Załącznik
do Uchwały nr 569/2018/VII z dnia 04.12.2018 r. w sprawie przedstawienia projektu
umowy o świadczenie usług zawieranej w związku z wydawaniem decyzji o wsparciu
oraz sposobu wyliczania opłaty.

W = (N * X + S) * Y
gdzie:
W – wynagrodzenie miesięczne netto w [zł]
N – deklarowane nakłady inwestycyjne w [tys. zł.], np. 10 mln zł to N = 10 000
X – współczynnik zależny od wielkości nakładów (Tabela nr 1)
S – stała inwestycyjna równa 1 500,00 zł
Y – współczynnik sektorowy, wg. wielkości przedsiębiorcy (Tabela nr 2)

Tabela nr 1
Wartości współczynnika nakładowego X
Deklarowana wartość
nakładów
inwestycyjnych

Wartość
współczynnika X

do 15.000.000 zł

0,13

Powyżej 15.000.000 do 50.000.000 zł

0,11

Powyżej 50.000.000 zł

0,09

Tabela nr 2
Wartości współczynnika sektorowego Y
Reprezentacja sektora

Wartość
współczynnika Y

Duże przedsiębiorstwa

100 % = 1,0

Średnie
przedsiębiorstwa

70 % = 0,70

Małe przedsiębiorstwa

50 % = 0,50

Mikroprzedsiębiorstwa

35 % = 0,35

Wprowadza się następujące regulacje:
1. Wprowadza się indeksację wysokości wynagrodzenia o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku ogłaszany w komunikacie

Prezesa GUS w miesiącu styczniu za rok poprzedni, realizowany w wystawionej
fakturze za I kwartał i niewymagający aneksu do umowy;
2. Na wniosek inwestora płatność wynagrodzenia wynikająca z zawartej umowy, może
zostać zawieszona maksymalnie na 18 miesięcy. Po tym okresie należne
wynagrodzenie jest doliczane do bieżących płatności, do momentu jego całkowitej
spłaty; wartość doliczenia wynosi 30% wartości wynagrodzenia bieżącego;
3. Maksymalne wynagrodzenie ustala się na poziomie 19.000 zł netto/mc.
4. W przypadku inwestycji realizowanej na terenie objętym statusem KSSE bez decyzji
o wsparciu lub po upływie okresu na jaki została ona wydana (10 lub 15 lat zgodnie
z zapisami ustawowymi), wynagrodzenie wynosi 30% wynagrodzenia kalkulowanego
na podstawie wzoru wynagrodzenia;
5. Wynagrodzenie naliczane jest w okresie obowiązywania zawartej umowy o
świadczenie usług, który tożsamy jest z okresem na jaki została wydana decyzja o
wsparciu (10 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji i zapisów
ustawowych). Po upływie okresu, o którym mowa wyżej, wynosi ona 30%
wynagrodzenia, zgodnie z zapisami pkt-u 3 niniejszego Załącznika;
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd KSSE zastrzega sobie możliwość
podjęcia decyzji o odstąpieniu od stosowania niniejszego Regulaminu i ustalać
wynagrodzenie na podstawie odrębnej uchwały.

