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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 marca 2001 r.

w sprawie dop∏at do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spó∏kom 
przemys∏owego potencja∏u obronnego.

Na podstawie art. 6 ustawy 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 i z 2000 r. Nr 119, poz. 1250) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊç dop∏at do oprocentowania kredytów in-
westycyjnych, zwanych dalej „dop∏atami”, udzie-
lonych spó∏kom przemys∏owego potencja∏u
obronnego, zwanych dalej „spó∏kami”,

2) szczegó∏owe zasady i tryb udzielania dop∏at,

3) wysokoÊç nale˝nej prowizji Banku Gospodarstwa
Krajowego za czynnoÊci zwiàzane z obs∏ugà banko-
wà dop∏at.

§ 2. 1. Dop∏aty sà udzielane do oprocentowania kre-
dytów inwestycyjnych udzielonych spó∏kom na finan-
sowanie inwestycji majàcych na celu restrukturyzacj´
przemys∏owego potencja∏u obronnego, z zastrze˝e-
niem § 3.

2. WysokoÊç dop∏at ustala si´ w zale˝noÊci od
udzia∏u Skarbu Paƒstwa w kapitale zak∏adowym spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub spó∏ki akcyjnej,
w nast´pujàcy sposób:

1) w przypadku gdy udzia∏ Skarbu Paƒstwa w kapita-
le zak∏adowym spó∏ki wynosi do 20% — udzia∏ do-
p∏aty w kwocie oprocentowania kredytu wynosi
10%,

2) w przypadku gdy udzia∏ Skarbu Paƒstwa w kapita-
le zak∏adowym spó∏ki wynosi wi´cej ni˝ 20% i nie
wi´cej ni˝ 50% — udzia∏ dop∏aty w kwocie oprocen-
towania kredytu wynosi 25%,

3) w przypadku gdy udzia∏ Skarbu Paƒstwa w kapita-
le zak∏adowym spó∏ki wynosi wi´cej ni˝ 50% —
udzia∏ dop∏aty w kwocie oprocentowania kredytu
wynosi 50%.

§ 3. Dop∏aty sà udzielane do kredytów inwestycyj-
nych, których stopa procentowa nie przekracza 1,20
stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od ban-
ków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

§ 4. 1. Dop∏aty sà udzielane po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
w zakresie zgodnoÊci kredytowanej inwestycji z re-
strukturyzacjà przemys∏owego potencja∏u obronnego.

2. W przypadku spó∏ek, o których mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o wspieraniu
restrukturyzacji przemys∏owego potencja∏u obronne-
go i modernizacji technicznej Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki wydaje opini´, o której mowa w ust. 1, po uzyska-
niu stanowiska Ministra Obrony Narodowej.

3. Z wnioskiem o wydanie opinii, o której mowa
w ust. 1, wyst´puje spó∏ka.

4. Wniosek o wydanie opinii powinien zawieraç na-
st´pujàce informacje:

1) nazw´ zadania inwestycyjnego,



2) charakterystyk´ inwestycji ze wzgl´du na restruktu-
ryzacj´ przemys∏u obronnego,

3) wartoÊç kosztorysowà inwestycji,

4) êród∏a sfinansowania inwestycji, z uwzgl´dnieniem
kredytu inwestycyjnego, 

5) wnioskowany okres stosowania dop∏at,

6) szacunkowà wysokoÊç kwoty dop∏aty do oprocen-
towania kredytu inwestycyjnego.

§ 5. 1. Dop∏aty sà udzielane Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego oraz — za jego poÊrednictwem — ban-
kom, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego zawar∏
umowy okreÊlajàce warunki realizacji dop∏at, zwanymi
dalej „bankami kredytujàcymi”.

2. Z wnioskiem o udzielenie dop∏aty spó∏ka wyst´-
puje do Banku Gospodarstwa Krajowego, za poÊred-
nictwem banku kredytujàcego. Do wniosku nale˝y do-
∏àczyç opini´, o której mowa w § 4 ust. 1, oraz decyzj´
banku kredytujàcego o udzieleniu kredytu inwestycyj-
nego, uwzgl´dniajàcà warunek, o którym mowa w § 3.

3. Po stwierdzeniu, ˝e wniosek o udzielenie dop∏a-
ty spe∏nia warunki, o których mowa w ust. 2, Bank Go-
spodarstwa Krajowego udziela dop∏aty oraz powiada-
mia o tym w terminie 14 dni od dnia wp∏ywu wniosku
spó∏k´, ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
i bank kredytujàcy.

§ 6. Dop∏aty sà przekazywane po uprzednim po-
twierdzeniu przez bank kredytujàcy, ˝e spó∏ka p∏aci
w terminach okreÊlonych w umowie kredytowej raty
kapita∏owe i odsetki pomniejszone o dop∏aty.

§ 7. 1. Po wykorzystaniu kredytu przez spó∏k´ bank
kredytujàcy potwierdza jego wykorzystanie zgodne
z przeznaczeniem.

2. JeÊli kredyt jest wykorzystywany w transzach,
potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ka˝dej
transzy.

3. W przypadku stwierdzenia przez bank kredytujà-
cy, ˝e kredyt w cz´Êci lub w ca∏oÊci zosta∏ wykorzysta-
ny niezgodnie z przeznaczeniem, spó∏ka jest zobowià-
zana do zap∏aty odsetek w pe∏nej wysokoÊci wynikajà-
cej z umowy kredytowej za ca∏y okres korzystania z kre-
dytu.

4. Po stwierdzeniu, ˝e kredyt w cz´Êci lub w ca∏oÊci
zosta∏ wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem,
bank kredytujàcy zwróci niezw∏ocznie do Banku Go-
spodarstwa Krajowego kwot´ otrzymanych dop∏at.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na ra-
chunek Ministerstwa Gospodarki dop∏aty, o których
mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia ich otrzyma-
nia.

§ 8. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki zapo-
trzebowanie na Êrodki na dop∏aty za dany miesiàc
w terminie do 10 dnia nast´pnego miesiàca, wraz
z imiennym wykazem kredytobiorców oraz nazwami
zadaƒ inwestycyjnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przeka-
zuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego Êrodki prze-
znaczone na dop∏aty za dany miesiàc w kwocie wyni-
kajàcej z zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1,
w terminie do 20 dnia nast´pnego miesiàca.

§ 9. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymuje
prowizj´ za czynnoÊci zwiàzane z bankowà obs∏ugà do-
p∏at.

2. Prowizj´ ustala si´ w wysokoÊci odpowiadajàcej
0,5% kwoty dop∏at udzielonych Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego oraz bankom kredytujàcym.

3. Prowizja jest przekazywana na zasadach i w ter-
minach okreÊlonych w § 8.

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

Minister Finansów: J. Bauc
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