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SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI
o uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2020 r.
ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji
przedsiębiorców

Marszałek Senatu dnia 29 maja 2020 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
(-) Wojciech Piecha

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania
lub restrukturyzacji przedsiębiorców
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.
ustawy o

udzielaniu

pomocy publicznej

w celu

ratowania

lub

restrukturyzacji

przedsiębiorców, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w części wspólnej wyraz „zwanym” zastępuje się wyrazem „zwanemu”;

2)

w art. 3 w pkt 7 w lit. a:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego
się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w sytuacji, o której mowa w art. 10
ust. 2:”,
b) w tiret pierwszym skreśla się wyrazy „znajdującego się w trudnej sytuacji
ekonomicznej”;

3)

w art. 3 w pkt 7 w lit. a skreśla się tiret trzecie oraz w lit. b skreśla się tiret szóste;

4)

w art. 3 w pkt 7 w lit. b:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „i średniego przedsiębiorcy” zastępuje
się wyrazami „lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji
ekonomicznej”,
b) w tiret trzecim i piątym skreśla się wyrazy „znajdującego się w trudnej sytuacji
ekonomicznej”;

5)

w art. 5 w ust. 1:
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a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem ust. 2”,
b) w pkt 3 skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem ust. 2 i 3”;

6)

w art. 5 w ust. 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) jest to konieczne z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych
okoliczności, za które przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji
ekonomicznej nie ponosi odpowiedzialności.”;

7)

po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. Przedsiębiorca znajdujący się trudnej sytuacji ekonomicznej
w okresie

trwania

pomocy

na

ratowanie,

tymczasowego

wsparcia

restrukturyzacyjnego lub pomocy na restrukturyzację nie może korzystać z innej
pomocy niż pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, pomoc
na restrukturyzację lub pomoc w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług
publicznych, przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.”;

8)

w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego:
1)

członków organów nadzorczych,

2)

członków organów zarządzających, w szczególności członków zarządów,

3)

głównych księgowych,

4)

kierowników, w szczególności dyrektorów, tymczasowych kierowników,
zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów
cywilnoprawnych,

5)

zastępców kierowników, w szczególności zastępców dyrektorów

– przedsiębiorcy, któremu udzielono pomocy, nie może przekroczyć, w okresie od
dnia udzielenia pomocy do dnia przypadającego po upływie roku od dnia,
w którym upłynął okres na jaki udzielono pomocy, 400% przeciętnego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r.

–3–
poz. 53, 252 i 568).”;

9)

w art. 12 w ust. 4:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku powierzenia udzielenia pomocy, o którym mowa w ust. 2,
minister właściwy do spraw gospodarki udziela ARP dotacji celowej z
przeznaczeniem na udzielanie pomocy oraz zawiera z nią umowę, która określa w
szczególności:”,
b) skreśla się pkt 1,
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) tryb kontroli wykorzystania dotacji celowej.”;

10)

w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stopa oprocentowania pożyczki, o której mowa w ust. 1, jest nie mniejsza
niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na jej
stronie internetowej, obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej
o 4 punkty procentowe.”;

11)

w art. 15 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Udzielenie pomocy na ratowanie może zostać uzależnione od
ustanowienia na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki zabezpieczenia
zwrotu tej pomocy, którego wysokość jest uzależniona od rodzaju, stopnia
płynności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej proponującego zabezpieczenie
przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej.”;

12)

w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość pomocy na ratowanie jest ograniczona do kwoty niezbędnej do
utrzymania działalności operacyjnej, w rozumieniu art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przez przedsiębiorcę znajdującego się
w trudnej sytuacji ekonomicznej, w okresie, na który pomoc została udzielona,
jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy.”,
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b) w ust. 3 i 4 wyrazy „wysokość pomocy w formie pożyczki” zastępuje się
wyrazami „kwota pożyczki, o której mowa w art. 15 ust. 1,”;

13)

w art. 17 w ust. 1 w pkt 1, w art. 28 w ust. 2 w pkt 1 i w art. 39 w ust. 1 w pkt 1
wyrazy „albo osoby prawnej” zastępuje się wyrazami „, osoby prawnej albo
jednostki organizacyjnej”;

14)

w art. 17 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) określenie wysokości wnioskowanej pomocy na ratowanie;”;

15)

w art. 17 w ust. 3, w art. 21 w pkt 4 i w art. 28 w ust. 4 wyraz „zwrotu” zastępuje
się wyrazem „spłaty”;

16)

w art. 17 w ust. 4 w pkt 2, w art. 28 w ust. 5 w pkt 2 i w art. 39 w ust. 4 w pkt 2
po wyrazie „przedsiębiorców” dodaje się wyrazy „znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej”;

17)

w art. 18 w ust. 4 wyrazy „powinien być opatrzony” zastępuje się wyrazami
„opatruje

się”

oraz

wyraz

„uwierzytelniony”

zastępuje

się

wyrazem

„uwierzytelnia”;

18)

w art. 19 w ust. 6, w art. 43 w ust. 5 w pkt 1 i w art. 44 we wprowadzeniu do
wyliczenia wyrazy „lub ARP” zastępuje się wyrazami „albo ARP”;

19)

w art. 19 w ust. 8:
a) w pkt 1 skreśla się wyraz „udzielonej”,
b) w pkt 2 wyraz „zwrot” zastępuje się wyrazem „spłata”;

20)

w art. 20:
a) w ust. 1:
– w pkt 2 po wyrazie „odwołanie” dodaje się wyrazy „do ministra właściwego
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do spraw gospodarki”,
– w części wspólnej skreśla się wyrazy „, do ministra właściwego do spraw
gospodarki”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Odwołanie od decyzji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wnosi się za
pośrednictwem ARP.”;

21)

w art. 20:
a) w ust. 3 po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy „, w terminie 60 dni”,
b) skreśla się ust. 4;

22)

w art. 21:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) poddania się kontroli przez ministra właściwego do spraw gospodarki albo
ARP na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców w zakresie
wykorzystania pomocy na ratowanie zgodnie z jej przeznaczeniem
i spełniania warunków, o których mowa w art. 9;”,
b) w pkt 2:
– w lit. b średnik na końcu zastępuje się wyrazem „lub”,
– dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) naruszono warunki określone w art. 9;”;

23)

w art. 21 skreśla się pkt 3;

24)

w art. 23:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „gospodarki” dodaje się
wyrazy „albo ARP”,
b) w ust. 2:
– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „gospodarki” dodaje się wyrazy
„albo ARP”,
– w pkt 1 w lit. a po wyrazie „restrukturyzacji,” dodaje się wyrazy „o którym
mowa w art. 28 ust. 6,”;
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25)

w art. 23 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „, o którym mowa w art. 16
ust. 1” zastępuje się wyrazami „określonym w decyzji, o której mowa w art. 19
ust. 7”;

26)

w art. 28 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) określenie

wysokości

wnioskowanego

tymczasowego

wsparcia

restrukturyzacyjnego;”;

27)

w art. 28 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Uproszczony plan restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 6, sporządza się
wiarygodnie, w sposób wykonalny i w oparciu o realne założenia.”;

28)

w art. 29:
a) skreśla się ust. 2,
b) w ust. 3:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono pomocy na
ratowanie, przedłożył do zatwierdzenia uproszczony plan restrukturyzacji minister
właściwy do spraw gospodarki albo ARP, w terminie 5 miesięcy:”,
– w pkt 1 skreśla się wyrazy „w terminie 5 miesięcy”;

29)

w art. 29 w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „, o którym mowa w art. 30 ust. 2” zastępuje się
wyrazami „określonym w decyzji o udzieleniu tymczasowego wsparcia
restrukturyzacyjnego”;

30)

w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego jest ograniczona
do kwoty niezbędnej do kontynuowania działalności przez mikro-, małego lub
średniego przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w okresie, na który ta pomoc została udzielona, jednak nie dłuższym niż
18 miesięcy.”;
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31)

po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a. 1. Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca znajdujący się w trudnej
sytuacji

ekonomicznej,

któremu

udzielono

tymczasowego

wsparcia

restrukturyzacyjnego, jest obowiązany do sporządzania i przekładania ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki albo ARP sprawozdań:
1)

kwartalnych, w terminie 45 dni po upływie kwartału korzystania
z tymczasowego wsparcia;

2)

końcowego, w terminie 90 dni po upływie okresu, na który udzielone zostało
tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają dane i informacje

o wykorzystaniu tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, w szczególności
o wydatkowaniu środków, które zostały udzielone w ramach tymczasowego
wsparcia restrukturyzacyjnego i sposobie wdrożenia uproszczonego planu
restrukturyzacji, o którym mowa w art. 28 ust. 6. Minister właściwy do spraw
gospodarki, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnia
wzory sprawozdań.”;

32)

w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pomoc na restrukturyzację może być udzielana, jeżeli zastosowanie przez
przedsiębiorcę w trudnej sytuacji ekonomicznej scenariusza alternatywnego,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, bez tej pomocy, nie prowadziłoby do osiągnięcia
celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub ten cel osiągnięty byłby w mniejszym
zakresie.”;

33)

w art. 35 w ust. 5 po wyrazach „ust. 3 pkt 3” dodaje się wyrazy „i ust. 4”;

34)

w art. 37 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Wybiera się formę pomocy na restrukturyzację adekwatną do problemu,
który ma zostać rozwiązany.”;

35)

po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:
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„Art. 37a. Udzielenie pomocy na restrukturyzację w formie pożyczki może
zostać uzależnione od ustanowienia na rzecz ministra właściwego do spraw
gospodarki zabezpieczenia spłaty tej pomocy, którego wysokość jest uzależniona
od rodzaju, stopnia płynności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej proponującego
zabezpieczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej.”;

36)

w art. 38 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Strata rachunkowa oznacza stratę ocenianą w układzie narastającym.”;

37)

w art. 39 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) określenie wysokości wnioskowanej pomocy na restrukturyzację;”;

38)

w art. 39 w ust. 1 w pkt 12 po wyrazach „art. 35 ust. 3 pkt 3” dodaje się wyrazy
„i ust. 4”;

39)

w art. 39:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 13,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7, wniosek o pomoc
na restrukturyzację zawiera oznaczenie podmiotów należących do grupy
kapitałowej.
3. Jeśli udzielenie pomocy na restrukturyzację zostało uzależnione od
ustanowienia zabezpieczenia, wniosek o pomoc na restrukturyzację zawiera
proponowane zabezpieczenie spłaty pomocy na restrukturyzację.”;

40)

w art. 40 w ust. 2:
a) w pkt 5 po wyrazie „przedsiębiorcy” dodaje się wyrazy „znajdującego się
w trudnej sytuacji ekonomicznej”,
b) w pkt 7 po wyrazie „przedsiębiorcy” dodaje się wyrazy „znajdującemu się
w trudnej sytuacji ekonomicznej”;
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41)

w art. 40 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) proponowane środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku, o których
mowa w art. 145 ust. 2–6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne.”;

42)

w art. 41 w pkt 2 i 3 wyrazy „art. 142 ust. 1 pkt 3 i ust. 2” zastępuje się wyrazami
„art. 145 ust. 2–6”;

43)

po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. 1. Przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej, któremu
udzielono pomocy na restrukturyzację, jest obowiązany do sporządzania
i przekładania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki albo ARP sprawozdań:
1)

kwartalnych, w terminie 45 dni po upływie kwartału korzystania z pomocy na
restrukturyzację;

2)

końcowego, w terminie 120 dni po upływie okresu, na który udzielona pomoc
na restrukturyzację.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają dane i informacje

o wykorzystaniu pomocy na restrukturyzację, w szczególności o wydatkowaniu
środków, które zostały udzielone w ramach pomocy na restrukturyzację i sposobie
wdrożenia planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 39 ust. 6. Minister
właściwy do spraw gospodarki, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji
Publicznej, udostępnia wzory sprawozdań.”;

44)

tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Zmiany w przepisach, przepisy
epizodyczne i przepis końcowy”;

45)

po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:
„Art. 46a. 1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. przez trudności społeczne lub
niedoskonałości rynku rozumie się również ryzyko opuszczenia rynku przez
przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku
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trudności związanych z zaistnieniem epidemii COVID-19.
2. Do dnia 31 grudnia 2021 r. realizacja zadań wynikających z ustawy
w zakresie udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może być dofinansowana ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695).”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

