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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 maja 2001 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa ˝elaza i stali.

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. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
dopuszczalnoÊci pomocy w sektorze hutnictwa ˝elaza
i stali, jej maksymalne wielkoÊci oraz obowiàzki spra-
wozdawcze zwiàzane z monitorowaniem.

§ 2. 1. Rozporzàdzenie stosuje si´ wy∏àcznie do
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
produkcji ˝eliwa i stali oraz stopów ˝elaza sekcja D,
podsekcja DJ, dzia∏ 27, grupa 27.1, klasa 27.10, podkla-
sa 27.10.Z, produkcji rur stalowych, przewodów ruro-
wych i profili drà˝onych sekcja D, podsekcja DJ,
dzia∏ 27, grupa 27.2, klasa 27.22, podklasa 27.22.Z, ob-
róbki wst´pnej sekcja D, podsekcja DJ, dzia∏ 27, gru-
pa 27.3, klasa 27.31—35, podklasa 27.31.Z—35.Z, zgod-
nie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci okreÊlonà w roz-

porzàdzeniu Rady Ministrów 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).

2. Rozporzàdzenia nie stosuje si´ do produkcji kon-
strukcji stalowych, rur innych ni˝ wymienione w ust. 1,
odlewów i wyrobów kutych.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

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

2) ustawie o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi — nale˝y przez to rozumieç ustaw´
z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym
obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118,
poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669
i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270,
Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103,
poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216
i Nr 122, poz. 1315).



Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe warunki dopuszczalnoÊci pomocy

§ 4. W sektorze hutnictwa ˝elaza i stali jest dopusz-
czalne udzielanie pomocy dla przedsi´biorców, prze-
znaczonej na:

1) wspieranie prac badawczo-rozwojowych,

2) ochron´ Êrodowiska lub inwestycje energoosz-
cz´dne,

3) zaprzestanie lub ograniczenie prowadzenia dzia∏al-
noÊci przez przedsi´biorc´,

4) restrukturyzacj´ przedsi´biorstw.

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

§ 6. 1. Dopuszczalne jest udzielanie pomocy na in-
westycje zwiàzane z dostosowaniem do nowych wy-
magaƒ prawnych z zakresu ochrony Êrodowiska, je˝eli
sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) instalacja dostosowywanych urzàdzeƒ nastàpi∏a co
najmniej dwa lata przed dniem wejÊcia w ˝ycie
przepisów okreÊlajàcych te wymagania,

2) pomoc jest udzielana z zachowaniem maksymal-
nych wielkoÊci okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy.

2. Je˝eli maksymalne wielkoÊci pomocy dla obsza-
rów, okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 13 ust. 1 ustawy, sà ni˝sze ni˝ 25% kosztów inwe-
stycji, to w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców, realizujàcych na tych obszarach inwestycje okre-
Êlone w ust. 1, maksymalna intensywnoÊç pomocy ule-
ga zwi´kszeniu o 10 punktów procentowych, maksy-
malnie jednak do 25% kosztów inwestycji.

3. Je˝eli maksymalne wielkoÊci pomocy dla obsza-
rów, okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 13 ust. 1 ustawy, sà ni˝sze ni˝ 40% kosztów inwe-
stycji, to w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców, realizujàcych na tych obszarach inwestycje po-
zwalajàce na istotne obni˝enie zanieczyszczenia Êrodo-
wiska poni˝ej obowiàzujàcych wymagaƒ prawnych,
maksymalna intensywnoÊç pomocy ulega zwi´kszeniu
o 10 punktów procentowych, maksymalnie jednak do
40% kosztów inwestycji.

§ 7. 1. Dopuszczalna jest pomoc na inwestycje po-
wodujàce wzrost poziomu jakoÊci i nowoczesnoÊci wy-
robów oraz polegajàce na zastàpieniu dotychczaso-
wych urzàdzeƒ urzàdzeniami, które spe∏niajà nowe wy-
magania prawne z zakresu ochrony Êrodowiska, pod
warunkiem ˝e stopieƒ zamortyzowania dotychczaso-
wych urzàdzeƒ wynosi najwy˝ej 75%, a ich instalacja
nastàpi∏a co najmniej dwa lata przed wejÊciem w ˝ycie
przepisów okreÊlajàcych nowe wymagania prawne.
W szczególnoÊci pomoc ta mo˝e mieç form´ gwaran-
cji i por´czeƒ udzielanych przedsi´biorstwu po˝yczek

o normalnej komercyjnej stopie procentowej przed
wejÊciem w ˝ycie przepisów okreÊlajàcych nowe wy-
magania prawne.

2. Dopuszczalna jest pomoc na inwestycje pozwa-
lajàce na istotne obni˝enie zanieczyszczenia Êrodowi-
ska poni˝ej obowiàzujàcych wymagaƒ prawnych, któ-
re polegajà na zastàpieniu dotychczasowych urzàdzeƒ
nowymi urzàdzeniami, pod warunkiem ˝e stopieƒ za-
mortyzowania dotychczasowych urzàdzeƒ wynosi naj-
wy˝ej 75%.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela si´
z zachowaniem maksymalnych wielkoÊci dla obszarów
okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 13 ust. 1 ustawy, z uwzgl´dnieniem art. 20 ust. 2 i 3
ustawy.

4. Przy obliczaniu wielkoÊci pomocy, od kosztów in-
westycji, o których mowa w ust. 2, odejmuje si´ plano-
wane korzyÊci ekonomiczne przedsi´biorcy wynikajàce
z obni˝enia kosztów produkcji na skutek realizacji tych
inwestycji.

5. Do pomocy wspierajàcej inwestycje energoosz-
cz´dne stosuje si´ art. 20 ust. 1—3 ustawy.

§ 8. 1. Dopuszczalna jest pomoc dla przedsi´bior-
ców przeznaczona na zaprzestanie prowadzenia dzia-
∏alnoÊci lub jej ograniczenie, która ma na celu pokrycie
wyp∏at dla zwalnianych pracowników lub pracowni-
ków, którzy wyrazili zgod´ na wczeÊniejsze przejÊcie na
emerytur´, pod warunkiem ˝e:

1) przedsi´biorca prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà,
o której mowa w § 2 ust. 1, w dniu udzielenia po-
mocy albo w dniu wystàpienia z wnioskiem o jej
udzielenie,

2) intensywnoÊç udzielanej pomocy nie przekroczy
50% kwoty wyp∏at dokonywanych przez przedsi´-
biorc´.

2. Dopuszczalna jest tak˝e pomoc dla przedsi´bior-
ców przeznaczona na ca∏kowite zaprzestanie prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, pod warunkiem ˝e
przedsi´biorcy:

1) prowadzili dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 2 ust. 1,
przed dniem 1 stycznia 2000 r. i prowadzà jà nadal
w dniu udzielenia pomocy albo w dniu wystàpienia
z wnioskiem o jej udzielenie,

2) unieruchamiajà lub likwidujà urzàdzenia produkcyj-
ne w ciàgu 6 miesi´cy po zaprzestaniu produkcji lub
w ciàgu 6 miesi´cy od dnia udzielenia pomocy,

3) nie sà podmiotami dominujàcymi albo zale˝nymi
w stosunku do innego przedsi´biorcy, który prowa-
dzi dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 2 ust. 1, w rozu-
mieniu przepisów ustawy o publicznym obrocie
papierami wartoÊciowymi, ani takimi podmiotami
w stosunku do innego przedsi´biorcy spoza sekto-
ra hutnictwa ˝elaza i stali, który pozostaje w sto-
sunku dominacji albo zale˝noÊci z innym przedsi´-
biorcà z tego sektora.
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3. WielkoÊç udzielanej pomocy nie mo˝e przekro-
czyç wy˝szej spoÊród dwóch nast´pujàcych wartoÊci:

1) zdyskontowanej wartoÊci planowanych kosztów
sta∏ych przedsi´biorcy w okresie trzech lat, po-
mniejszonej o wszelkie korzyÊci uzyskane z tytu∏u
zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której
mowa w § 2 ust. 1, albo

2) wartoÊci ksi´gowej netto likwidowanych urzàdzeƒ.

§ 9. 1. Pomocy przeznaczonej na zaprzestanie pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci mo˝na udzielaç przedsi´biorcy
prowadzàcemu dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 2 ust. 1,
nale˝àcemu do grupy kapita∏owej przedsi´biorców po-
wiàzanych ze sobà relacjami zale˝noÊci i dominacji
w rozumieniu ustawy o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, przy zachowaniu nast´pujàcych wa-
runków:

1) przedsi´biorca lub grupa kapita∏owa zmniejszà
zdolnoÊci produkcyjne w ciàgu pi´ciu lat od dnia
udzielenia pomocy,

2) ksi´gi rachunkowe przedsi´biorcy zosta∏y zbadane
przez audytora, który potwierdzi∏ prawdziwoÊç
oraz rzetelnoÊç ksiàg przedstawiajàcych aktywa
oraz pasywa.

2. WielkoÊç udzielanej pomocy nie mo˝e przekro-
czyç Êredniej z dwóch wartoÊci, o których mowa w § 8
ust. 3.

§ 10. Pomoc na restrukturyzacj´ zatrudnienia jest
dopuszczalna pod warunkiem, ˝e jest ona przeznaczo-
na na pokrycie kosztów zwolnieƒ pracowników
w zwiàzku z restrukturyzacjà dokonywanà na podsta-
wie programu restrukturyzacji sektora.

§ 11. 1. Pomoc na restrukturyzacj´ przedsi´biorstw
jest udzielana pod warunkiem, ˝e:

1) program restrukturyzacji jest zwiàzany z ogólnà ra-
cjonalizacjà i ograniczeniem zdolnoÊci produkcyj-
nych w Polsce,

2) zapewnia przetrwanie firm korzystajàcych z pomo-
cy w normalnych warunkach rynkowych po zakoƒ-
czeniu okresu restrukturyzacji oraz

3) wielkoÊç i nasilenie pomocy sà ograniczone ÊciÊle
do koniecznego minimum do przetrwania i b´dà
stopniowo znoszone.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e byç
udzielana po dniu uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Rozdzia∏ 3

Obowiàzki zwiàzane z monitorowaniem pomocy

§ 12. Przedsi´biorca, o którym mowa w § 2 ust. 1,
jest zobowiàzany do przekazywania organowi nadzo-
rujàcemu rocznych sprawozdaƒ na potrzeby monitoro-
wania 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∏ów (przeznaczenia), kwot, intensywno-
Êci, podstaw prawnych oraz organów udzielajà-
cych pomocy,

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 lub grupy kapita∏owej
w tych rynkach.

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

3. Przedsi´biorca przekazuje tak˝e informacje doty-
czàce:

1) maksymalnych zdolnoÊci produkcyjnych i poziomu
ich wykorzystania, z podzia∏em na wytwarzane wy-
roby hutnictwa ˝elaza i stali,

2) udzia∏u wartoÊci pomocy w kosztach produkcji,
z podzia∏em na wytwarzane wyroby hutnictwa ˝e-
laza i stali.

4. Przedsi´biorca nale˝àcy do grupy kapita∏owej,
o której mowa w § 9 ust. 1, poza informacjami okreÊlo-
nymi w ust. 1 i 3, wskazuje dodatkowo korzyÊci dla ca-
∏ej grupy, wynikajàce z udzielonej pomocy.

§ 14. Sprawozdania oraz informacje, o których mo-
wa w § 13, sà przekazywane organowi nadzorujàcemu
w terminie 90 dni od zakoƒczenia ka˝dego roku kalen-
darzowego.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 15 maja 2001 r. (poz. 511)
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