy jest przedsi´biorcà znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji
ekonomicznej,
3) sposób zabezpieczenia niesp∏aconej cz´Êci nale˝noÊci, je˝eli
w∏asnoÊç przedsi´biorstwa prze-
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uwzgl´dniajàc nale˝yte zabezpieczenie interesu Skarbu Paƒstwa,

Poz. 404
Art. 56. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.h)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 22 § 1a otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. Zaniechanie poboru podatku
w trybie okreÊlonym w § 1 pkt 1
w stosunku do podatników b´dàcych beneficjentami pomocy,
nast´puje z uwzgl´dnieniem
przepisów ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123, poz. 1291).”;

4) warunki oprocentowania niesp∏aconej cz´Êci nale˝noÊci,
w przypadku wczeÊniejszego
przeniesienia w∏asnoÊci przedsi´biorstwa, uwzgl´dniajàc ˝e
ustalenie stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku stanowi regionalnà
pomoc publicznà na wspieranie
nowych inwestycji.”;

2) w art. 48 § 3 otrzymuje brzmienie:

4) w art. 56:

„§ 3. Odraczanie terminu p∏atnoÊci podatku lub rozk∏adanie na raty zap∏aty podatku oraz odraczanie lub
rozk∏adanie na raty zap∏aty zaleg∏oÊci podatkowej, na wniosek podatnika b´dàcego beneficjentem
pomocy, nast´puje z uwzgl´dnieniem przepisów ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej.”;

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 15 % przychodów uzyskanych
z prywatyzacji w danym roku
bud˝etowym przeznacza si´ na
pomoc na ratowanie i pomoc na
restrukturyzacj´,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa podwy˝sza corocznie kapita∏ zak∏adowy Agencji Rozwoju Przemys∏u S.A.
o kwot´ stanowiàcà 1/3 przychodów Êrodka specjalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przeznaczeniem tych Êrodków na
udzielanie pomocy na ratowanie
i na restrukturyzacj´ przedsi´biorców innych ani˝eli przedsi´biorcy mali i Êredni w rozumieniu za∏àcznika do 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 (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001 r.).”.
Art. 55. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174,
poz. 1689) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 1 uchyla si´ ust. 3;
2) w art. 2c w ust. 3 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:
„4) ustalenie stawek op∏aty prowizyjnej od por´czeƒ i gwarancji, których udzielenie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.”.

3) w art. 67 § 1a otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. Umarzanie zaleg∏oÊci podatkowych, odsetek za zw∏ok´ lub
op∏aty prolongacyjnej na wniosek podatnika b´dàcego beneficjentem pomocy, nast´puje
z uwzgl´dnieniem przepisów
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej.”.
Art. 57. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z póên. zm.i)) art. 76a
otrzymuje brzmienie:
„Art. 76a. Dotacja celowa mo˝e byç udzielona przedsi´biorcy, w przypad———————
h)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894
i Nr 116, poz. 1205.
i) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890
i Nr 121, poz. 1264.
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ku dokonywania przez przedsi´biorc´ nowej inwestycji, na zasadach okreÊlonych w przepisach o finansowym wspieraniu
inwestycji.”.

Art. 58. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego potencja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932,
z póên. zm.j)) w art. 5b ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
„4. Podstawà udzielenia wsparcia jest
decyzja ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki, z zastrze˝eniem
ust. 10.”.
Art. 59. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych
(Dz. U. Nr 86, poz. 959, z póên. zm.k))
w art. 2 w pkt 1 dodaje si´ lit. i w brzmieniu:
„i) udzielania pomocy na ratowanie i pomocy na restrukturyzacj´,”.
Art. 60. W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U.
Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177 oraz
z 2003 r. Nr 159, poz. 1537) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady, formy i szczegó∏owe warunki
udzielania pomocy regionalnej dla przedsi´biorców
prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
1) dokonujàcych nowych inwestycji,
2) tworzàcych nowe miejsca
pracy zwiàzane z nowymi
inwestycjami.
2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do udzielania wsparcia
finansowego przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze w∏ókien syntetycznych,
górnictwa w´gla, hutnictwa
˝elaza i stali, budownictwa
okr´towego, rybo∏ówstwa
———————
j)

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, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 120, poz. 1252.
k) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085,
z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r.
Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302 i Nr 210,
poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42, Nr 42, poz. 386
i Nr 54, poz. 535.
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oraz w zakresie produkcji,
przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi wymienionymi w Za∏àczniku nr I do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà.”;
2) w art. 2 w ust. 1:
a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) 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),
2) pomocy — nale˝y przez to rozumieç pomoc paƒstwa spe∏niajàcà przes∏anki, o których mowa
w art. 87 ust. 1 Traktatu WE,”,
b) pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5) nowej inwestycji — nale˝y przez
to rozumieç inwestycj´, zwiàzanà z utworzeniem lub rozbudowà 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,
6) wielkoÊci pomocy — nale˝y
przez to rozumieç wielkoÊç pomocy, o której mowa w art. 2
pkt 13 ustawy o pomocy publicznej,”,
c) uchyla si´ pkt 7,
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) utworzeniu nowych miejsc pracy zwiàzanych z nowà inwestycjà — nale˝y przez to rozumieç
przyrost netto miejsc pracy
w danym przedsi´biorstwie
w wyniku dokonania nowej inwestycji w okreÊlonym przedziale czasu, nie d∏u˝szym ni˝ 3 lata
od dnia zakoƒczenia inwestycji,”,
e) uchyla si´ pkt 9,
f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) dniu udzielenia wsparcia finansowego — nale˝y przez to rozumieç dzieƒ udzielenia pomocy, o którym mowa w art. 2
pkt 11 ustawy o pomocy publicznej,”,
g) dodaje si´ pkt 16 i 17 w brzmieniu:
„16) du˝ym projekcie inwestycyjnym — nale˝y przez to rozu-
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mieç nowà inwestycj´, w której
wydatki kwalifikujàce si´ do
obj´cia wsparciem przekraczajà równowartoÊç 50 mln euro,
przy czym:
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
b) Êrodki trwa∏e sà powiàzane
ze sobà fizycznie lub funkcjonalnie i s∏u˝à do realizacji ÊciÊle okreÊlonego celu,
w szczególnoÊci produkcji
konkretnego produktu lub
ró˝nych produktów, je˝eli sà
one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców,

17) dniu zakoƒczenia inwestycji —
nale˝y przez to rozumieç dzieƒ,
w którym wspierana inwestycja, wed∏ug harmonogramu
realizacji projektu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 12
ust. 3, zosta∏a zakoƒczona.”;
3) w art. 3:
a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) wartoÊç nowej inwestycji jest
nie mniejsza ni˝ równowartoÊç
kwoty 500 000 euro, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejàcego przedsi´biorstwa i wià˝e
si´ z utrzymaniem co najmniej
100 miejsc pracy, przez nie
mniej ni˝ 5 lat, lub,”,
b) pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) dzia∏alnoÊç gospodarcza zwiàzana ze wspartà inwestycjà b´dzie
prowadzona przez co najmniej
5 lat od dnia zakoƒczenia inwestycji,
4) w przypadku wsparcia finansowego, które ma byç przeznaczone na tworzenie nowych miejsc
pracy — nowo utworzone miejsca pracy b´dà utrzymane przez
co najmniej 5 lat od dnia zakoƒczenia inwestycji, w zwiàzku
z którà zosta∏y utworzone,”;
4) art. 4—6 otrzymujà brzmienie:
„Art. 4. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi
si´ do obj´cia wsparciem sà:
1) cena nabycia gruntów do
wysokoÊci 10 % ca∏kowitych wydatków projektu
inwestycyjnego kwalifi-
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kujàcych si´ do obj´cia
wsparciem,
2) cena 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 dla prac biurowych,
e) infrastruktury technicznej zwiàzanej z nowà
inwestycjà, przy czym
przez budow´ urzàdzeƒ
infrastruktury technicznej rozumie si´ urzàdzenie albo modernizacj´ drogi oraz wybudowanie pod ziemià, na
ziemi albo nad ziemià
przewodów lub urzàdzeƒ wodociàgowych,
kanalizacyjnych,
ciep∏owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,
3) cena nabycia u˝ywanych
Êrodków trwa∏ych,
4) cena nabycia 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,
5) koszt instalacji i uruchomienia Êrodków trwa∏ych,
6) cena nabycia materia∏ów
lub robót budowlanych,
pod warunkiem ˝e pozostajà w bezpoÊrednim
zwiàzku z celami projektu
obj´tego wsparciem,
7) op∏aty za porady prawne,
op∏aty notarialne, koszty
ekspertyz technicznych
i finansowych, o ile koszty te sà bezpoÊrednio
zwiàzane z inwestycjà
oraz sà konieczne do jej
przygotowania i realizacji,
8) op∏aty za prowadzenie rachunku bankowego, o ile

Dziennik Ustaw Nr 59

— 3578 —
wyp∏ata wsparcia wymaga otwarcia odr´bnego
rachunku bankowego, za
czas dokonywania wyp∏at.
2. Wydatki, o których mowa
w ust. 1, kwalifikuje si´ do
obj´cia wsparciem:
1) w przypadku wydatków,
o których mowa w ust. 1
pkt 1, je˝eli:
a) istnieje
bezpoÊredni
zwiàzek pomi´dzy nabyciem gruntów a realizowanym projektem
inwestycyjnym,
b) przedstawiono wycen´
gruntów sporzàdzonà
przez
uprawnionego
rzeczoznawc´, stwierdzajàcà, ˝e zakup nastàpi∏ za cen´ nieprzekraczajàcà ceny rynkowej,
2) w przypadku wydatków,
o których mowa w ust. 1
pkt 2 lit. a), je˝eli:
a) istnieje
bezpoÊredni
zwiàzek mi´dzy nabyciem budynków i budowli a celami projektu
obj´tego wsparciem,
b) przedsi´biorca przedstawi:
— zaÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e cena nabycia nie przekracza wartoÊci rynkowej, wydane przez
niezale˝nego, uprawnionego
rzeczoznawc´ lub posiadajàcy odpowiednie
uprawnienia organ,
— opini´ rzeczoznawcy
budowlanego, posiadajàcego uprawnienia
budowlane i zatrudnionego
w powiatowym albo
wojewódzkim
inspektoracie nadzoru
budowlanego
stwierdzajàcà,
˝e
obiekt nadaje si´ do
u˝ytkowania w okreÊlonym celu, zgodnym z celami projektu obj´tego wsparciem,
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c) budowle i budynki
w ciàgu 10 lat poprzedzajàcych z∏o˝enie
wniosku o wsparcie finansowe nie by∏y finansowane z wykorzystaniem pomocy lub
Êrodków pochodzàcych
z funduszy Unii Europejskiej,
d) budowle i budynki b´dà u˝ytkowane zgodnie z celami projektu
obj´tego wsparciem finansowym,
3) w przypadku wydatków,
o których mowa w ust. 1
pkt 3, je˝eli:
a) dostawca z∏o˝y∏ oÊwiadczenie okreÊlajàce pochodzenie u˝ywanych
Êrodków
trwa∏ych
oraz potwierdzajàce,
˝e w ciàgu 7 lat poprzedzajàcych z∏o˝enie
wniosku o wsparcie finansowe nie zosta∏y
one nabyte z wykorzystaniem pomocy lub
Êrodków
pochodzàcych z funduszy Unii
Europejskiej; oÊwiadczenie, o którym mowa, sk∏ada przedsi´biorca do podmiotu
udzielajàcego pomocy
w formie pisemnej
w ciàgu 14 dni od dnia
nabycia
u˝ywanych
Êrodków trwa∏ych,
b) cena nie przekracza
wartoÊci rynkowej i jest
ni˝sza od ceny nowych
Êrodków trwa∏ych,
c) posiadajà w∏aÊciwoÊci
techniczne niezb´dne
do realizacji projektu
obj´tego wsparciem,
d) spe∏niajà obowiàzujàce normy i standardy,
4) w przypadku wydatków,
o których mowa w ust. 1
pkt 4, je˝eli:
a) b´dà wykorzystywane
wy∏àcznie przez przedsi´biorc´ otrzymujàcego pomoc regionalnà,
b) b´dà nabyte od osoby
trzeciej na warunkach
nieodbiegajàcych od
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normalnych
praktyk
inwestycyjnych,
c) b´dà stanowiç w∏asnoÊç przedsi´biorcy
przez okres co najmniej 5 lat,
d) podlegajà amortyzacji
zgodnie z odr´bnymi
przepisami.
3. Wydatkiem kwalifikujàcym
si´ do obj´cia wsparciem finansowym jest wydatek na
utworzenie nowych miejsc
pracy; na wydatek ten sk∏adajà si´ koszty p∏acy brutto
pracowników powi´kszone
o wszystkie obowiàzkowe
p∏atnoÊci zwiàzane z ich zatrudnieniem.
4. W przypadku przedsi´biorcy
wykonujàcego dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie
us∏ug transportowych wydatki na zakup Êrodków
transportu nie sà wydatkami
kwalifikujàcymi si´ do obj´cia wsparciem.
5. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych ustala si´
zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.

Art. 5. 1. Wsparcie finansowe inwestycji udzielone przedsi´biorcy mo˝e byç przeznaczone na dofinansowanie
wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem finansowym
inwestycji,
o których mowa w art. 4
ust. 1 — do wysokoÊci 50 %
maksymalnej intensywnoÊci lub wartoÊci pomocy,
okreÊlonej w ust. 3—6, lub
do wysokoÊci maksymalnego wsparcia finansowego.
2. Wsparcie finansowe inwestycji udzielone przedsi´biorcy mo˝e byç przeznaczone równie˝ na wydatki
zwiàzane z utworzeniem nowych miejsc pracy, o których mowa w art. 4 ust. 3 —
do wysokoÊci równowartoÊci 4 000 euro na jedno
utworzone miejsce pracy,
przy czym wielkoÊç tego
wsparcia nie mo˝e przekroczyç cz´Êci dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnio-
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nych pracowników, odpowiadajàcej maksymalnej intensywnoÊci lub wartoÊci
pomocy, o której mowa
w ust. 3—6, lub wysokoÊci
maksymalnego wsparcia finansowego.
3. Maksymalna intensywnoÊç
pomocy, z zastrze˝eniem
ust. 4—6, wynosi:
1) 30 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem — w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach nale˝àcych do podregionów
oznaczonych numerami
statystycznymi 22 i 42,
2) 40 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem — w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach nale˝àcych do podregionów
oznaczonych numerami
statystycznymi 4, 17 i 30,
3) 50 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem — w przypadku inwestycji realizowanych na pozosta∏ych obszarach kraju.
4. W przypadku wsparcia finansowego
udzielanego
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 wsparcia finansowego
udzielanego
przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze motoryzacyjnym, maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi
30 % intensywnoÊci, o której mowa w ust. 3, je˝eli
kwota planowanego wsparcia finansowego wyra˝ona
jako ekwiwalent dotacji
brutto przekracza równowartoÊç 5 000 000 euro.
6. W przypadku wsparcia finansowego
udzielanego
przedsi´biorcy na realizacj´
du˝ego projektu inwestycyj-
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w art. 5 ust. 3—6, lub wysokoÊci maksymalnego wsparcia finansowego, o którym
mowa w art. 5 ust. 7.

nego, maksymalnà wartoÊç
pomocy ustala si´ zgodnie
z wzorem:
I = R × (50 mln + 0,5 × B
+ 0,34 × C),
gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
I — maksymalnà wartoÊç
pomocy dla du˝ego
projektu inwestycyjnego,
R — intensywnoÊç pomocy,
o której mowa w ust. 3
— w zale˝noÊci od obszaru, na którym ma
byç zlokalizowana inwestycja,
B — wielkoÊç
wydatków
kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem finansowym
powy˝ej
50 000 000 euro — nieprzekraczajàcà równowartoÊci 100 000 000
euro,
C — wielkoÊç
wydatków
kwalifikujàcych si´ do
obj´cia
wsparciem
finansowym przekraczajàcà równowartoÊç
100 000 000 euro.
7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje mo˝e byç
udzielana wraz z pomocà na
tworzenie nowych miejsc
pracy, pod warunkiem ˝e
∏àcznie intensywnoÊç tych
pomocy nie przekracza maksymalnej intensywnoÊci lub
wartoÊci pomocy, o której
mowa w ust. 3—6, przy
czym dopuszczalnà wielkoÊç
pomocy okreÊla si´ jako iloczyn maksymalnej intensywnoÊci pomocy i wy˝szej
kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
Art. 6. 1. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ustawie, podlega sumowaniu z pomocà
uzyskanà przez przedsi´biorc´ w innych formach
oraz z innych êróde∏ przeznaczonà na nowà inwestycj´ lub tworzenie nowych
miejsc pracy i nie mo˝e
przekroczyç
maksymalnej
intensywnoÊci lub wartoÊci
pomocy, o której mowa

2. Du˝y projekt inwestycyjny,
w odniesieniu do którego
wysokoÊç
projektowanej
pomocy przewy˝sza maksymalne dopuszczalne wsparcie, jakie inwestycja o wartoÊci 100 000 000 euro mog∏aby otrzymaç z uwzgl´dnieniem zasad stosowanych
przy obliczaniu wsparcia dla
du˝ych projektów inwestycyjnych, podlega notyfikacji
w trybie indywidualnego
post´powania notyfikacyjnego, o którym mowa
w przepisach odr´bnych.”;
5) uchyla si´ art. 9;
6) w art. 10:
a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 9 i 12,
b) w ust. 2 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) opis nowej technologii przewidzianej do wykorzystania w ramach inwestycji oraz okres jej
stosowania na Êwiecie, potwierdzony w opinii niezale˝nego
podmiotu, dysponujàcego wiedzà w tym zakresie.”;
7) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 1. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji sk∏ada si´ do ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki w okresie ostatniego miesiàca ka˝dego
z dwóch pierwszych kwarta∏ów danego roku kalendarzowego. KolejnoÊç z∏o˝enia wniosku nie ma wp∏ywu
na udzielenie wsparcia finansowego.
2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji sà rozpatrywane
przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki do
koƒca drugiego i trzeciego
kwarta∏u danego roku.
3. Dla udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji na podstawie wniosków
z∏o˝onych w pierwszym
okresie, o którym mowa
w ust. 1, przeznacza si´ do
1/2 Êrodków finansowych
okreÊlonych na dany rok.”;
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8) w art. 12:
a) uchyla si´ ust. 2,
b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
„Umowa, o której mowa w ust. 1,
okreÊla zobowiàzania przedsi´biorcy, w tym w szczególnoÊci lokalizacj´, wartoÊç inwestycji, harmonogram realizacji projektu inwestycyjnego, nazw´ zakupionej technologii
oraz liczb´ zatrudnionych pracowników.”;
9) w art. 13 uchyla si´ ust. 1;
10) w art. 13a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki informuje przedsi´biorc´ o przyczynach odmowy
udzielenia wsparcia finansowego nowej inwestycji.”,
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
„Przedsi´biorca mo˝e zwróciç si´,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa
w ust. 1, do ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, o ponowne
rozpatrzenie wniosku.”;
11) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przekazuje wsparcie finansowe, po dokonaniu oceny
spe∏nienia przez nowà inwestycj´ ogólnych kryteriów, o których mowa w ust. 2.”,
b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 4;
12) w art. 15 w ust. 2 zdanie pierwsze
otrzymuje brzmienie:
„W przypadku niewywiàzania si´
przedsi´biorcy z zobowiàzaƒ inwestycyjnych zawartych w umowie okreÊlonej w art. 12, dokonuje si´ zwrotu
udzielanego wsparcia finansowego,
zgodnie z art. 93 ustawy o finansach
publicznych.”.
Art. 61. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku
pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 oraz
z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229,
poz. 2271) uchyla si´ art. 56 i 61.
Art. 62. W ustawie z dnia 2 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych i niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 188, poz. 1840) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

Poz. 404
1) w art. 5 ust. 1—6 otrzymujà brzmienie:
„1. Z zastrze˝eniem ust. 6, przedsi´biorca, który posiada zezwolenie
uzyskane przed dniem 1 stycznia
2001 r., zachowuje prawo do zwolnieƒ podatkowych okreÊlonych
w art. 12 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu z dnia
31 grudnia 2000 r.:
1) w okresie do dnia 31 grudnia
2011 r. — je˝eli by∏ on w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy ma∏ym przedsi´biorcà,
2) w okresie do dnia 31 grudnia
2010 r. — je˝eli by∏ on w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy Êrednim przedsi´biorcà
— w rozumieniu za∏àcznika 1 do
rozporzàdzenia nr 70/2001/WE
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 r.).
2. Dochody uzyskane przez przedsi´biorc´ innego ni˝ przedsi´biorca,
o którym mowa w ust. 1, z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej
na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem
1 stycznia 2001 r., sà zwolnione
z podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 ustawy,
o której mowa w art. 1, z tym ˝e:
1) maksymalna dopuszczalna wielkoÊç pomocy publicznej wynosi:
a) 30 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. — dla przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w sektorze motoryzacyjnym,
b) 75 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. — dla przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç innà ni˝ okreÊlona
w lit. a na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem
1 stycznia 2000 r.,
c) 50 % kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. — dla przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç innà ni˝ okreÊlona
w lit. a na podstawie zezwolenia wydanego po dniu
31 grudnia 1999 r.,
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2) przy ustaleniu dopuszczalnej
wielkoÊci pomocy publicznej,
o której mowa w pkt 1, uwzgl´dnia si´ koszty inwestycji poniesione przez przedsi´biorc´ w trakcie
obowiàzywania zezwolenia,
3) przy ustaleniu dopuszczalnej
wielkoÊci pomocy publicznej
uwzgl´dnia si´ ca∏kowità wielkoÊç pomocy publicznej, jakà
uzyska∏ przedsi´biorca od dnia
1 stycznia 2001 r., z wy∏àczeniem pomocy publicznej wynikajàcej z deklaracji podatkowej
z∏o˝onej za rok 2000,
4) do okreÊlenia wielkoÊci pomocy
publicznej z tytu∏u zwolnienia
z podatku dochodowego przyjmuje si´ dochód uzyskany
z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, pomniejszony o równowartoÊç strat poniesionych na tej dzia∏alnoÊci przez
przedsi´biorc´.
3. W przypadku cofni´cia zezwolenia
wydanego przed dniem 1 stycznia
2001 r., przedsi´biorca traci prawo
do zwolnieƒ, o których mowa
w ust. 1 i 2, i jest zobowiàzany do
zap∏aty, odpowiednio, podatku dochodowego od osób prawnych lub
podatku dochodowego od osób fizycznych obj´tego takimi zwolnieniami za okres od powstania okolicznoÊci b´dàcej podstawà cofni´cia zezwolenia.
4. W zakresie uregulowanym w ust. 1
i 2 oraz art. 10 i 11 nie stosuje si´
przepisu art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123,
poz. 1291).
5. Za przedsi´biorc´ prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w sektorze motoryzacyjnym uwa˝a si´ przedsi´biorc´:
1) prowadzàcego dzia∏alnoÊç obejmujàcà produkcj´, monta˝ lub
prace projektowo-wdro˝eniowe
w zakresie:
a) silników spalinowych, ze spalaniem wewn´trznym, a tak˝e
innych silników stosowanych
wy∏àcznie w pojazdach mechanicznych
okreÊlonych
w lit. b—d,
b) samochodów osobowych,
c) pozosta∏ych pojazdów mechanicznych przeznaczonych
do przewozu osób,
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d) pojazdów
mechanicznych
przeznaczonych do przewozu
towarów,
e) nadwozi pojazdów mechanicznych, z wy∏àczeniem przyczep i naczep,
2) b´dàcego dostawcà komponentów, który zaopatruje przedsi´biorc´, o którym mowa w pkt 1,
w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego lub stadium monta˝u lub bierze udzia∏
w pracach projektowo-wdro˝eniowych dotyczàcych produktów wymienionych w pkt 1, pod
warunkiem ˝e:
a) dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana w bliskiej odleg∏oÊci od
miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci przez przedsi´biorc´,
o którym mowa w pkt 1, przez
co rozumie si´ w szczególnoÊci odleg∏oÊç majàcà znaczàcy wp∏yw na minimalizacj´
kosztów transportu komponentów, w tym pozwalajàcà
na bezpoÊrednie po∏àczenie
miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci obu przedsi´biorców linià kolejowà lub taÊmà transportujàcà, oraz
b) przedsi´biorca, o którym mowa w pkt 1, jest odbiorcà co
najmniej po∏owy komponentów sprzedawanych przez danego dostawc´
— przy czym przez komponenty
nale˝y rozumieç zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienionych w pkt 1 lit. a—d, produkowane, sk∏adane lub montowane przez dostawc´ komponentów i dostarczane przez niego przedsi´biorcy, o którym
mowa w pkt 1, przy wykorzystaniu
systemu
zamówieƒ.
W szczególnoÊci komponentami
sà cz´Êci i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposa˝enia elektrycznego do pojazdów
samochodowych.
6. Poczàwszy od roku obrotowego
nast´pujàcego po roku, w którym:
1) zosta∏o zbytych 100 % wk∏adów
udzia∏ów lub akcji przedsi´biorcy b´dàcego ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcà, o którym
mowa w ust. 1,
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2) spó∏ka b´dàca ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcà, o którym
mowa w ust. 1, po∏àczy∏a si´
z innà spó∏kà,
3) nastàpi∏o nabycie przedsi´biorstwa od przedsi´biorcy b´dàcego ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcà, o którym mowa w ust. 1
— przedsi´biorca traci prawo do
zwolnieƒ podatkowych, o których
mowa w ust. 1.”;
2) w art. 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rezerwa celowa, o której mowa
w ust. 1, jest przeznaczona na
dotacje do nowych inwestycji,
zwiàzanych z utworzeniem lub
rozbudowà 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.”,
b) w ust. 3:
— zdanie
wst´pne
brzmienie:

otrzymuje

„Dotacji do nowej inwestycji,
o której mowa w ust. 2, realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela si´, z zastrze˝eniem ust. 11.”,
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przedsi´biorcy, w którego
kapitale zak∏adowym podmiot dominujàcy, w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447
i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84,
poz. 774, Nr 124, poz. 1151,
Nr 170, poz. 1651 i Nr 223,
poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 91, poz. 871,
Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1205), wobec podatnika
lub przedsi´biorcy, o których
mowa w pkt 1, posiada
udzia∏ wynoszàcy co najmniej 90 %.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Rada Ministrów okreÊli, majàc
na
wzgl´dzie
zapewnienie
zgodnoÊci z zasadami udzielania pomocy publicznej oraz
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sprawnego udzielania dotacji,
w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki udzielania dotacji,
2) koszty kwalifikujàce si´ do
obj´cia pomocà z tytu∏u nowej inwestycji, o której mowa w ust. 2,
3) maksymalnà dopuszczalnà
intensywnoÊç pomocy,
4) rodzaj dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà nie udziela
si´ dotacji,
5) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 7, oraz wymagane
dokumenty,
6) szczegó∏owy tryb i termin
sk∏adania i rozpatrywania
wniosku, o którym mowa
w ust. 7.”;
3) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zwolnienia, o których mowa
w ust. 1, stanowià regionalnà pomoc publicznà na wspieranie nowych inwestycji.”;
4) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Umorzenie przez organ gminy zaleg∏oÊci z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci nale˝nego za okres od
dnia 1 stycznia 2001 r. od gruntów,
budowli i budynków zaj´tych
przez przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie strefy na podstawie zezwolenia, który zawar∏ przed dniem
1 stycznia 2001 r. umow´, porozumienie lub list intencyjny, którego
stronà jest gmina, na terenie której po∏o˝one sà grunty, budowle
lub budynki, w którym gmina zobowiàza∏a si´ zwolniç tego przedsi´biorc´ z podatku od nieruchomoÊci, zaniechaç poboru tego podatku lub umorzyç zaleg∏oÊci z tytu∏u tego podatku, dokonane po
dniu, w którym nastàpi∏o poniesienie kosztów inwestycyjnych
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà publicznà, stanowi regionalnà pomoc publicznà na wspieranie nowych inwestycji.”.”

„Art. 66. 1. Do czasu okreÊlenia szczegó∏owych
warunków udzielania pomocy, o których mowa w art. 8, notyfikacji podlegajà projekty aktów prawa miejscowego okreÊlajàce szczegó∏owe warunki
udzielania pomocy, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 31 grudnia 2004 r.
2. Do post´powania notyfikacyjnego,
o którym mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ art. 16.
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3. W przypadku wydania przez Prezesa
Urz´du opinii o niezgodnoÊci ze
wspólnym rynkiem projektu, o którym
mowa w ust. 1, projekt ten nie podlega
notyfikacji.
Art. 67. 1. Organy udzielajàce pomocy przeprowadzajà w roku 2004 badanie skutecznoÊci i efektywnoÊci pomocy publicznej udzielonej w roku 2003.
2. Przedsi´biorcy korzystajàcy z pomocy
sà zobowiàzani do udzielania, na ˝àdanie organu udzielajàcego pomocy, informacji pozwalajàcych na dokonanie
oceny skutecznoÊci i efektywnoÊci
udzielonej pomocy, w terminie wskazanym w ˝àdaniu, nie krótszym ni˝
30 dni od dnia jego dor´czenia.
3. Przy przeprowadzaniu badania, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy wydane na podstawie art. 39 ust. 3
i 4 ustawy, o której mowa w art. 71,
które zachowujà moc do dnia 31 grudnia 2004 r.
Art. 68. Rozporzàdzenia wydane na podstawie
art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 27 ust. 3,
art. 42 i art. 44 ust. 4 i 6 ustawy, o której
mowa w art. 71, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzeƒ wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
2004 r.
Art. 69. Rozporzàdzenia wydane na podstawie
art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 50 niniejszej ustawy,
art. 35 ust. 3 i art. 54 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 54 niniejszej ustawy,
art. 2c ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 55 niniejszej ustawy, oraz art. 9
ust. 3, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy,
o której mowa w art. 60 niniejszej ustawy, zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2004 r.”;
2) art. 23 ustawy z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r. o przejrzystoÊci stosunków finansowych pomi´dzy organami
publicznymi a przedsi´biorcami publicznymi oraz
o przejrzystoÊci finansowej niektórych przedsi´biorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411), który stanowi:
„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
3) art. 8—11 i 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r.
o zmianie ustawy o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej i niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 245, poz. 1775), które stanowià:
„Art. 8. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie
jest obowiàzany do przedstawienia
podmiotowi udzielajàcemu pomocy
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oÊwiadczenia, ˝e w okresie od dnia
1 stycznia 2005 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy:
1) nie otrzyma∏ pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie albo
2) otrzyma∏ pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie, ze wskazaniem w szczególnoÊci podmiotu, który udzieli∏ pomocy, dnia otrzymania
pomocy, podstawy prawnej, wysokoÊci, formy i przeznaczenia tej pomocy.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1,
wygasa po up∏ywie 3 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 9. 1. Podmiot udzielajàcy pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie jest obowiàzany do przekazania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa, w terminie
miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, informacji o udzielonej
przez ten podmiot pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie w okresie
od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, ze wskazaniem w szczególnoÊci dnia udzielenia
pomocy, podstawy prawnej, wysokoÊci,
formy i przeznaczenia tej pomocy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest
przekazywana za poÊrednictwem organu nadzorujàcego podmiot udzielajàcy
pomocy, a w przypadku braku takiego
organu — bezpoÊrednio ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.
Art. 10. 1. W przypadku programu pomocowego,
w którym akt prawa miejscowego wydany na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 3, przewiduje udzielanie
pomocy publicznej zgodnie z warunkami udzielania pomocy okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy, o której
mowa w art. 1, notyfikacji podlega wy∏àcznie projekt tego rozporzàdzenia.
2. Przepisy art. 8 ust. 2 i art. 33a ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´
odpowiednio.
Art. 11. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 3, art. 35 i art. 37 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 zachowujà moc
do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5
ust. 4, art. 35 i art. 37 ust. 6 tej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.”

„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”.
Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Poz. 404
Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2007 r.
(poz. 404)

USTAWA
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej1)
Rozdzia∏ 1

22 marca 1999 r. ustanawiajàce szczegó∏owe
zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz.
WE L 83 z 27.03.1999);

Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady post´powania
w sprawach dotyczàcych pomocy paƒstwa spe∏niajàcej przes∏anki okreÊlone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, zwanej dalej „pomocà publicznà”, w tym:
1) post´powanie w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów programów pomocowych, projektów pomocy indywidualnej oraz projektów pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´;

3) pomocy udzielanej w ramach wy∏àczeƒ grupowych — nale˝y przez to rozumieç pomoc publicznà, której nie dotyczy obowiàzek notyfikacji, zgodnie z rozporzàdzeniami Komisji wydanymi na podstawie art. 1 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 994/98
z dnia 7 maja 1998 r. dotyczàcego stosowania
art. 92 i 93 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà do niektórych kategorii horyzontalnej
pomocy paƒstwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998),
w szczególnoÊci z:
a) rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia
12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z póên. zm.),

2)2) zasady wspó∏pracy Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urz´du”, oraz ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa z podmiotami opracowujàcymi
programy pomocowe, podmiotami udzielajàcymi
pomocy, podmiotami ubiegajàcymi si´ o pomoc
oraz beneficjentami pomocy, w zakresie pomocy
publicznej;

b) rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 2204/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz.
WE L 337 z 13.12.2002, z póên. zm.),

3) zasady reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej
przed Trybuna∏em SprawiedliwoÊci i Sàdem
Pierwszej Instancji w sprawach z zakresu pomocy
publicznej;

c) rozporzàdzeniem 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, z póên.
zm.),

4) zasady i tryb zwrotu pomocy publicznej;
5) zasady monitorowania pomocy publicznej.

d)3) rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 1595/2004
z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
prowadzàcych dzia∏alnoÊç zwiàzanà z produkcjà,
przetwórstwem i obrotem produktami rybo∏ówstwa (Dz. Urz. UE L 291 z 14.09.2004, str. 3),

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) Komisji — nale˝y przez to rozumieç Komisj´ Europejskà;
2) rozporzàdzeniu Rady — nale˝y przez to rozumieç
rozporzàdzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia

e)3) rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 1/2004
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z produkcjà, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi (Dz. Urz. UE L 1 z 3.01.2004, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8,
t. 3, str. 24);

———————
1)

Niniejsza ustawa dokonuje cz´Êciowego wdro˝enia dyrektywy Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystoÊci stosunków finansowych mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi a przedsi´biorstwami publicznymi
(Dz. Urz. WE L 195 z 29.07.1980) ostatnio zmieniona przez
dyrektyw´ 2000/52/WE (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej i niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 245, poz. 1775), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 stycznia 2007 r.

4) rozporzàdzeniu o pomocy de minimis — nale˝y
przez to rozumieç rozporzàdzenie Komisji (WE)
nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie za———————
3)

Dodana przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz.
WE L 10 z 13.01.2001)4);
4a)5) rozporzàdzeniu o pomocy de minimis w rolnictwie i rybo∏ówstwie — nale˝y przez to rozumieç rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia
6 paêdziernika 2004 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybo∏ówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004,
str. 4);
5) pomocy indywidualnej — nale˝y przez to rozumieç
pomoc, o której mowa w art. 1 lit. e rozporzàdzenia Rady;

10c)6) rybo∏ówstwie — nale˝y przez to rozumieç dzia∏alnoÊç zwiàzanà z produkcjà, przetwarzaniem
i obrotem produktami rybo∏ówstwa, o których mowa w rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków produktów rybo∏ówstwa i akwakultury
(Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);
11)7) dniu udzielenia pomocy — nale˝y przez to rozumieç dzieƒ, w którym podmiot ubiegajàcy si´ o pomoc publicznà naby∏ prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej nast´puje na podstawie aktu
normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:
a) dzieƒ, w którym zgodnie z odr´bnymi przepisami up∏ywa termin z∏o˝enia deklaracji albo innego dokumentu okreÊlajàcego wartoÊç pomocy,
z zastrze˝eniem lit. b,

6) pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´ — nale˝y przez to rozumieç pomoc indywidualnà przewidzianà w planie restrukturyzacyjnym okreÊlajàcym
dzia∏ania majàce na celu przywrócenie przedsi´biorcy d∏ugookresowej zdolnoÊci do konkurowania na rynku, w szczególnoÊci sposób finansowania tych dzia∏aƒ, w tym równie˝ przez udzielanie
pomocy publicznej;

b) dzieƒ, w którym zgodnie z odr´bnymi przepisami up∏ywa termin z∏o˝enia zeznania rocznego
— w przypadku udzielenia pomocy w formie
ulgi w podatku dochodowym,
c) dzieƒ faktycznego przysporzenia korzyÊci finansowych — w przypadku braku obowiàzku z∏o˝enia deklaracji albo innego dokumentu okreÊlajàcego wartoÊç pomocy

7) programie pomocowym — nale˝y przez to rozumieç akt normatywny spe∏niajàcy przes∏anki, o których mowa w art. 1 lit. d rozporzàdzenia Rady;
8) pomocy niezgodnej z prawem — nale˝y przez to
rozumieç pomoc, o której mowa w art. 1 lit. f rozporzàdzenia Rady;
9) pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem — nale˝y przez to rozumieç pomoc, o której
mowa w art. 1 lit. g rozporzàdzenia Rady;
10) pomocy de minimis — nale˝y przez to rozumieç
pomoc spe∏niajàcà przes∏anki, o których mowa
w art. 2 rozporzàdzenia o pomocy de minimis;
10a)6) pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — nale˝y przez to rozumieç udzielanà odpowiednio w rolnictwie albo w rybo∏ówstwie pomoc
spe∏niajàcà przes∏anki, o których mowa w art. 3
rozporzàdzenia o pomocy de minimis w rolnictwie
i rybo∏ówstwie;
10b)6) rolnictwie — nale˝y przez to rozumieç dzia∏alnoÊç zwiàzanà z produkcjà, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, o których mowa
w przepisach Unii Europejskiej dotyczàcych pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç zwiàzanà z produkcjà, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi;
———————

4) Obowiàzywa∏o

do dnia 31 grudnia 2006 r. Zosta∏o zastàpione rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006).
5) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
6) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Poz. 404

— chyba ˝e przepisy odr´bne stanowià inaczej;
12)8) podmiocie udzielajàcym pomocy — nale˝y przez
to rozumieç organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania
pomocy publicznej, w tym przedsi´biorc´ publicznego;
12)9) podmiocie udzielajàcym pomocy — nale˝y przez to rozumieç organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w tym przedsi´biorc´ publicznego, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 wrzeÊnia
2006 r. o przejrzystoÊci stosunków finansowych pomi´dzy organami publicznymi a przedsi´biorcami publicznymi oraz o przejrzystoÊci finansowej niektórych
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245,
poz. 1775);

13) wielkoÊci pomocy — nale˝y przez to rozumieç wartoÊç pomocy publicznej wyra˝onà w kwocie pieni´˝nej lub intensywnoÊç pomocy publicznej wyra˝onà jako stosunek wartoÊci pomocy publicznej
do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà
publicznà;
———————
7) W

brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
8) W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany,
o której mowa w odnoÊniku 9.
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 22 wrzeÊnia 2006 r. o przejrzystoÊci stosunków
finansowych pomi´dzy organami publicznymi a przedsi´biorcami publicznymi oraz o przejrzystoÊci finansowej niektórych przedsi´biorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245,
poz. 1775), która wejdzie w ˝ycie z dniem 21 kwietnia
2007 r.
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14)10) przedsi´biorcy publicznym — nale˝y przez to rozumieç ka˝dy podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà, na który organ w∏adzy publicznej ma
decydujàcy, bezpoÊredni lub poÊredni, wp∏yw,
w szczególnoÊci:
a) przedsi´biorstwo paƒstwowe, jednoosobowà
spó∏k´ Skarbu Paƒstwa albo jednoosobowà
spó∏k´ jednostki samorzàdu terytorialnego,
b) spó∏k´ akcyjnà lub spó∏k´ z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, w stosunku do których Skarb
Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego
lub przedsi´biorcy, o których mowa w lit. a, sà
podmiotami, które posiadajà uprawnienia takie,
jak przedsi´biorcy dominujàcy w rozumieniu
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
14) (uchylony);11)

15) notyfikacji — nale˝y przez to rozumieç przekazanie
Komisji, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, projektu
programu pomocowego, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na
restrukturyzacj´, wraz z informacjami niezb´dnymi dla oceny zgodnoÊci pomocy publicznej ze
wspólnym rynkiem;
16)12) beneficjencie pomocy — nale˝y przez to rozumieç podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà, w tym podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie rolnictwa lub rybo∏ówstwa, bez wzgl´du na
form´ organizacyjno-prawnà oraz sposób finansowania, który otrzyma∏ pomoc publicznà.
17)13) dzia∏alnoÊci gospodarczej — nale˝y przez to rozumieç dzia∏alnoÊç gospodarczà, do której majà
zastosowanie regu∏y konkurencji okreÊlone
w przepisach cz´Êci trzeciej tytu∏u VI rozdzia∏u 1
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà.
Art. 3.14) Zasady dopuszczalnoÊci udzielania pomocy publicznej okreÊlajà przepisy art. 16, art. 36,
art. 73 oraz art. 86—89 Traktatu WE.
Art. 4. (uchylony).15)
Art. 5.16) 1. Przy obliczaniu pomocy de minimis nie
wlicza si´ pomocy publicznej udzielonej w ramach
programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz
pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´, zatwierdzonych przez Komisj´ zgodnie z art. 88 Traktatu WE,
———————
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany,
o której mowa w odnoÊniku 11.
Przez art. 21 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 9.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 21 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 9.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
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pomocy udzielanej w ramach wy∏àczeƒ grupowych,
a tak˝e pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do obliczania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.
3. Podmioty udzielajàce pomocy wydajà beneficjentowi pomocy zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e
udzielona pomoc publiczna jest pomocà de minimis albo pomocà de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, form´ i treÊç zaÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 3, oraz terminy lub sposób ich wydawania, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia przejrzystoÊci informacji o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie udzielanej poszczególnym beneficjentom pomocy oraz monitorowania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.
Art. 6. 1. Do pomocy publicznej udzielanej na podstawie aktu normatywnego, nieb´dàcego programem
pomocowym, stosuje si´ przepisy dotyczàce pomocy
indywidualnej, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Pomoc publiczna przewidziana w akcie normatywnym, który uzale˝nia nabycie prawa do otrzymania
pomocy wy∏àcznie od spe∏nienia przes∏anek okreÊlonych w tym akcie, bez koniecznoÊci wydania decyzji
lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja jedynie potwierdza nabycie prawa, mo˝e byç udzielana,
je˝eli akt normatywny jest programem pomocowym
zatwierdzonym przez Komisj´ zgodnie z art. 88 Traktatu WE.
Art. 7. 1. Projekt programu pomocowego, projekt
pomocy indywidualnej lub projekt pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´ podlega notyfikacji.
2. Projekt pomocy udzielanej w ramach wy∏àczeƒ
grupowych podlega notyfikacji, je˝eli o jej dokonanie
wystàpi podmiot opracowujàcy program pomocowy
lub podmiot udzielajàcy pomocy.
3. Projekt programu pomocowego przewidujàcy
udzielanie pomocy de minimis podlega wy∏àcznie
zg∏oszeniu Prezesowi Urz´du, który w terminie 14 dni
mo˝e przedstawiç zastrze˝enia dotyczàce przejrzystoÊci zasad udzielania pomocy.
3a.17) Projekt programu pomocowego przewidujàcy udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie podlega wy∏àcznie zg∏oszeniu ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa, który w terminie
14 dni mo˝e przedstawiç zastrze˝enia dotyczàce przejrzystoÊci zasad udzielania pomocy.
3b.17) Przepisu ust. 3a nie stosuje si´ w przypadku
projektu programu pomocowego przewidujàcego
———————
17)

Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie opracowywanego przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
4. Je˝eli projekt pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´ zosta∏ zatwierdzony przez Komisj´ zgodnie
z art. 88 Traktatu WE, to pomoc publiczna, która b´dzie
udzielana zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, nie
podlega notyfikacji, chyba ˝e decyzja Komisji stanowi
inaczej.
Art. 8.18) 1. W przypadku programu pomocowego, w którym akt prawa miejscowego przewiduje
udzielanie pomocy publicznej zgodnie z warunkami
udzielania pomocy okreÊlonymi w rozporzàdzeniach
wydanych na podstawie ustaw zawierajàcych upowa˝nienie do wydania aktów prawa miejscowego,
notyfikacji podlegajà wy∏àcznie projekty tych rozporzàdzeƒ.

3. Projekt rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 2,
podlega notyfikacji.
Art. 11. 1. WartoÊç pomocy publicznej jest wyra˝ana w kwocie pieni´˝nej, po przeliczeniu jej w sposób
pozwalajàcy na ustalenie kwoty, jakà otrzyma∏by beneficjent pomocy, gdyby zosta∏a ona udzielona w formie dotacji.
2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe sposoby obliczania wartoÊci pomocy publicznej udzielanej w ró˝nych formach, bioràc
pod uwag´ w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia
porównywalnoÊci wartoÊci pomocy udzielanej w ró˝nych formach.
3. RównowartoÊç pomocy w euro ustala si´ wed∏ug kursu Êredniego walut obcych, og∏aszanego
przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu
udzielenia pomocy.

2. Organ jednostki samorzàdu terytorialnego przesy∏a do Prezesa Urz´du akt prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie tego aktu.
Art. 9.18) Notyfikacji podlega równie˝ zmiana,
o której mowa w art. 4 ust. 1 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. 8,
t. 4, str. 3, z póên. zm.), zatwierdzonego przez Komisj´,
zgodnie z art. 88 Traktatu WE, programu pomocowego, pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej
na restrukturyzacj´.
Art. 10. 1. Pomoc regionalna, o której mowa
w art. 87 ust. 3 lit. a oraz lit. c Traktatu WE, mo˝e byç
udzielana w zakresie wynikajàcym z mapy pomocy regionalnej.
2. Rada Ministrów ustala, w drodze rozporzàdzenia, map´ pomocy regionalnej, okreÊlajàc:
1) obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzielanie pomocy publicznej oraz maksymalne wielkoÊci pomocy dla tych obszarów, przy uwzgl´dnieniu w szczególnoÊci poziomu produktu krajowego
brutto na jednego mieszkaƒca na danym obszarze,
a tak˝e
2) rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, dla których
udzielanie pomocy nie jest dozwolone oraz rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, dla których maksymalne wielkoÊci pomocy sà inne ni˝ maksymalne
wielkoÊci pomocy dla obszarów kraju, wraz ze
wskazaniem tych wielkoÊci, bioràc pod uwag´, ˝e
udzielenie pomocy regionalnej dla niektórych rodzajów dzia∏alnoÊci gospodarczej wp∏ywa szczególnie negatywnie na warunki konkurencji na
wspólnym rynku.
———————
18)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
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Rozdzia∏ 2
Post´powanie notyfikacyjne
Art. 12.19) 1. Projekty programów pomocowych,
w tym przewidujàcych udzielanie pomocy w ramach
wy∏àczeƒ grupowych, oraz pomocy indywidualnej,
a tak˝e pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´,
wymagajà uzyskania opinii Prezesa Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie
— ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
2. Projekt pomocy indywidualnej udzielanej w ramach wy∏àczeƒ grupowych nie wymaga uzyskania
opinii, o której mowa w ust. 1, chyba ˝e podmiot
udzielajàcy pomocy wystàpi o jego notyfikacj´. Do notyfikacji przepis art. 18 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku projektów programów pomocowych przewidujàcych
udzielanie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie opracowywanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
4. Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególnoÊci:
1) stanowisko, czy projekt przewiduje udzielanie pomocy publicznej;
2) stanowisko w sprawie zgodnoÊci pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem;
3) propozycje zmian przedstawione w celu zapewnienia zgodnoÊci postanowieƒ projektu ze wspólnym
rynkiem;
4) stanowisko w sprawie obowiàzku notyfikacji projektu.
5. Do opinii, o której mowa w ust. 1, nie stosuje si´
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
———————
19)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
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post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.20)).
Art. 13. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii, o której
mowa w art. 12 ust. 1, wyst´puje w przypadku projektu:
1) programu pomocowego — organ administracji
publicznej opracowujàcy projekt tego programu;
2) pomocy indywidualnej — podmiot udzielajàcy tej
pomocy;
3) pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´ — podmiot ubiegajàcy si´ o t´ pomoc.
2. Do wniosku o wydanie opinii do∏àcza si´ projekt
programu pomocowego lub projekt aktu, na podstawie którego ma byç udzielana pomoc indywidualna,
w szczególnoÊci projekt decyzji lub umowy, oraz informacje niezb´dne do wydania opinii, dotyczàce
w szczególnoÊci adresatów zamierzonej pomocy, jej
przeznaczenia, formy, wielkoÊci i czasu trwania.
3. W przypadku projektu pomocy indywidualnej na
restrukturyzacj´ do wniosku o wydanie opinii do∏àcza
si´ informacje, o których mowa w ust. 2, plan restrukturyzacyjny oraz opinie podmiotu lub podmiotów
udzielajàcych pomocy o mo˝liwoÊci jej udzielenia na
zasadach okreÊlonych w tym planie.
3a.21) Podmioty udzielajàce pomocy sà zobowiàzane do wydania opinii w sprawie mo˝liwoÊci udzielenia
pomocy, o której mowa w ust. 3.
3b.21) Wnioski o wydanie opinii, o której mowa
w art. 12 ust. 1, wraz z za∏àczonymi do nich projektami, informacjami lub planem restrukturyzacyjnym,
przekazuje si´ w formie papierowej i elektronicznej.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres informacji, o których mowa
w ust. 2, oraz elementy, jakie powinien zawieraç plan
restrukturyzacyjny, uwzgl´dniajàc wymagania okreÊlone prawem Unii Europejskiej w zakresie notyfikacji.
Art. 14. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa22), wydaje opini´, o której mowa
w art. 12 ust. 1, w terminie 60 dni, a w przypadku projektu programu pomocowego — w terminie 21 dni od
dnia otrzymania wniosku wraz z do∏àczonymi informacjami i dokumentami, o których mowa w art. 13.
Art. 15. 1.23) Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister
———————
20)

21)
22)
23)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.
Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, przed wydaniem opinii,
o której mowa w art. 12 ust. 1, mo˝e wystàpiç do organu opracowujàcego projekt programu pomocowego, podmiotu udzielajàcego pomocy, podmiotu ubiegajàcego si´ o pomoc lub innych w∏aÊciwych podmiotów, o przekazanie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaÊnieƒ i informacji.
2. Je˝eli organy lub podmioty, o których mowa
w ust. 1, nie przedstawià w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaÊnieƒ i informacji, Prezes Urz´du,
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa22),
wydaje opini´ na podstawie posiadanych informacji.
Art. 16. 1. Dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego wymaga zgody Rady Ministrów.
2.24) Rada Ministrów podejmuje uchwa∏´ w sprawie dokonania notyfikacji po zapoznaniu si´ z opinià,
o której mowa w art. 12 ust. 1.
3. Rada Ministrów wraz z projektem ustawy b´dàcej programem pomocowym przekazuje Marsza∏kowi
Sejmu informacj´ o dokonaniu notyfikacji.
Art. 16a.25) W przypadku projektu ustawy b´dàcej
programem pomocowym opracowanym przez podmiot nieb´dàcy organem administracji publicznej, organ w∏aÊciwy na podstawie regulaminu Sejmu wyst´puje z wnioskiem do Prezesa Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa, o:
1) wydanie opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1;
2) przekazanie do Komisji projektu w celu dokonania
jego notyfikacji;
3) wycofanie notyfikacji projektu przed podj´ciem
przez Komisj´ decyzji, o której mowa w art. 4 i 7
rozporzàdzenia Rady;
4) wniesienie, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej,
odwo∏ania od decyzji Komisji do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci i Sàdu Pierwszej Instancji w sprawach
z zakresu pomocy publicznej.
Art. 17. W przypadku wydania przez Prezesa Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybo∏ówstwie — ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa22), opinii o niezgodnoÊci ze wspólnym rynkiem
projektu programu pomocowego przewidujàcego
udzielanie pomocy w ramach wy∏àczeƒ grupowych,
co do którego podmiot opracowujàcy taki projekt nie
wystàpi∏ o dokonanie notyfikacji, Prezes Urz´du,
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa22),
przekazuje opini´ do wiadomoÊci Radzie Ministrów.
Art. 18. 1. W przypadku projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na re———————
24)
25)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Dziennik Ustaw Nr 59

— 3590 —

strukturyzacj´ Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa22), niezw∏ocznie przekazuje opini´, o której mowa w art. 12 ust. 1, podmiotowi wyst´pujàcemu z wnioskiem o wydanie opinii oraz
podmiotom udzielajàcym pomocy.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii
o niezgodnoÊci ze wspólnym rynkiem projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej
na restrukturyzacj´, podmiot wyst´pujàcy o wydanie
opinii mo˝e wystàpiç do Prezesa Urz´du, a w zakresie
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie —
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa22), o dokonanie notyfikacji tego projektu, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. W przypadku gdy opinia Prezesa Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa22),
o niezgodnoÊci ze wspólnym rynkiem dotyczy projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´, podmiot lub podmioty udzielajàce pomocy mogà zmieniç
opini´, o której mowa w art. 13 ust. 3, zawiadamiajàc
o tym Prezesa Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa22), oraz podmiot wyst´pujàcy
o wydanie opinii w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.26) Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa, nie dokonuje notyfikacji projektu:
1) pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej
na restrukturyzacj´ — w przypadku bezskutecznego up∏ywu terminu, o którym mowa w ust. 2;
2) pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´ —
w przypadku gdy:
a) podmiot ubiegajàcy si´ o pomoc nie przed∏o˝y
opinii o mo˝liwoÊci udzielenia pomocy, o której
mowa w art. 13 ust. 3, w odniesieniu do ka˝dego przypadku pomocy,
b) podmiot udzielajàcy pomocy w zmienionej opinii, o której mowa w ust. 3, stwierdzi niemo˝noÊç udzielenia pomocy.
Art. 19. 1.27) W przypadku wprowadzenia zmian
w zakresie udzielania pomocy publicznej do projektu
ustawy b´dàcej programem pomocowym notyfikowanym Komisji, Marsza∏ek Sejmu przekazuje Prezesowi
Rady Ministrów projekt ze zmianami; Prezes Urz´du,
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
przekazuje do Komisji projekt ze zmianami celem uzupe∏nienia notyfikacji.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do projektu
programu pomocowego, w cz´Êci nieb´dàcej projek———————
26)
27)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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tem ustawy, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´ notyfikowanych Komisji, podmiot wyst´pujàcy o dokonanie notyfikacji przekazuje niezw∏ocznie Prezesowi
Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie
lub rybo∏ówstwie — ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rolnictwa22), projekt ze zmianami celem uzupe∏nienia
notyfikacji.
3.28) Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa, dokonuje uzupe∏nienia notyfikacji za
poÊrednictwem Sta∏ego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Art. 20. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, za poÊrednictwem Sta∏ego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy
Unii Europejskiej w Brukseli, dokonuje notyfikacji
w odniesieniu do projektu:29)
1) programu pomocowego — niezw∏ocznie po podj´ciu uchwa∏y Rady Ministrów o dokonaniu notyfikacji;
2) pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´ — niezw∏ocznie po wydaniu opinii o zgodnoÊci pomocy ze wspólnym rynkiem albo po otrzymaniu wystàpienia o dokonanie
notyfikacji, o którym mowa w art. 18 ust. 2, z zastrze˝eniem art. 18 ust. 3 i 4.
Art. 20a.30) Dokonanie notyfikacji projektu programu pomocowego ustanowionego na podstawie aktu
prawa miejscowego nie wymaga zgody Rady Ministrów i nast´puje niezw∏ocznie po wydaniu opinii,
o której mowa w art. 12 ust. 1.
Rozdzia∏ 3
Post´powanie przed Komisjà
Art. 21. 1. W zakresie post´powania przed Komisjà, o którym mowa w rozporzàdzeniu Rady, zwanego
dalej „post´powaniem przed Komisjà”, organem w∏aÊciwym jest Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa22).
2.31) W zwiàzku z post´powaniem przed Komisjà
organy administracji publicznej, które opracowa∏y
projekty programów pomocowych, podmioty udzielajàce pomocy, które opracowa∏y projekty pomocy indywidualnej, podmioty ubiegajàce si´ o udzielenie pomocy, beneficjenci pomocy lub inne w∏aÊciwe podmioty przedstawiajà Prezesowi Urz´du, a w zakresie
———————
28)
29)
30)
31)

Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie —
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa, w wyznaczonym terminie, informacje niezb´dne do opracowania odpowiedzi na zapytania Komisji, wyjaÊnieƒ,
uwag lub stanowisk.
2a.32) W zakresie niezb´dnym do udzielenia odpowiedzi na zapytania Komisji, Prezes Urz´du mo˝e za˝àdaç przekazania przez bank — w wyznaczonym terminie — informacji stanowiàcych tajemnic´ bankowà.
3.33) Prezes Urz´du konsultuje z podmiotami,
o których mowa w ust. 2 i 2a, treÊç odpowiedzi, wyjaÊnieƒ, uwag lub stanowisk — opracowanych przez
niego na podstawie przekazanych informacji — i niezw∏ocznie przekazuje je Komisji za poÊrednictwem
Sta∏ego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej
przy Unii Europejskiej w Brukseli.
4.34) Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w przypadku odpowiedzi, wyjaÊnieƒ, uwag lub stanowisk dotyczàcych pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie, których treÊç minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa konsultuje z podmiotami, o których mowa w ust. 2.
Art. 22. 1. W przypadku podj´cia przez Komisj´ decyzji, o których mowa w art. 4, art. 7, art. 10 ust. 3
i art. 11 rozporzàdzenia Rady, Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa22), niezw∏ocznie informuje o tym w∏aÊciwy podmiot, przekazujàc mu jednoczeÊnie kopi´ decyzji.
2. W przypadku wydania przez Komisj´ zalecenia,
o którym mowa w art. 18 rozporzàdzenia Rady, przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
3. Informacje o podj´ciu przez Komisj´ decyzji,
o których mowa w art. 4 i art. 7 rozporzàdzenia Rady,
Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa22), og∏asza w powszechnie dost´pnej
sieci teleinformatycznej.
Art. 23. 1. Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji,
o której mowa w art. 11 ust. 1 rozporzàdzenia Rady,
zobowiàzujàcej do wstrzymania udzielania pomocy,
podmiot udzielajàcy pomocy niezw∏ocznie wstrzymuje jej udzielanie.
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1)35) programu pomocowego — na wniosek organu
administracji publicznej opracowujàcego ten projekt;
2) pomocy indywidualnej — na wniosek podmiotu
udzielajàcego pomocy;
3) pomocy indywidualnej na restrukturyzacj´ — na
wniosek podmiotu ubiegajàcego si´ o pomoc lub
podmiotu udzielajàcego pomocy.
2. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa22), niezw∏ocznie informuje Komisj´ o wycofaniu notyfikacji za poÊrednictwem Sta∏ego
Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii
Europejskiej w Brukseli.
Rozdzia∏ 4
Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami
wspólnego rynku oraz pomocy wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem
Art. 25. 1. Beneficjent pomocy jest zobowiàzany
do zwrotu kwoty stanowiàcej równowartoÊç udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja wyda∏a
decyzj´ o obowiàzku zwrotu pomocy, chyba ˝e wskutek wniesionego odwo∏ania zostanie zawieszone wykonanie decyzji Komisji.
2. Obowiàzek zwrotu, o którym mowa w ust. 1,
obejmuje równie˝ odsetki, o których mowa w art. 14
ust. 2 rozporzàdzenia Rady.
3. Do czasu wykonania przez beneficjenta pomocy
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, ˝adna pomoc publiczna nie mo˝e zostaç udzielona temu beneficjentowi.
Art. 26. 1.36) Kopi´ decyzji Komisji o obowiàzku
zwrotu pomocy, o której mowa w art. 14 rozporzàdzenia Rady, oraz wydanej w przypadku, o którym mowa
w art. 9 i art. 16 rozporzàdzenia Rady, Prezes Urz´du,
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
przekazuje niezw∏ocznie:
1) w przypadku programu pomocowego — podmiotowi udzielajàcemu pomocy, który nast´pnie niezw∏ocznie przekazuje jà beneficjentom pomocy;

2. Po otrzymaniu kopii decyzji Komisji, o której
mowa w art. 11 ust. 2 rozporzàdzenia Rady, zobowiàzujàcej do zwrotu pomocy, podmiot udzielajàcy pomocy niezw∏ocznie wydaje decyzj´ o zwrocie pomocy.

2) w przypadku pomocy indywidualnej oraz pomocy
indywidualnej na restrukturyzacj´ — podmiotom
udzielajàcym pomocy oraz podmiotom zobowiàzanym do jej zwrotu.

Art. 24. 1. Przed podj´ciem przez Komisj´ decyzji,
o której mowa w art. 4 i art. 7 rozporzàdzenia Rady,
notyfikacja mo˝e byç wycofana w przypadku projektu:

2. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa22), og∏asza w powszechnie dost´pnej sieci teleinformatycznej informacj´ o wydaniu decyzji Komisji, o której mowa w art. 14 rozporzàdzenia

———————
32)
33)
34)

Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

———————
35)
36)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Rady, oraz wydanej w przypadku, o którym mowa
w art. 9 i art. 16 rozporzàdzenia Rady, jak równie˝ informacj´ o dokonaniu zwrotu pomocy przez beneficjenta pomocy.
Art. 27. 1. W przypadku wydania decyzji Komisji
o obowiàzku zwrotu pomocy, o której mowa w art. 14
rozporzàdzenia Rady, je˝eli pomoc by∏a udzielona na
podstawie:
1) decyzji — organ, który wyda∏ decyzj´, mo˝e jà
uchyliç albo zmieniç równie˝ bez zgody stron lub
nakazaç zwrot udzielonej pomocy; przepisu
art. 253a § 3 i art. 256 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, z póên. zm.37)) nie stosuje si´;
2) umowy — podmiot udzielajàcy pomocy mo˝e wystàpiç do sàdu o rozwiàzanie umowy, na podstawie której udzielono pomocy lub o nakazanie
zwrotu udzielonej pomocy.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ w przypadku
wydania decyzji Komisji o obowiàzku zwrotu pomocy
w przypadkach, o których mowa w art. 9 i art. 16 rozporzàdzenia Rady.
3. W post´powaniu cywilnym, post´powaniu administracyjnym i post´powaniu przed sàdami administracyjnymi Prezesowi Urz´du, a w zakresie pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa22), przys∏ugujà
uprawnienia prokuratora okreÊlone w odr´bnych
przepisach.
Art. 28. Przymusowe Êciàgni´cie kwoty stanowiàcej równowartoÊç udzielonej pomocy wraz z odsetkami nast´puje odpowiednio w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji albo w trybie przepisów o sàdowym post´powaniu egzekucyjnym.
Rozdzia∏ 5
Post´powanie przed Trybuna∏em SprawiedliwoÊci
Art. 29. 1. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa22), jest organem w∏aÊciwym do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej
w post´powaniach z zakresu pomocy publicznej toczàcych si´ przed Trybuna∏em SprawiedliwoÊci i Sàdem
Pierwszej Instancji, w których stronà jest Rzeczpospolita Polska.
2. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa22), jest organem w∏aÊciwym do
wnoszenia, za zgodà Rady Ministrów, w imieniu Rze———————
37)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635.
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czypospolitej Polskiej, odwo∏ania od decyzji Komisji
do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci i Sàdu Pierwszej Instancji w sprawach z zakresu pomocy publicznej.
3. Rada Ministrów wyra˝a zgod´ na wniesienie odwo∏ania, o którym mowa w ust. 2, bioràc pod uwag´
stanowisko podmiotu opracowujàcego projekt programu pomocowego, podmiotu udzielajàcego pomocy, stanowisko Prezesa Urz´du, a w zakresie pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa22), a tak˝e stanowiska
zg∏oszone przez inne podmioty, które majà interes
prawny w zakresie wniesienia odwo∏ania od decyzji
Komisji.
4. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa22), jest organem w∏aÊciwym do
wnoszenia, na wniosek i w imieniu organu jednostki
samorzàdu terytorialnego, odwo∏ania od decyzji Komisji do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci i Sàdu Pierwszej
Instancji, w sprawach z zakresu pomocy publicznej.
5. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa22), jest organem w∏aÊciwym do
wnoszenia, za zgodà Rady Ministrów, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, spraw z zakresu pomocy publicznej do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci oraz uczestniczenia w post´powaniach toczàcych si´ w tym zakresie przed Trybuna∏em SprawiedliwoÊci i Sàdem Pierwszej Instancji.
6. Rada Ministrów wyra˝a zgod´, o której mowa
w ust. 5, bioràc pod uwag´ stanowisko Prezesa Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybo∏ówstwie — ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa22).
7.38) W sprawach z zakresu pomocy publicznej, toczàcych si´ przed Trybuna∏em SprawiedliwoÊci lub
Sàdem Pierwszej Instancji, Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie
— minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, mo˝e korzystaç z zast´pstwa prawnego. Koszty zast´pstwa prawnego sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której
dysponentem jest Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie z cz´Êci,
której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa.
8. Je˝eli z wnioskiem o wniesienie odwo∏ania wyst´puje organ samorzàdu terytorialnego, koszty zast´pstwa prawnego pokrywa ten organ.
Art. 30. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa22), og∏asza niezw∏ocznie
w powszechnie dost´pnej sieci teleinformatycznej,
w odniesieniu do post´powaƒ, w których stronà jest
Rzeczpospolita Polska, informacje o:
———————
38)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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1) wniesieniu odwo∏ania od decyzji Komisji w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej;

mocy deklaracje lub inne dokumenty okreÊlajàce kwoty pomniejszenia Êwiadczeƒ.

2) wniesieniu do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci sprawy
z zakresu pomocy publicznej;

3. Naczelnicy urz´dów skarbowych i naczelnicy
urz´dów celnych oraz dyrektorzy izb skarbowych i dyrektorzy izb celnych przekazujà sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

3) wydaniu orzeczenia Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
lub Sàdu Pierwszej Instancji w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej.
Rozdzia∏ 6
Monitorowanie pomocy publicznej
Art. 31.39) 1. Monitorowanie pomocy publicznej
obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej,
w szczególnoÊci o jej rodzajach, formach i wielkoÊci,
oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej
kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.
2. Organem monitorujàcym pomoc publicznà jest
Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa.
3. Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa, przekazuje Komisji sprawozdanie
roczne z pomocy publicznej, o którym mowa w art. 6
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.
Art. 31a.40) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze obwieszczenia, og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co
najmniej raz na kwarta∏, a w przypadku wyczerpania
krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — niezw∏ocznie,
informacje o wysokoÊci wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.
Art. 32. 1. Podmioty udzielajàce pomocy sà zobowiàzane do sporzàdzania i przedstawiania Prezesowi
Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie
lub rybo∏ówstwie — ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rolnictwa22), sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej, zawierajàcych w szczególnoÊci informacje
o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach,
wielkoÊci i przeznaczeniu udzielonej pomocy.
2. W przypadku gdy beneficjent pomocy otrzyma∏
pomoc na podstawie aktu normatywnego, o którym
mowa w art. 6 ust. 2, do sporzàdzania i przedstawiania sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1, sà zobowiàzane podmioty, które otrzyma∏y od beneficjentów po———————
39)
40)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

4. Jednostki samorzàdu terytorialnego przekazujà
sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za poÊrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
5. Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje sprawozdania, o których
mowa w ust. 1, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, a wojewódzkie fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej — za poÊrednictwem marsza∏ków województw.
6.41) Wojewodowie przekazujà sprawozdania, o których mowa w ust. 1, bezpoÊrednio Prezesowi Urz´du
albo ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.
6a.42) Regionalne instytucje finansujàce przekazujà
sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, która nast´pnie
przekazuje je Prezesowi Urz´du za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki.
6b.42) Ochotnicze Hufce Pracy przekazujà sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw pracy.
7.43) Podmioty niewymienione w ust. 2—6b przekazujà sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za poÊrednictwem organów je nadzorujàcych, a w przypadku
braku takich organów — bezpoÊrednio Prezesowi Urz´du albo ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.
8.43) Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje si´ przez teletransmisj´ danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dost´pnej sieci teleinformatycznej przez
Prezesa Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa.
Art. 32a.44) 1. Podmioty udzielajàce pomocy sà zobowiàzane do przedstawienia Prezesowi Urz´du,
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa, informacji o nieudzieleniu pomocy w danym
okresie sprawozdawczym.
2. W przypadku gdy pomoc publiczna jest przewidziana w akcie normatywnym, o którym mowa
———————
41)
42)
43)
44)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której
noÊniku 2.

lit. a ustawy,
której mowa
lit. c ustawy,
mowa w od-
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ich sk∏adania i okresy sprawozdawcze oraz wzory
formularzy sprawozdaƒ, a tak˝e wzór formularza
informacji, o której mowa w art. 32a ust. 1, przekazywanej Prezesowi Urz´du, majàc na uwadze zapewnienie skutecznoÊci monitorowania pomocy
publicznej;

w art. 6 ust. 2, do przedstawienia informacji, o której
mowa w ust. 1, sà zobowiàzane podmioty, które nie
otrzyma∏y deklaracji lub innych dokumentów, z których wynika, ˝e nastàpi∏o pomniejszenie Êwiadczeƒ na
podstawie tego aktu normatywnego.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, sà przedstawiane za okresy i w terminach okreÊlonych dla
sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej.
4. Przepisy art. 32 ust. 3—8 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 33.45) 1. Podmioty udzielajàce pomocy sà zobowiàzane do przekazywania, na ˝àdanie Prezesa
Urz´du, ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa lub
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
informacji dotyczàcych udzielonej pomocy publicznej,
w zakresie i terminie wskazanym w ˝àdaniu.
2. Podmioty opracowujàce programy pomocowe
przewidujàce udzielanie pomocy w ramach wy∏àczeƒ
grupowych niezw∏ocznie informujà Prezesa Urz´du,
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa,
o rozpocz´ciu udzielania pomocy na podstawie programu pomocowego.
3. Podmioty udzielajàce pomocy indywidualnej
w ramach wy∏àczeƒ grupowych niezw∏ocznie informujà Prezesa Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministra w∏aÊciwego
do spraw rolnictwa, o udzieleniu tej pomocy.
4. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 2
i 3, nast´puje przez teletransmisj´ danych w formie
elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dost´pnej sieci teleinformatycznej przez
Prezesa Urz´du albo ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa.
Art. 33a.46) Prezes Urz´du ewidencjonuje akty prawa miejscowego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
Art. 34. 1. Organy w∏aÊciwe do poboru nale˝noÊci
sà zobowiàzane do przekazywania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych sprawozdaƒ
o zaleg∏oÊciach przedsi´biorców we wp∏atach Êwiadczeƒ nale˝nych na rzecz sektora finansów publicznych, w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci.
2.47) Przepisy art. 32 ust. 2—8 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 35.48) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ:
1) zakres sprawozdaƒ, o których mowa w art. 32
ust. 1, przekazywanych Prezesowi Urz´du, i sprawozdaƒ, o których mowa w art. 34 ust. 1, terminy
———————
45)
46)
47)
48)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Poz. 404

2) zakres sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie, o których mowa w art. 32 ust. 1, przekazywanych ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa, terminy ich sk∏adania i okresy sprawozdawcze oraz wzory formularzy sprawozdaƒ, a tak˝e wzór formularza informacji, o której mowa w art. 32a ust. 1, przekazywanej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa,
majàc na uwadze zapewnienie skutecznoÊci monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie, w szczególnoÊci przestrzegania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.
Art. 36. 1.49) Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, na podstawie sprawozdaƒ, o których mowa w art. 32 ust. 1, oraz informacji,
o których mowa w art. 32a ust. 1, opracowuje, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, i przedstawia Radzie Ministrów
sprawozdanie zawierajàce wyniki monitorowania pomocy publicznej w roku poprzednim, w szczególnoÊci
dane dotyczàce wielkoÊci, form i przeznaczenia pomocy publicznej, a tak˝e ocen´ skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych przedstawia Radzie Ministrów zbiorczà, rocznà
informacj´ o zaleg∏oÊciach przedsi´biorców we wp∏atach Êwiadczeƒ nale˝nych na rzecz sektora finansów
publicznych.
3.50) Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów przedstawia Sejmowi do koƒca roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
Art. 37.51) 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o pomoc
de minimis jest zobowiàzany do przedstawienia podmiotowi udzielajàcemu pomocy, wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy, wszystkich zaÊwiadczeƒ o pomocy de minimis, jakie otrzyma∏ w ciàgu 3 ostatnich
lat poprzedzajàcych dzieƒ wystàpienia z wnioskiem
o udzielenie pomocy.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do podmiotu ubiegajàcego si´ o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.
3. Prezes Urz´du przedstawia Komisji, na jej wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporzàdzenia o pomocy de minimis, informacje o pomocy de minimis.
———————
49)
50)
51)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przedstawia Komisji, na jej wniosek, o którym mowa w art. 4
ust. 3 rozporzàdzenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie, informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.
5. Podmiot ubiegajàcy si´ o pomoc innà ni˝ pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo∏ówstwie jest zobowiàzany do przedstawienia podmiotowi udzielajàcemu pomocy, wraz z wnioskiem
o jej udzielenie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierajàcych w szczególnoÊci wskazanie
dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo informacji o nieotrzymaniu pomocy.
6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 5, oraz
wzory formularzy informacji, bioràc pod uwag´ przeznaczenie planowanej pomocy oraz koniecznoÊç zapewnienia nieprzekroczenia dopuszczalnej wielkoÊci
pomocy udzielonej w zwiàzku z realizacjà danego
przedsi´wzi´cia przez poszczególne podmioty ubiegajàce si´ o pomoc.
7. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegajàcy
si´ o pomoc zaÊwiadczeƒ albo informacji zgodnie
z ust. 1, 2 i 5, pomoc nie mo˝e byç udzielona temu
podmiotowi.
Art. 38. Podmiot udzielajàcy pomocy jest zobowiàzany, udzielajàc pomocy publicznej, poinformowaç pisemnie beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez
Komisj´ zgodnie z art. 88 Traktatu WE bàdê o braku
obowiàzku notyfikacji.
Art. 39. 1. Beneficjent pomocy oraz podmiot ubiegajàcy si´ o pomoc jest zobowiàzany do przekazywania informacji o dotyczàcej ich pomocy publicznej Prezesowi Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rolnictwa22), lub podmiotowi udzielajàcemu
pomocy — na ich ˝àdanie, w zakresie i terminach
okreÊlonych w ˝àdaniu.
2. Termin okreÊlony w ˝àdaniu, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni, chyba ˝e o informacje dotyczàce udzielonej pomocy wyst´puje Komisja.
Art. 40. 1. (uchylony).52)
2. (uchylony).52)
3.53) Przedsi´biorcy publiczni oraz inne podmioty,
które w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, korzystajàc z praw wy∏àcznych lub specjalnych,
lub wykonujàc zadania publiczne, otrzymujà pomoc
publicznà, z zastrze˝eniem ust. 4, sà zobowiàzani do:

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.54)), zasad rachunkowoÊci, w tym zak∏adowego planu
kont, w sposób zapewniajàcy uj´cie w ksi´gach rachunkowych przychodów i zwiàzanych z nimi kosztów odr´bnie w odniesieniu do dzia∏alnoÊci wspieranej ze Êrodków publicznych, a tak˝e metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz
2) przekazywania Prezesowi Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie —
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa22),
sprawozdaƒ dotyczàcych wykorzystywania pomocy publicznej, w szczególnoÊci w zwiàzku z realizacjà praw wy∏àcznych lub specjalnych oraz wykonywaniem zadaƒ publicznych, pozwalajàcych na zapewnienie przejrzystoÊci stosunków finansowych.
3. (uchylony).55)

4.53) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 3
pkt 2, okresy sprawozdawcze, terminy sk∏adania sprawozdaƒ, wzory formularzy sprawozdaƒ oraz kategorie
podmiotów zobowiàzanych do sk∏adania sprawozdaƒ
lub do okreÊlania zasad i metod, o których mowa
w ust. 3 pkt 1, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci zakres dzia∏alnoÊci prowadzonej przez te podmioty oraz
ich szczególnà pozycj´ na rynku.
4. (uchylony).55)

Art. 41.56) 1. Pracownicy podmiotów realizujàcych
zadania okreÊlone w ustawie sà zobowiàzani do
ochrony tajemnicy przedsi´biorstwa, jak równie˝ innych informacji podlegajàcych ochronie na podstawie
odr´bnych przepisów, o których powzi´li wiadomoÊç
w zwiàzku z toczàcymi si´ post´powaniami lub realizacjà innych zadaƒ okreÊlonych w ustawie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do informacji powszechnie dost´pnych, wskazania podmiotu ubiegajàcego si´ o pomoc, beneficjenta pomocy, informacji
o wielkoÊci i formie udzielonej mu pomocy oraz o jej
przeznaczeniu, podstawie prawnej, a tak˝e podmiotach udzielajàcych pomocy.
3. Nie stanowi naruszenia obowiàzku zachowania
tajemnicy przedsi´biorstwa, jak równie˝ innych tajemnic ustawowo chronionych, przekazywanie informacji
do Komisji w zwiàzku z realizacjà zadaƒ okreÊlonych
prawem Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, przekazywanie sprawozdaƒ o udzielonej pomocy
w trybie art. 32 oraz sprawozdaƒ o zaleg∏oÊciach,
o których mowa w art. 34 ust. 1.
———————
54)

1) okreÊlenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
———————
52)
53)

Przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany,
o której mowa w odnoÊniku 55.

Poz. 404

55)
56)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.
Przez art. 21 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 9.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Rozdzia∏ 7

Kontrola u beneficjenta pomocy
Art. 42. 1. W przypadku przeprowadzania przez Komisj´ kontroli, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporzàdzenia Rady, zwanej dalej „kontrolà u beneficjenta pomocy”, Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa22), jest upowa˝niony do przedstawiania Komisji uwag co do przeprowadzenia kontroli i zastrze˝eƒ co do wyboru bieg∏ych.
2. W trakcie kontroli u beneficjenta pomocy mogà
byç obecne osoby upowa˝nione przez Prezesa Urz´du,
a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa22).
Art. 43. Je˝eli beneficjent pomocy sprzeciwia si´
przeprowadzeniu kontroli, Prezes Urz´du, a w zakresie
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie —
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa22), mo˝e skorzystaç z pomocy funkcjonariuszy organów administracji
rzàdowej, które sà uprawnione do dokonywania kontroli, lub funkcjonariuszy Policji jednostki w∏aÊciwej ze
wzgl´du na siedzib´ beneficjenta pomocy.

Art. 45. 1.60) Kar´ pieni´˝nà uiszcza si´ w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa Urz´du albo
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa o jej na∏o˝eniu na beneficjenta pomocy sta∏a si´ ostateczna.
2. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary
pieni´˝nej nalicza si´ odsetki ustawowe.
3. Przymusowe Êciàgni´cie kary pieni´˝nej nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Ârodki finansowe pochodzàce z kar pieni´˝nych
stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.
Art. 46. 1. Od decyzji Prezesa Urz´du nak∏adajàcej
kar´ pieni´˝nà przys∏uguje odwo∏anie do sàdu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od
dnia jej dor´czenia.
2. Post´powanie w sprawach odwo∏aƒ od decyzji
Prezesa Urz´du toczy si´ wed∏ug przepisów ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.61)) o post´powaniu w sprawach gospodarczych.
———————
60)

Rozdzia∏ 8
61)

Kary pieni´˝ne
Art. 44.57) 1.58) Za niewykonanie lub nienale˝yte
wykonanie obowiàzków, o których mowa w art. 21
ust. 2, art. 39 oraz art. 40 ust. 3 pkt 2, oraz za utrudnianie przeprowadzania kontroli u beneficjenta pomocy
Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa, mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç na
beneficjenta pomocy kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci
równowartoÊci 10 000 euro.
1.59) Za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie obowiàzków, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39, oraz
za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u beneficjenta
pomocy, Prezes Urz´du, a w zakresie pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie — minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa, mo˝e, w drodze decyzji, na∏o˝yç na
beneficjenta kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci równowartoÊci
10 000 euro.

2. WysokoÊç kar pieni´˝nych, o których mowa
w ust. 1, ustala si´, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci stopieƒ oraz okolicznoÊci naruszenia przepisów ustawy.
3. Kwot´, o której mowa w ust. 1, przelicza si´ na
z∏ote wed∏ug kursu Êredniego walut obcych og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego
w dniu wydania decyzji Prezesa Urz´du albo decyzji
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
———————
57)
58)
59)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany,
o której mowa w odnoÊniku 59.
W brzmieniu ustalonym przez art. 21 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 9.
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W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270,
Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,
poz. 319 i Nr 50, poz. 331.
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3. W przypadku wniesienia odwo∏ania od decyzji
Prezes Urz´du przekazuje je niezw∏ocznie wraz z aktami
sprawy do sàdu ochrony konkurencji i konsumentów.
4. (uchylony).62)
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mioty w∏aÊciwe sà zobowiàzane do przygotowania
projektów odpowiednich zmian w tych aktach w terminie 1 miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
Art. 66—69. (pomini´te).63)

Rozdzia∏ 9
Art. 70. 1. Przepis art. 2 ustawy z dnia 19 wrzeÊnia
2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) traci moc po up∏ywie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
z tym ˝e do pomocy publicznej, o której mowa w art. 2
ust. 1 tej ustawy, stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy o pomocy indywidualnej, z zastrze˝eniem ust. 2.

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 47—62. (pomini´te).63)
Rozdzia∏ 10
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 63. W okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, w celu stwierdzenia, czy planowana
pomoc dla przedsi´biorcy jest pomocà de minimis,
podmiot udzielajàcy pomocy bierze pod uwag´ sum´:
1) wartoÊci pomocy indywidualnej udzielonej przedsi´biorcy przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, je˝eli wartoÊç pomocy, ∏àcznie z wartoÊcià
pomocy udzielonej przedsi´biorcy w okresie kolejnych 3 lat poprzedzajàcych dzieƒ jej udzielenia, nie
przekracza∏a równowartoÊci 100 tys. euro i nie
podlega∏a opiniowaniu przez Prezesa Urz´du;
2) pomocy, której charakter de minimis zosta∏ potwierdzony zaÊwiadczeniem, o którym mowa
w art. 5 ust. 2.
Art. 64. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
post´powania o wydanie opinii przez Prezesa Urz´du
prowadzone w trybie art. 24 lub 25 ustawy, o której
mowa w art. 71, ulegajà umorzeniu.
Art. 65. Je˝eli akty normatywne, o których mowa
w art. 6 ust. 2, nie sà programami pomocowymi, pod———————
62)
63)

Przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Zamieszczone w obwieszczeniu.

2. Pomoc publiczna udzielana zgodnie z warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniach wydanych na
podstawie art. 2 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1,
spe∏niajàcych przes∏anki okreÊlone dla programów
pomocowych i co do których Komisja wyda∏a decyzj´
o zgodnoÊci ze wspólnym rynkiem, nie podlega notyfikacji.
3. Do dnia 1 maja 2007 r. Rada Ministrów mo˝e,
w drodze rozporzàdzeƒ, ustanawiaç programy pomocowe w zakresie pomocy publicznej udzielanej na
podstawie ustaw odr´bnych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeby rozwoju gospodarki oraz koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci tej pomocy ze wspólnym
rynkiem.
Art. 71. Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.
o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188,
poz. 1840, Nr 189, poz. 1850 i Nr 228, poz. 2261).
Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia64).
———————
64)

Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 31 maja 2004 r.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 26 marca 2007 r.
sygn. akt K 29/06
Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Miros∏aw Wyrzykowski,

Wojciech Hermeliƒski — przewodniczàcy,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

Jerzy Ciemniewski,
Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca,
Janusz Niemcewicz,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 26 marca 2007 r., wniosku Rzecznika Praw
Obywatelskich o zbadanie zgodnoÊci art. 21a ust. 1

