
Do systemów wsparcia w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” należą środki
przewidziane w ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania
i restrukturyzacji przedsiębiorców. Stanowią one uzupełnienie środków
przewidzianych w ustawie prawo restrukturyzacyjne. W związku z epidemią
COVID-19 warunki uzyskania wsparcia w ramach pomocy publicznej zostały
znacznie rozszerzone, a warunki ubiegania się o wsparcie uelastycznione.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki pomocowe przed formalnym
wszczęciem procesu restrukturyzacji.

Środki pomocowe w ramach ustawy 
o udzielaniu pomocy publicznej 
w celu ratowania i restrukturyzacji 
przedsiębiorców

ALERT PRAWNY COVID-19 

COVID-19

Przewiduje się trzy kategorie pomocy publicznej dla przedsiębiorców doświadczających trudnej sytuacji:

1. POMOC NA RATOWANIE

Co do zasady pomoc może być udzielona przedsiębiorcy raz na 10 lat (zasada „pierwszy i ostatni raz”),

niemniej dopuszczono udzielenie pomocy przed upływem 10-letniego terminu w wyjątkowych wypadkach.

Pomocy udziela Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw

gospodarki. Wysokość kwoty, jaka w każdym roku przeznaczona będzie na udzielenie pomocy to 120 mln zł.

pomoc na ratowanie tymczasowe wsparcie 

restrukturyzacyjne
pomoc na restrukturyzację

Pomoc na ratowanie - może być udzielona dla każdego przedsiębiorcy. Ma ona charakter pilny

i tymczasowy. Jest to tymczasowe wsparcie dla przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa znacznie się

pogorszyła, co znajduje odzwierciedlenie w poważnym kryzysie płynnościowym lub niewypłacalności

technicznej. Zakłada wsparcie przedsiębiorcy w formie pożyczki na krótki czas, od momentu znacznego

pogorszenia się jego sytuacji finansowej do momentu wypracowania planu restrukturyzacji. Pomocy

na ratowanie można udzielić jedynie w formie pożyczki, przy czym warunkiem udzielenia tej formy pomocy

jest ustanowienie przez przedsiębiorcę stosownego zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia i wchodzące

w jego skład przedmioty są każdorazowo ustalane indywidualnie, na podstawie propozycji wskazanej przez

przedsiębiorcę. Zabezpieczenie stanowiło warunek wypłaty udzielonej pożyczki. Pomocy na ratowanie udziela

się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
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Wysokość pomocy na ratowanie jest ograniczona do kwoty niezbędnej do utrzymania podstawowej działalności

operacyjnej przedsiębiorcy, w okresie, na który pomoc została udzielona, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy.

W celu obliczenia kwoty pożyczki stosuje się następujący wzór:

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne - ta forma pomocy może być udzielona wyłącznie MŚP. Może być

przyznane na okres dłuższy niż w przypadku pomocy na ratowanie - jako jego kontynuacja lub jako

samodzielny instrument. Ma służyć przedsiębiorcom w sytuacjach, gdy będą w stanie samodzielnie

przeprowadzić restrukturyzację, ale przedtem będą potrzebowali wsparcia w okresie bezpośrednio

poprzedzającym restrukturyzację. Dopuszcza się również udzielanie tymczasowego wsparcia

restrukturyzacyjnego dla MŚP, które wprawdzie nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

ale potrzebują pilnego wsparcia płynności finansowej z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych

okoliczności.

Pomoc na restrukturyzację - jest przeznaczona dla przedsiębiorców, celem pomocy związanej

z realizacją planu restrukturyzacji, który z założenia ma przywrócić przedsiębiorcy znajdującemu się

w trudnej sytuacji ekonomicznej długoterminową rentowność. Pomoc ta może zostać udzielona, jeżeli

ubiegający się o nią przedsiębiorca zapewni wkład własny, który musi stanowić co najmniej 50% jego udziału

w kosztach restrukturyzacji, przy czym wkład własny nie może pochodzić z udzielonej wcześniej pomocy.

Wyjątkowo dopuszcza się niższą wartość udziału wkładu własnego dla MŚP. W przypadku mikro lub małego

przedsiębiorcy udział środków własnych w kosztach restrukturyzacji wynosi 25%, z kolei w przypadku

średniego przedsiębiorcy – 40%.
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2. TYMCZASOWE WSPARCIE RESTRUKTURYZACYJNE

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne jest udzielane, podobnie jak pomoc

na ratowanie, w formie pożyczki. Maksymalny okres, na jaki można udzielić

tymczasowego wsparcia wynosi 18 miesięcy. W przypadku udzielenia

tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego bezpośrednio po udzieleniu pomocy

na ratowanie, łączny okres udzielonej pomocy nie może przekraczać 18 miesięcy.

3. POMOC NA RESTRUKTURYZACJĘ

Pomoc na restrukturyzację może być udzielona w formie:

▪ pożyczki

▪ 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 bądź ulga

w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej

uzyskaj pożyczkę 
w ramach 

tymczasowego wsparcia 
restrukturyzacyjnego
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▪ ocenę sytuacji przedsiębiorcy pod kątem możliwości udzielenia pomocy

▪ przygotowanie wniosku i wsparcie w procedurze ubiegania się o pomoc

▪ doradztwo w postępowaniu przed komisją europejską dla dużych przedsiębiorstw

▪ współpracę z doradcami restrukturyzacyjnymi oraz doradcami finansowymi w zakresie niezbędnym dla

potrzeb przygotowania wniosku

▪ analizę możliwości restrukturyzacji w oparciu o inne instrumenty

Wsparcie jako pomoc publiczna

Ze względu na klasyfikację ww. środków jako pomocy publicznej, ustawodawca przewidział, że stosowanie

instrumentów wsparcia przewidzianych w ustawie będzie wymagało uzyskania akceptacji ze strony Komisji

Europejskiej. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dla których wartość pomocy

nie przekroczy kwoty 10.000.000 EURO, taka akceptacja będzie miała formułę programu pomocowego –

Komisja nie będzie zatem oceniała indywidualnie każdego środka pomocowego lecz określi warunki ramowe

których spełnienie będzie uprawniało do uzyskania pomocy. Proces uzyskiwania takiej pomocy będzie zatem

niewątpliwie szybszy.

W przypadku natomiast pomocy o wartości powyżej 10.000.000 EURO lub która będzie adresowana do dużych

przedsiębiorców, uzyskanie pomocy publicznej będzie wymagało indywidualnej zgody Komisji Europejskiej.

Wówczas ocena dopuszczalności takiej pomocy będzie dokonywana przez Komisję Europejską nie tyle

w świetle ustawy, co w oparciu o Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację

przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania 
szerszych informacji na powyższy temat. 

Paweł Cioban
radca prawny
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

727 591 143
p.cioban@ostrowski-legal.net

▪ małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

▪ przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością

▪ gdy przedsiębiorca wskutek poniesionych strat utracił więcej niż połowę kapitału, w szczególności

jeżeli suma zysku (strat) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto w danym roku obrotowym, kapitału

zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny i pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych jest

ujemna i jej wartość bezwzględna jest większa niż 50% kapitału (funduszu) podstawowego

▪ przedsiębiorcy innego niż mały lub średni, gdy w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek

▪ długów do kapitału własnego był większy niż 7,5

▪ zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1

▪ niewypłacalnych przedsiębiorstw
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