Informacja
w sprawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej
w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom
na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz restrukturyzację, zwanej dalej
„pomocą”. System pomocy dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej określony
został w programie rządowym – Polityka Nowej Szansy, przyjętym uchwałą Rady Ministrów
z dnia 22 lipca 2014 r., i ma przeciwdziałać przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw.
Ustawa zapewnia wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez Komisję
Europejską, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy.
Ustawa wskazuje, iż pomoc na zasadach określonych w ustawie może być udzielona
przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zgodnie z ustawą, pomoc
na ratowanie i restrukturyzację może być udzielona przedsiębiorcy, o którym mowa
w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, spełniającemu
warunki określone w art. 141 ust. 2 tej ustawy lub niewypłacalnemu w rozumieniu ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Z kolei pomoc na tymczasowe wsparcie
restrukturyzacyjne może być udzielona mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy,
spełniającemu ww. warunki.
Zgodnie z ustawą, pomoc może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do
ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w przypadku
gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym
zakresie. Przez trudności społeczne lub niedoskonałości rynku rozumie się również ryzyko
opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w wyniku trudności związanych z zaistnieniem epidemii COVID-19.
Ustawa określa warunki, jakie będą musieli spełnić przedsiębiorcy, aby móc się
ubiegać się o pomoc publiczną na ratowanie i restrukturyzację w formie wsparcia
finansowego i pomoc publiczną na restrukturyzację w formie ulg w wykonaniu
administracyjnej kary pieniężnej, oraz zasady, według których będzie udzielana pomoc
publiczna na ratowanie i restrukturyzację. Pomocy publicznej w formie wsparcia finansowego
będzie udzielał minister właściwy do spraw gospodarki albo, w jego imieniu (w następstwie
powierzenia), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Natomiast pomocy publicznej w formie ulg
w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej będzie udzielał organ, który nałożył karę.

Pomoc będzie udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek
przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc w postaci wsparcia
finansowego będzie udzielana w formie pożyczki. Dodatkowo, pomoc na restrukturyzację
będzie mogła mieć formę: objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej
dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki
wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki, udzielonej
jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub
akcje przedsiębiorcy.
Pomoc na ratowanie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej
sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu wykonywania działalności gospodarczej
przez okres niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności
gospodarczej. Ponadto, pomoc na ratowanie będzie mogła być udzielona mikro-, małemu
i średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu przesłanki określone w art. 141 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, który nie znajduje się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności
wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej.
Pomoc w formie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego będzie mogła być
udzielona mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, w celu umożliwienia mu wykonywania działalności gospodarczej przez czas
niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie
długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Analogicznie jak w przypadku pomocy
na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być również udzielone mikro-,
małemu i średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu przesłanki określone w art. 141 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, który nie znajduje się w trudnej
sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych
okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej. Ponadto, tymczasowe wsparcie
restrukturyzacyjne może być udzielone, jeżeli zapobiega trudnościom społecznym lub
prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku.
Pomoc na restrukturyzację będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu
się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi
przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
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restrukturyzacji załączanego do wniosku o pomoc. Pomoc na restrukturyzację nie może być
udzielona, jeżeli środki restrukturyzacyjne określone w planie restrukturyzacji ograniczają się
wyłącznie do restrukturyzacji zobowiązań lub przewidują nowe inwestycje, z wyjątkiem
inwestycji niezbędnych do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do
konkurowania na rynku. Przed udzieleniem pomocy na restrukturyzację, minister właściwy
do spraw gospodarki albo Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oceni zasadność jej udzielenia.
W związku z przyjęciem ustawy, w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne uchylono dotychczasową regulację art. 139a, dotyczącą udzielania
przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację.
Ustawa stanowi, iż do dnia 31 grudnia 2021 r. realizacja zadań wynikających z ustawy
w zakresie udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, w przypadku powstania ryzyka opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę
znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku trudności związanych
z zaistnieniem epidemii COVID-19, może być dofinansowana ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

