BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 28 maja 2020 r.

o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania
lub restrukturyzacji przedsiębiorców

(druk nr 132)

U S T A W A z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 i 695)
Art. 189k.
§ 1. Organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na wniosek
strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym
interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:
1) odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
2) odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie
jej na raty;
3) umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części;
4) umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.
§ 2. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają
także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa
administracyjna kara pieniężna.
§ 3. Właściwy organ, na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą, może udzielać
określonych w § 1 ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - w
zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa
Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) stanowią pomoc publiczną:
a) mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi
zdarzeniami nadzwyczajnymi,
b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,
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-2c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została
określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenie inne niż
wymienione w lit. a i b.
§ 4. W przypadku pomocy publicznej określonej w § 3 pkt 3 lit. a i b ulgi, o których mowa w
§ 3 pkt 2, mogą być udzielane, jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone
szczegółowe warunki udzielania tej pomocy, zapewniające jej zgodność z zasadami rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej.
§ 4a. Do pomocy publicznej, o której mowa w § 3 pkt 3 lit. c, przeznaczonej na
restrukturyzację, stosuje się:
1) w zakresie warunków udzielania tej pomocy:
a) w

przypadku

przedsiębiorcy,

wobec

którego

jest

prowadzone

postępowanie

restrukturyzacyjne - przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.),
[b) w przypadku przedsiębiorcy, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie
restrukturyzacyjne - przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 139a ust. 4 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne;]
<b) w przypadku przedsiębiorcy, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie
restrukturyzacyjne – przepisy ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o udzielaniu pomocy
publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);>
[2) w zakresie trybu udzielania tej pomocy - przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.
139a ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.]
<2) w zakresie trybu udzielania tej pomocy – przepisy ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o
udzielaniu

pomocy

publicznej

w

celu

ratowania

lub

restrukturyzacji

przedsiębiorców.>
§ 5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż restrukturyzacja
przeznaczenie pomocy, o której mowa w § 3 pkt 3 lit. c, udzielanej w formie ulg w
wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej oraz warunki i tryb udzielania tych ulg,
mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez
właściwe organy Unii Europejskiej.
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-3U S T A W A z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814)

[Art. 139a.
1. Przedsiębiorcy może być udzielona pomoc publiczna na restrukturyzację, przeznaczona na
realizację procesu restrukturyzacji.
2. Przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy może być udzielona
pomoc publiczna na ratowanie z przeznaczeniem na umożliwienie przedsiębiorcy
prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do dokonania koniecznych
analiz oraz opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności lub
tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w celu umożliwienia małemu i średniemu
przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia
działań

restrukturyzacyjnych

prowadzących

do

przywrócenia

przedsiębiorcy

długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
3. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, udzielana przedsiębiorcy, wobec którego jest
prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, musi spełniać warunki określone w
przepisach niniejszego działu.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1:
a) udzielanej

przedsiębiorcy,

wobec

którego

jest

prowadzone

postępowanie

restrukturyzacyjne, innej niż polegająca na zmniejszeniu, w drodze układu, wysokości
zobowiązań, rozłożeniu spłaty na raty, odroczeniu terminu wykonania zobowiązań lub
zawieszeniu, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia sądu lub sędziego-komisarza,
postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności - podmiot
udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej udzielania,
b) udzielanej

przedsiębiorcy,

wobec

którego

nie

jest

prowadzone

postępowanie

restrukturyzacyjne - podmiot udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej
udzielania, a także warunki udzielania tej pomocy
– uwzględniając w szczególności konieczność ukierunkowania tej pomocy na przywrócenie
przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku;
2) w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2 - podmiot udzielający tej
pomocy oraz warunki, tryb i formy jej udzielania, uwzględniając w szczególności
konieczność ukierunkowania tej pomocy na umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia
działalności gospodarczej przez czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz
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-4opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności lub wdrożenia działań
restrukturyzacyjnych prowadzących do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej
zdolności do konkurowania na rynku.]

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

