
Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz art. 37 ust. 3 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczal-
noÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warun-
ki dopuszczalnoÊci pomocy w sektorze budownictwa
okr´towego, jej maksymalne wielkoÊci oraz obowiàzki
sprawozdawcze zwiàzane z monitorowaniem.

2. Rozporzàdzenia nie stosuje si´ do budowy okr´-
tów o przeznaczeniu wojskowym.

§ 2. Rozporzàdzenie stosuje si´ wy∏àcznie do przed-
si´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie pro-
dukcji statków pe∏nomorskich o masie nie mniejszej
ni˝ 100 gt sekcja D, podsekcja DM, dzia∏ 35, grupa 35.1,
klasa 35.11, podklasa 35.11.A oraz w zakresie naprawy
i konserwacji statków pe∏nomorskich o masie nie
mniejszej ni˝ 100 gt oraz generalnej odbudowy stat-
ków pe∏nomorskich o masie nie mniejszej ni˝ 1000 gt
sekcja D, podsekcja DM, dzia∏ 35, grupa 35.1, klasa
35.11, podklasa 35.11.B, zgodnie z Polskà Klasyfikacjà
Dzia∏alnoÊci okreÊlonà w rozporzàdzeniu Rady Mini-
strów z dnia 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829,
z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 
i z 2001 r. Nr 12, poz. 93), a tak˝e przedsi´biorców po-
wiàzanych.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) okr´cie o przeznaczeniu wojskowym — nale˝y
przez to rozumieç okr´t, który, stosownie do swo-
ich podstawowych cech konstrukcyjnych i mo˝li-
woÊci, jest przeznaczony wy∏àcznie do celów woj-
skowych,

2) przedsi´biorcy powiàzanym — nale˝y przez to ro-
zumieç przedsi´biorc´:

a) który posiada co najmniej 25% akcji i wk∏adów
w kapitale innego przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç okreÊlonà w § 2 lub

b) którego co najmniej 25% kapita∏u zak∏adowego
nale˝y do innego przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç okreÊlonà w § 2,

3) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe warunki dopuszczalnoÊci pomocy

§ 4. Dopuszczalna jest pomoc:

1) restrukturyzacyjna,

2) doraêna,

3) na likwidacj´ zdolnoÊci produkcyjnych przez przed-
si´biorc´,

4) inwestycyjna na innowacje,

5) regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona na
modernizacj´ lub racjonalizacj´,

6) na ochron´ Êrodowiska lub inwestycje energoosz-
cz´dne,

7) na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

§ 5. 1. Warunkiem dopuszczalnoÊci pomocy re-
strukturyzacyjnej jest nieodwracalne zmniejszenie
zdolnoÊci produkcyjnych.

2. Nieodwracalne zmniejszenie zdolnoÊci produk-
cyjnych oznacza niewykorzystywanie zdolnoÊci do
prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 2, przez
okres co najmniej 10-letni od dnia udzielenia pomocy.

3. Dopuszczalne jest jednak wykorzystywanie zdol-
noÊci produkcyjnych, o których mowa w ust. 2, pod
warunkiem ˝e b´dà one wykorzystywane do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci innej ni˝ okreÊlona w § 2.

4. Przy ocenie stopnia zmniejszenia zdolnoÊci pro-
dukcyjnych uwzgl´dnia si´ poziom produkcji w okresie
5 lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku o udzie-
lenie pomocy.

5. Pomoc na restrukturyzacj´ mo˝e byç udzielona
wy∏àcznie jednorazowo.

§ 6. Do pomocy doraênej stosuje si´ art. 17 ust. 3
ustawy.

§ 7. 1. Dopuszczalna jest pomoc na likwidacj´ zdol-
noÊci produkcyjnych przez przedsi´biorc´, przeznaczo-
na na pokrycie kosztów:

1) os∏on socjalnych wyp∏acanych przez przedsi´bior-
c´ pracownikom zwalnianym z pracy lub przecho-
dzàcym na wczeÊniejszà emerytur´,
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2) us∏ug doradczych dla pracowników zwolnionych,
pracowników, którzy majà zostaç zwolnieni, lub dla
pracowników, którzy majà odejÊç na wczeÊniejszà
emerytur´, majàcych rozpoczàç w∏asnà dzia∏al-
noÊç gospodarczà, nie zwiàzanà z dzia∏alnoÊcià
okreÊlonà w § 2,

3) przekwalifikowania pracowników,

4) przebudowy budynków oraz dostosowania urzà-
dzeƒ i infrastruktury technicznej do wykorzystania
w dzia∏alnoÊci innej ni˝ okreÊlona w § 2.

2. W przypadku likwidacji zdolnoÊci produkcyjnych
wielkoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e
przekraczaç wy˝szej z nast´pujàcych wielkoÊci:

1) zdyskontowanej wartoÊci przewidywanych kosz-
tów sta∏ych przedsi´biorcy w okresie trzech lat, po-
mniejszonej o korzyÊci uzyskane z tytu∏u likwidacji
zdolnoÊci produkcyjnych w zakresie sektora bu-
downictwa okr´towego,

2) wartoÊci ksi´gowej netto likwidowanych urzàdzeƒ.

3. W przypadku likwidacji zdolnoÊci produkcyjnych
pomoc mo˝e zostaç udzielona w wysokoÊci niezb´dnej
do zakoƒczenia prowadzonych prac zwiàzanych z ich li-
kwidacjà.

4. Warunkiem udzielania pomocy, o której mowa
w ust. 3, jest wykonanie wi´kszoÊci prac zwiàzanych
z likwidowaniem zdolnoÊci produkcyjnych.

§ 8. 1. Dopuszczalna jest pomoc inwestycyjna na in-
nowacje, przeznaczona na wprowadzanie na skal´
przemys∏owà nowych wyrobów i procesów produkcyj-
nych.

2. Maksymalna intensywnoÊç pomocy, o której mo-
wa w ust. 1, wynosi 10% ∏àcznych kosztów zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià konstrukcyjnà i inwestycjami, poniesio-
nych bezpoÊrednio i wy∏àcznie na finansowanie inno-
wacyjnej cz´Êci projektu.

§ 9. 1. Dopuszczalna jest pomoc inwestycyjna, prze-
znaczona na modernizacj´ lub racjonalizacj´, na obsza-
rach okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 13 ust. 1 ustawy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç udzie-
lana tylko na zwi´kszenie wydajnoÊci istniejàcych urzà-
dzeƒ.

3. Maksymalna intensywnoÊç pomocy, o której mo-
wa w ust. 1, nie mo˝e przekraczaç 22,5% kosztów okre-
Êlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13
ust. 1 ustawy.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e byç
zwiàzana z restrukturyzacjà finansowà przedsi´bior-
ców.

§ 10. Do pomocy na ochron´ Êrodowiska lub inwe-
stycje energooszcz´dne stosuje si´ art. 20 ust. 1—3
ustawy.

§ 11. Do pomocy na wspieranie prac badawczo-roz-
wojowych stosuje si´ art. 18 ustawy oraz przepisy wy-
konawcze wydane na jego podstawie.

Rozdzia∏ 3

Obowiàzki zwiàzane z monitorowaniem pomocy

§ 12. Przedsi´biorca, o którym mowa w § 2, jest zo-
bowiàzany do przekazywania organowi nadzorujàce-
mu rocznych sprawozdaƒ na potrzeby monitorowania
pomocy.

§ 13. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 12, za-
wierajà informacje dotyczàce w szczególnoÊci:

1) pe∏nej nazwy (firmy), siedziby i adresu przedsi´-
biorcy,

2) struktury w∏asnoÊci przedsi´biorstwa,

3) struktury grupy kapita∏owej, je˝eli przedsi´biorca
do niej nale˝y,

4) liczby zatrudnionych,

5) wielkoÊci i struktury produkcji,

6) danych ekonomiczno-finansowych,

7) form, tytu∏u (przeznaczenia), kwot, intensywnoÊci,
podstaw prawnych oraz organu udzielajàcego po-
mocy,

8) wykorzystania otrzymanej pomocy,

9) stopnia wykorzystania zdolnoÊci produkcyjnych,

10) poszczególnych grup produktowych,

11) rynków, na których dzia∏a przedsi´biorca, oraz
udzia∏u przedsi´biorcy w tych rynkach.

2. Dla sprawozdaƒ, o których mowa w ust. 1, usta-
la si´ wzór formularza sprawozdawczego, stanowiàcy
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 14. Sprawozdania, o których mowa w § 13, sà
przekazywane organowi nadzorujàcemu w terminie
90 dni od zakoƒczenia ka˝dego roku kalendarzowego.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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