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Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA
z dnia………2020 r.
o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:
„Art. 24a. 1. W przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
nieważności decyzji Komisji, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub 3 lub art. 9 ust. 2, 3 lub 4
rozporządzenia Rady, podmiot udzielający pomocy wstrzymuje wypłatę pomocy
publicznej, stanowiącej przedmiot decyzji Komisji, od dnia wydania orzeczenia Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzającego nieważność tej decyzji do dnia
wydania przez Komisję decyzji w tej samej sprawie.
2. Jeżeli pomoc publiczna, której dotyczyła unieważniona decyzja Komisji, była udzielona
na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy, beneficjent pomocy oraz podmiot
udzielający tej pomocy wykonują swoje prawa i obowiązki wynikające z tej decyzji
administracyjnej lub umowy, z wyłączeniem wypłaty pomocy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, beneficjent
pomocy może złożyć podmiotowi udzielającemu pomocy oświadczenie o rezygnacji z
wykonywania praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej lub umowy, o
których mowa w ust. 2. Okres rezygnacji z wykonywania praw i obowiązków
wynikających z decyzji administracyjnej lub umowy upływa najpóźniej w dniu
następującym po wydaniu przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7 albo w dniu
następującym po dniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 9. Podmiot
udzielający pomocy niezwłocznie pisemnie potwierdza beneficjentowi otrzymanie
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Z dniem złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do dnia
następującego po dniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 albo 9,
zobowiązania wynikające z decyzji administracyjnej lub umowy ulegają zawieszeniu, w
tym ustają obowiązki związane z uiszczeniem kar z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania tych zobowiązań w okresie od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa

w ust. 3 zdanie pierwsze, do dnia następującego po dniu wydania przez Komisję decyzji,
o której mowa w ust. 7 albo wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9.
5. Od dnia wydania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o którym
mowa w ust. 1 do dnia wydania przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 7, albo w
dniu następującym po dniu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, podmiot
udzielający pomocy przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy środki, które
wypłaciłby beneficjentowi pomocy, gdyby orzeczenie, o którym mowa w ust. 1 nie zostało
wydane.
6. Prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, o którym mowa w ust.
5 ma jedynie podmiot udzielający pomocy, przy czym środki te służą wyłącznie
zabezpieczeniu lub realizacji obowiązków podmiotu udzielającego pomocy określonych
w ust. 7 lub 9.
7. W przypadku, gdy w odniesieniu do pomocy, której dotyczyła unieważniona decyzja
Komisji, Komisja wyda nową decyzję, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub 3 lub art. 9 ust. 2,
3 lub 4 rozporządzenia Rady, podmiot udzielający pomocy, w terminie 15 dni, wypłaca
beneficjentowi pomocy środki pieniężne zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust.
5, o ile jest to zgodne z treścią nowej decyzji Komisji.
8. Za okres rezygnacji z wykonywania praw i obowiązków wynikających z decyzji
administracyjnej lub umowy, o którym mowa w ust. 3, wypłata pomocy nie przysługuje.
9. W przypadku wycofania zgłoszenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia
Rady lub gdy w odniesieniu do pomocy, której dotyczyła unieważniona decyzja Komisji,
Komisja wyda decyzję, o której mowa w art. 9 ust. 5 lub art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady,
lub gdy po wypłacie pomocy, o której mowa w ust. 7 w związku ze złożeniem przez
beneficjentów pomocy oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 na rachunku pozostaną
środki, podmiot udzielający pomocy przekazuje środki zgromadzone na tym rachunku do
budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie
Proponowane rozwiązanie wprowadza pewność prawną w przypadku stwierdzenia przez
Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach
pomocowych. Gwarantuje, że decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie
pomocy publicznej zatwierdzonej wzruszoną decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej
wykonywane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy. Ponadto, przez czas
ponownej oceny środka pomocowego przez Komisję, podmiot odpowiedzialny za udzielenie
pomocy w formie pieniężnej będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych
beneficjentowi na dedykowanym rachunku bankowym. Obowiązek ten aktualizowałby się w
przypadku (od momentu) wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia w
przedmiocie unieważnienia decyzji Komisji. Uzależnienie obowiązku gromadzenia środków
na rachunku bankowym od wydania orzeczenia jest konieczne, pozwala bowiem na precyzyjne
określenie ram czasowych, w których środki powinny być gromadzone na dedykowanym
rachunku (pomiędzy anulowaniem decyzji Komisji a wydaniem nowej decyzji przez Komisję
Europejską). W przeciwnym razie trudno byłoby dokładnie określić, od którego momentu
podmiot udzielający pomocy powinien zacząć odprowadzać środki na wyodrębnione konto. W
razie ponownego zatwierdzenia pomocy przez Komisję Europejską środki zgromadzone na
dedykowanym rachunku byłyby przekazywane beneficjentowi pomocy, w zakresie i wysokości
wynikającej z decyzji przyjętej przez Komisję Europejską. W razie uznania w nowej decyzji
Komisji, że pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, środki pieniężne zgromadzone na
dedykowanym rachunku będą przekazywane przez podmiot udzielający pomocy publicznej do
budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.
Projekt będzie miał neutralny wpływ na sektor finansów publicznych.
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki.

