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§1 

Definicje 

Poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie: 

1) Ustawa ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy 

publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1298) 

2) Pomoc pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy na 

podstawie Ustawy 

3) ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

4) Minister minister właściwy do spraw gospodarki 

5) Wniosek pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie 

pomocy na podstawie Ustawy 

6) Przedsiębiorca/Wnioskodawca  przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, który złożył Wniosek  

7) Mikro-, mały lub średni 

przedsiębiorca 

 

 

 

 

 

8) Ordynacja Podatkowa 

 

9) Ppsa 

 

 

10)  Kpa 

 

 

11)  Prawo pocztowe 

 

 

 

 

przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorstwem, 

małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu 

art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. 2020, poz. 1325) 

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm.), 

ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. 2020, poz. 1041), 

 



 

 

 

§2 

Podstawy prawne 

ARP S.A. prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia Pomocy na podstawie: 

1) Ustawy, 

2) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 840 

z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. 

zm.), 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

z późn. zm.), 

5) Kpa, 

6) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1460, z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), 

8) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), wraz z wytycznymi 

dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 

niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01), 

9) decyzji Komisji Europejskiej ws. Pomocy państwa SA.43594 (2015/N) – Polska, 

10) umowy powierzenia zawartej dnia 24 września 2020 r. między Ministrem a ARP S.A. 

określającej szczegółowy zakres czynności i obowiązki stron umowy oraz efektywność 

wykorzystania środków budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie Pomocy. 

 

§3 

Postanowienia ogólne 

1. Zasady określają wytyczne dotyczące udzielania Pomocy przez ARP S.A., działającą 

w imieniu i na rzecz Ministra. 

2. Pomoc jest finansowana ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. 

Środki budżetu państwa przeznaczone na udzielanie pomocy są przekazywane ARP S.A. 

przez Ministra. 
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§4 

Beneficjenci Pomocy 

1. Pomoc na ratowanie i pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy 

znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Ustawy to jest 

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne, czyli podmiotowi, który: 

 podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat 

przed dniem złożenia Wniosku1; 

 nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa 

węgla lub w sektorze finansowym; 

 nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować 

długookresowa strukturalna nadprodukcja; 

 nie jest przedsiębiorcą należącym do grupy kapitałowej ani nie jest przejmowany 

przez żadnego przedsiębiorcę należącego do grupy kapitałowej, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy wykaże, że jego trudna sytuacja ekonomiczna: 

o ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów 

w ramach grupy kapitałowej,  

o jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, 

w sytuacji gdy: 

1) spełnia warunki określone w art. 141 ust. 2 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, to jest 

przedsiębiorcy zagrożonemu niewypłacalnością: 

a) który 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; albo 

b) innego niż mały i średni, gdy w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek: 

 długu do kapitału własnego był większy niż 7,5, 

 zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 

1;  

albo 

                                                

1 Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01), wymagany jest upływ 3 lat od 
podjęcia przez wnioskodawcę działalności w danej dziedzinie. 
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2) jest niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe, przy czym: 

a) przedsiębiorca jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że przedsiębiorca 

utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, 

jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy 

miesiące; 

b) przedsiębiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne 

przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres 

przekraczający dwadzieścia cztery miesiące; 

c) do majątku, o którym mowa w lit. b, nie wlicza się składników niewchodzących w 

skład masy upadłości;  

d) do zobowiązań pieniężnych, o których mowa w lit. b, nie wlicza się zobowiązań 

przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań 

wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności 

prawnej o podobnych skutkach, o których mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upadłościowe;  

e) domniemywa się, że zobowiązania pieniężne przedsiębiorcy przekraczają 

wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, 

z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek 

powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez 

okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące;  

f) postanowienia ust. 1lit. b-e nie mają zastosowania do spółek osobowych 

określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), w których co najmniej jednym 

wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym 

swoim majątkiem jest osoba fizyczna. 

2. Pomoc na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielona mikro-, 

małemu i średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, o której mowa w ust. 4 

poniżej. 

3. Pomoc na ratowanie i pomoc na restrukturyzację podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, 

z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 
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4. Pomoc może być udzielana bez indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w okresie 

wskazanym w decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 4 ust. 3 albo art. 9 

ust. 3 lub 4 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. 

Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 9), jeżeli: 

1) przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej jest mikro-, małym lub 

średnim przedsiębiorcą; 

2) całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy, udzielanej w ramach tego 

samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10 000 000 euro 

według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w 

dniu poprzedzającym dzień złożenia Wniosku. 

5. W przypadku konieczności indywidualnej notyfikacji uzyskania pomocy publicznej Komisji 

Europejskiej, przedsiębiorca jest zobligowany do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie 

takiej notyfikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 

§5 

Przedmiot Pomocy 

Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom na ich: 

1) ratowanie, 

2) tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, 

3) restrukturyzację. 

 

§6 

Formy Pomocy 

Pomoc udzielana jest w formie: 

1) w przypadku pomocy na ratowanie – pożyczki, 

2) w przypadku tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego – pożyczki, 

3) w przypadku pomocy na restrukturyzację: 

a) pożyczki, 

b) objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału 

w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej 

dotychczasowych udziałów lub akcji, 

c) objęcia obligacji, 

d) zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy 

na restrukturyzację, 



09/2020  7/26 

e) konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe 

wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy, 

f) ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, pod warunkiem przeznaczenia 

równowartości udzielonej pomocy na realizację planu restrukturyzacji. 

 

§7 

Zasady ogólne udzielania Pomocy 

1. 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.  

1) Przez „trudności społeczne lub niedoskonałości rynku” należy rozumieć 

w szczególności: 

a) w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej, w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy: 

 ryzyko opuszczenia rynku przez mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę 

wykonującego działalność innowacyjną, mającego duży potencjał wzrostu lub 

o silnych powiązaniach z innymi lokalnymi lub regionalnymi przedsiębiorcami, 

skutkującego negatywnymi konsekwencjami dla danego regionu lub sektora, 

 występowanie ograniczeń na rynku finansowym, skutkujących zwiększeniem 

liczby upadłości przedsiębiorców; 

b) w przypadku przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej 

innego niż mikro-, mały lub średni przedsiębiorca lub mikro-, małego lub średniego 

przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jeśli nie 

występuje sytuacja, o której mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy: 

 wyższa niż średnia unijna lub średnia krajowa stopa bezrobocia w regionie 

określonym na poziomie województwa, która ma charakter stały i której 

towarzyszą trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w tym 

regionie, 

 ryzyko przerwania świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym lub 

innej ważnej usługi, którą trudno jest zastąpić i w przypadku której 

konkurentom trudno byłoby rozpocząć jej świadczenie, 

 negatywne konsekwencje opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę o istotnym 

znaczeniu dla danego regionu lub sektora, 

 występowanie ograniczeń na rynku finansowym, skutkujących zwiększeniem 

liczby upadłości przedsiębiorców, 
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 ryzyko opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę, skutkującego utratą ważnej 

wiedzy technicznej lub eksperckiej. 

2) 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 trudności związanych z zaistnieniem 

epidemii COVID-19. 

2. Pomoc może być udzielana, jeżeli: 

1) przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej nie otrzymał tej 

pomocy; 

2) od dnia otrzymania pomocy upłynęło co najmniej 10 lat; 

3) od dnia otrzymania pomocy nie upłynęło co najmniej 10 lat – w przypadkach, o których 

mowa w ust. 4 poniżej. 

3. Terminy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, liczy się od dnia wystąpienia najpóźniejszego 

z następujących zdarzeń: 

1) przyznania pomocy na ratowanie lub na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne; 

2) zakończenia realizacji planu restrukturyzacji; 

3) zaprzestania realizacji planu restrukturyzacji. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, można udzielić: 

1) pomocy na restrukturyzację, jeżeli udzielono pomocy na ratowanie lub tymczasowe 

wsparcie restrukturyzacyjne, w ramach tego samego postępowania w sprawie 

o udzielenie pomocy; 

2) pomocy na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli udzielono pomocy na 

ratowanie, w ramach tego samego postępowania w sprawie o udzielenie pomocy; 

3) pomocy, jeżeli: 

a) minęło co najmniej 5 lat od dnia przyznania przedsiębiorcy znajdującego się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej pomocy na ratowanie lub tymczasowe wsparcie 

restrukturyzacyjne, po których nie udzielono pomocy na restrukturyzację, 

a przedsiębiorca ten wykazywał długookresową zdolność do konkurowania na 

rynku i wystąpiły okoliczności związane z wykonywaniem działalności 

gospodarczej, za które nie ponosi on odpowiedzialności albo 

b) jest to konieczne z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych 

okoliczności, za które przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej 

nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Szczegółowe sytuacje, w których udzielona może zostać Pomoc na rzecz:  
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1) przedsiębiorcy nabywającego aktywa od innego przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc 

przed zbyciem tych aktywów, 

2) przedsiębiorcy należącego do grupy kapitałowej, 

3) przedsiębiorcy świadczącego usługi w ogólnym interesie gospodarczym, 

zostały uregulowane w art. 6 - 8 Ustawy. 

 

§8 

Pomoc na ratowanie  

1.  Pomoc na ratowanie może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu wykonywania działalności gospodarczej 

przez okres niezbędny do: 

1) opracowania planu restrukturyzacji, 

2) likwidacji działalności gospodarczej 

- oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz. 

2. Pomoc na ratowanie może być także udzielona mikro-, małemu lub 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. Do takiego podmiotu stosuje się zasady ubiegania 

się o Pomoc właściwe dla przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej określone w art. 16-25 Ustawy. 

3. Pożyczka w ramach pomocy na ratowanie: 

1) udzielana jest w złotych, 

2) oprocentowanie jest nie mniejsze niż stopa bazowa opublikowana przez Komisję 

Europejską na jej stronie internetowej, obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki, 

powiększona o 4 punkty procentowe, 

3) okres finansowania – jest nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia: 

a) zatwierdzenia przez Komisję Europejską notyfikacji tej pomocy – w przypadku, 

konieczności notyfikacji; 

b) udzielenia pomocy na ratowanie – w przypadku, gdy notyfikacja nie jest konieczna, 

 - z zastrzeżeniem, że okres ten może ulec przedłużeniu do czasu zatwierdzenia 

przez Komisję Europejską pomocy na restrukturyzację, w przypadku przedsiębiorcy 

znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
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4. Pomoc na ratowanie nie może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków 

związanych z nabyciem aktywów lub wydatków poniesionych na rozszerzenie zakresu 

działalności gospodarczej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, chyba że są one niezbędne do utrzymania działalności operacyjnej tego 

przedsiębiorcy w okresie, na który Pomoc została udzielona. 

 

§9 

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne 

1. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielane mikro-, małemu 

lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

z uwzględnieniem ust. 2, w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy, w celu 

umożliwienia temu przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej przez czas 

niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie 

długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Przez „długookresową zdolność do 

konkurowania na rynku” należy rozumieć zdolność przedsiębiorcy do pokrywania kosztów 

wykonywanej działalności gospodarczej, w tym kosztów amortyzacji i kosztów 

finansowych, bez konieczności ponownego wspierania tego przedsiębiorcy środkami 

publicznymi pochodzącymi z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację przez okres co 

najmniej 10 lat. 

2. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być także udzielane mikro-, małemu lub 

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. Do takiego podmiotu stosuje się zasady 

ubiegania się o Pomoc właściwe dla przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, określone w art. 27-34 Ustawy. 

3. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielone, jeżeli zapobiega 

trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku 

w rozumieniu definicji wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Zasad. 

4. Pożyczka w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego: 

1) udzielana jest w złotych, 

2) oprocentowanie jest nie mniejsze niż stopa bazowa, opublikowana przez Komisję 

Europejską na jej stronie internetowej, obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki, 

powiększona o 4 punkty procentowe, 

3) okres finansowania jest nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, albo, 

jeżeli bezpośrednio przed udzieleniem tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego 
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była udzielana pomoc na ratowanie od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej, w sytuacji o której mowa a art. 11 ust. 2 Ustawy, okres ten może 

ulec przedłużeniu do dnia udzielenia pomocy na restrukturyzację. W przypadku, jeśli 

tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne jest poprzedzone bezpośrednio pomocą na 

ratowanie, łączny okres pomocy na ratowanie i tymczasowego wsparcia 

restrukturyzacyjnego nie może przekroczyć 18 miesięcy, 

4) wysokość 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. 

5. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne uwarunkowane jest wdrożeniem 

uproszczonego planu restrukturyzacji. 

 

§10 

Pomoc na restrukturyzację  

1. Pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej, w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie 

temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Pojęcie 

„długookresowej zdolności do konkurowania na rynku” zostało zdefiniowane w § 9 ust. 1 

Zasad. 

2. Pomoc na restrukturyzację może być udzielana, jeżeli: 

1) zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości 

rynku; 

2) bez tej pomocy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zostałby 

zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany w taki sposób, że cel, o którym mowa 

w pkt 1, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie; 

3) zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny obejmujący działania 

niebędące pomocą na restrukturyzację, stanowiące element planu restrukturyzacji, 

z którego wynika, że bez niej cel, o którym mowa w pkt 1, nie zostałby osiągnięty 

lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie; 

4) przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zastosuje środki 

wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku określone w art. 145 ust. 2-6 ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, w zakresie i w sposób określony 

w art. 145 ust 7-11 tej ustawy. Środki wyrównujące, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, polegają w szczególności na: 

 zbyciu aktywów, o ile to możliwe, w postaci zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, 
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 ograniczeniu zdolności produkcyjnych, 

 ograniczeniu udziału przedsiębiorcy w rynku, 

 nienabywaniu akcji lub udziałów w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego 

i wykonywania układu, z wyjątkiem przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji 

celu, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne, 

 nierozpowszechnianiu informacji wskazujących, że produkty lub usługi 

przedsiębiorcy mają przewagę konkurencyjną nad innymi produktami lub usługami 

ze względu na udzieloną pomoc publiczną na restrukturyzację, 

 niepodejmowaniu działań zmierzających do zdobywania nowych rynków, 

 środki otwarcia rynku polegają w szczególności na ułatwianiu wejścia na rynek 

innym przedsiębiorcom. 

Nie stanowią środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku działania 

konieczne do realizacji celu, o którym mowa ww. art. 142. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, polegające na likwidacji lub ograniczeniu 

działalności przedsiębiorcy, przynoszącej przed restrukturyzacją straty. 

3. Pomoc na restrukturyzację może być udzielana, jeżeli zastosowanie przez przedsiębiorcę 

znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej scenariusza alternatywnego, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 3, bez tej pomocy, nie prowadziłoby do osiągnięcia celu, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1, lub ten cel osiągnięty byłby w mniejszym zakresie.  

4. Pomoc na restrukturyzację jest ograniczona do minimum niezbędnego do przywrócenia 

przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej długookresowej 

zdolności do konkurowania na rynku, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość i formę 

udzielanej pomocy na restrukturyzację oraz podział obciążeń, o których mowa w art. 37 

ust. 2-5 Ustawy. 

5. Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego 

przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, będącego wkładem 

w finansowanie kosztów restrukturyzacji. 

6. Pomoc na restrukturyzację (w tym między innymi forma Pomocy, kwota i warunki 

udzielanej Pomocy): 

1) jest uzależniona od sytuacji przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, a jej wybór jest dokonywany po przeprowadzeniu analizy złożonego 

Wniosku oraz sytuacji finansowej tego przedsiębiorcy, w szczególności w zakresie 

płynności i wypłacalności. Wybór formy pomocy na restrukturyzację powinien być 

adekwatny do problemu, który ma zostać rozwiązany, 
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2) udział wkładu własnego w kosztach restrukturyzacji wynosi co najmniej 50% 

z zastrzeżeniem pkt 3, 

3) w odniesieniu do mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej 

pomocy, udzielanej w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza 

równowartości 10 000 000 euro według kursu średniego walut obcych ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień złożenia Wniosku, udział 

wkładu własnego w kosztach restrukturyzacji wynosi: 

a) 25% – w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 

b) 40% – w przypadku średniego przedsiębiorcy  

- z zastrzeżeniem, że w przypadku wykazania przez Przedsiębiorcę we Wniosku 

wyjątkowych okoliczności lub szczególnych trudności udział wkładu własnego 

w kosztach restrukturyzacji może być niższy niż określony w lit. a lub b, ale musi być 

znaczny. 

7. Przyznanie pomocy na restrukturyzację uwarunkowane jest wdrożeniem planu 

restrukturyzacji. 

8. Pomoc na restrukturyzację w formie, o której mowa w § 6 pkt 3 lit. b) oraz lit. e): 

1) może zostać udzielona jeżeli akcjonariusze, udziałowcy inni niż Skarb Państwa lub inni 

przedsiębiorcy, należący do tej samej grupy kapitałowej co przedsiębiorca znajdujący 

się w trudnej sytuacji ekonomicznej zapewnią środki, które są wystarczające na 

pokrycie straty rachunkowej przedsiębiorcy, w formie wsparcia kapitałowego, przy 

czym strata rachunkowa oznacza stratę ocenianą w układzie narastającym, 

a w stosownych przypadkach, jeśli wierzyciele nieposiadający wierzytelności 

zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym 

lub hipoteką morską zapewnią środki w celu pokrycia pozostałej straty przedsiębiorcy 

przez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały przedsiębiorcy lub zmniejszenie 

wysokości wierzytelności; 

2) nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba że nowa inwestycja jest 

niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do 

konkurowania na rynku. 

 

§11 

Zabezpieczenia 

1. Udzielenie Pomocy może zostać uzależnione od ustanowienia zabezpieczeń. 

2. Zabezpieczenia zwrotu Pomocy ustanawiane są na rzecz Skarbu Państwa 

reprezentowanego przez Ministra. 
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3. Zabezpieczenia mogą stanowić w szczególności: 

1) hipoteka,  

2) zastaw cywilny lub rejestrowy,  

3) cesja wierzytelności, 

4) oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego spełniające warunki 

określone w art. 777 § 1 pkt 4 - 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego składane w imieniu Przedsiębiorcy, 

5) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

6) przewłaszczenie na zabezpieczenie, 

7) poręczenie, 

8) gwarancja ubezpieczeniowa, 

9) gwarancja bankowa, 

10) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia odpowiednio nieruchomości objętej 

hipoteką, przedmiotu zastawu cywilnego lub rejestrowego, przewłaszczenia na 

zabezpieczenie,  

11) wprowadzenie do umowy lub statutu spółki wskazanych przez ARP S.A w imieniu 

i na rzecz Ministra postanowień umożliwiających Ministrowi zapobieganie obniżeniu 

wartości bądź ilości praw korporacyjnych, które Minister nabył w drodze objęcia akcji 

lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu 

kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych 

udziałów lub akcji bądź w drodze konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na 

ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje 

przedsiębiorcy. 

4. Przedsiębiorca, w celu usprawnienia i przyspieszenia oceny wartości rynkowej 

przedstawionego zabezpieczenia może przedłożyć dodatkowo m.in. następujące 

dokumenty, w przypadku: 

1) hipoteki – numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, operat szacunkowy 

dotyczący nieruchomości, sporządzony na koszt Przedsiębiorcy przez rzeczoznawcę 

majątkowego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku, wraz 

z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów i budynków nie starszych niż 3 miesiące 

od daty złożenia Wniosku, polisa ubezpieczeniowa dla nieruchomości, 

2)  zastawu cywilnego lub rejestrowego oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie – operat 

szacunkowy przedmiotu zabezpieczenia, który ma być objęty zastawem, 

przewłaszczeniem, sporządzony na koszt Przedsiębiorcy przez rzeczoznawcę 

majątkowego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku lub inny 

dokumenty potwierdzający rynkową wartość przedmiotu zabezpieczenia, który ma być 



09/2020  15/26 

objęty zastawem, przewłaszczeniem, polisa ubezpieczeniowa obejmująca przedmiot 

zastawu, przewłaszczenia, 

3) cesji wierzytelności – operat szacunkowy przedmiotu zabezpieczenia, który ma być 

objęty cesją wierzytelności, sporządzony na koszt Przedsiębiorcy przez rzeczoznawcę 

majątkowego nie wcześniej niż na 3 miesięcy przed datą złożenia Wniosku lub inny 

dokumenty potwierdzający rynkowa wartość przedstawionych wierzytelności 

pieniężnych sporządzony przez 3 miesięcy przed datą złożenia Wniosku, 

z zastrzeżeniem, że wierzytelności przedstawione na zabezpieczenie powinny mieć 

okres zapadalności dłuży od okresu, na który jest wnioskowana Pomoc, wierzytelności 

powinny wynikać z zawartych już umów, aktualizacja informacji o wykazie 

wierzytelności wraz z aktualizacją wartości wymagana jest co 6 miesięcy, 

4) weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenia – w przypadku 

osób fizycznych lub spółki nie posiadającej osobowości prawnej – informacja o stanie 

majątkowym (np. PIT za ostanie 3 lata) wraz z informacją czy istnieje wspólność 

ustawowa małżeńska (jeśli nie istnieje dokument potwierdzający – np. umowa 

o wyłączeniu wspólności ustawowej małżeńskiej). 

 

§12 

Procedura rozpatrywania Wniosku – zasady ogólne  

1. Wzór Wniosku udostępniony jest na stronie internetowej ARP S.A. (www.arp.pl).  

2. Wniosek wraz z załącznikami musi zostać sporządzony w języku polskim, zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480), 

z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń w języku 

obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język 

polski przez tłumacza przysięgłego. 

3. Wniosek o Pomoc obejmuje m.in. następujące informacje: 

3.1 w przypadku Wniosku o Pomoc na ratowanie oraz tymczasowe wsparcie 

restrukturyzacyjne: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

adres stałego wykonywania działalności albo siedziby, a w przypadku ich braku 

– adres do doręczeń, numer NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną 

identyfikację, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a także, jeżeli 

przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej jest spółka 

osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona 

http://www.arp.pl/
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i nazwiska reprezentantów spółki albo osoby prawnej, w tym likwidatorów, jeżeli 

zostali ustanowieni; 

2) określenie wykonywanej działalności gospodarczej i działalności operacyjnej 

poprzez wskazanie odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD); 

3) oświadczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej 

o posiadaniu statusu mikro-, małego, średniego albo dużego przedsiębiorcy oraz 

spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 2 Ustawy; 

4) wysokość środków, które mają zostać udzielone w ramach Pomocy; 

5) opis trudnej sytuacji ekonomicznej albo wyjątkowych i nieprzewidzianych 

okoliczności wymagających pilnego wsparcia płynności finansowej; 

6) okres, na który ma zostać udzielona Pomoc; 

7) opis przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych z uwzględnieniem 

okoliczności, o których mowa w art. 4 Ustawy; 

8) w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 Ustawy, Wniosek o Pomoc 

zawiera oznaczenie podmiotów należących do grupy kapitałowej; 

9) w przypadku, gdy przedsiębiorca uprzednio otrzymał pomoc, wniosek o pomoc 

na ratowanie zawiera informację o otrzymanej pomocy, która zawiera datę 

i podstawę prawną jej udzielenia, wielkość pomocy wyrażoną w kwocie 

nominalnej i ekwiwalencie dotacji brutto, formę i przeznaczenie tej pomocy, albo 

informację o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie: 

a) 5 lat – w przypadku Przedsiębiorców wykonujących działalność w sektorze 

produkcji podstawowej produktów rolnych oznaczającej wytwarzanie płodów 

ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt wymienionych 

w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez 

poddawania ich dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych 

produktów; 

b) 10 lat – w przypadku Przedsiębiorców innych niż wymienieni powyżej,  

3.2 w przypadku Wniosku o Pomoc na restrukturyzację: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

adres stałego wykonywania działalności albo siedziby, a w przypadku ich braku 

– adres do doręczeń, numer NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną 

identyfikację, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a także, jeżeli 

przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej jest spółka 

osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona 
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i nazwiska reprezentantów spółki albo osoby prawnej, w tym likwidatorów, jeżeli 

zostali ustanowieni; 

2) określenie wykonywanej działalności gospodarczej i działalności operacyjnej 

poprzez wskazanie odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD); 

3) oświadczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej 

o posiadaniu statusu mikro-, małego, średniego albo dużego przedsiębiorcy 

oraz spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 2 Ustawy; 

4) wysokość środków, które mają zostać udzielone w ramach Pomocy; 

5) opis trudnej sytuacji ekonomicznej; 

6) okres, na który ma zostać udzielona pomoc na restrukturyzację; 

7) opis przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych z uwzględnieniem 

okoliczności, o których mowa w art. 4 Ustawy; 

8) w przypadku, gdy Pomoc na restrukturyzację ma być udzielana w transzach – 

określenie terminów udzielania i wartości każdej z nich; 

9) formę wnioskowanej pomocy na restrukturyzację; 

10) informację, czy przedsiębiorca zamierza ubiegać się o ulgę w wykonywaniu 

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 39 ust. 2 Ustawy; 

11) udział środków własnych w realizacji procesu restrukturyzacji; 

12) opis wyjątkowych okoliczności lub szczególnych trudności, które uzasadniają 

niższy niż określony w art. 37 ust. 3 pkt 3 udział środków, o których mowa w ust. 2, 

w kosztach restrukturyzacji; 

13) informację o środkach ograniczających zakłócenia konkurencji na rynku, 

zakładanych w planie restrukturyzacji; 

14) wykaz podmiotów udzielających pomocy na restrukturyzację przewidzianych 

w planie restrukturyzacji, w tym nazwa podmiotu, wielkość, przeznaczenie 

wnioskowanej pomocy na restrukturyzację; 

15) w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 Ustawy, Wniosek o Pomoc 

zawiera oznaczenie podmiotów należących do grupy kapitałowej; 

16) w przypadku, gdy przedsiębiorca uprzednio otrzymał pomoc, wniosek o pomoc 

zawiera informację o otrzymanej pomocy, która zawiera datę i podstawę prawną 

jej udzielenia, wielkość pomocy wyrażoną w kwocie nominalnej i ekwiwalencie 

dotacji brutto, formę i przeznaczenie tej pomocy, albo informację o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w okresie: 

a) 5 lat – w przypadku Przedsiębiorców wykonujących działalność w sektorze 

produkcji podstawowej produktów rolnych oznaczającej wytwarzanie płodów 

ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt wymienionych 



09/2020  18/26 

w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez 

poddawania ich dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych 

produktów, 

b) 10 lat – w przypadku Przedsiębiorców innych niż wymienieni powyżej.  

4. Do Wniosku załącza się następujące dokumenty: 

1) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji Wnioskodawcy oraz 

dokument pełnomocnictwa w przypadku działania Wnioskodawcy przez 

pełnomocnika wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej; 

2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające okoliczności, na które Wnioskodawca 

powołuje się we Wniosku; 

3) dokumenty uprawdopodabniające możliwość ustanowienia zabezpieczenia 

w określonej wartości wraz z podaniem rynkowej wartości zabezpieczenia i jej 

należytego udokumentowania, zgodnie z § 11 pkt 4; 

4) jednolity tekst umowy spółki lub statut Wnioskodawcy (fakultatywnie – jeżeli ma 

zastosowanie); 

5) sprawozdania finansowe Wnioskodawcy wraz z opinią biegłego rewidenta (o ile 

podlegają badaniu), za 3 ostatnie lata obrotowe (jeżeli ma zastosowanie); 

w przypadku podmiotów nie sporządzających sprawozdań finansowych mogą być to 

roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 3 ostatnie 

lata (fakultatywnie); 

6) spis zaległości wnioskodawcy na dzień składania Wniosku oraz zaświadczenia 

z: urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu gminy, urzędu 

marszałkowskiego, wydane na podstawie art. 306e ustawy Ordynacja Podatkowa, nie 

wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku, potwierdzające niezaleganie przez 

Wnioskodawcę w podatkach i opłatach, do których stosuje się przepisy ustawy 

Ordynacja Podatkowa albo wskazujących kwotę zaległości (fakultatywnie); 

7) uproszczony plan restrukturyzacji, zawierający wstępny opis i harmonogram 

planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów – 

w przypadku Wniosku o udzielenie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego; 

8) plan restrukturyzacji zawierający elementy określone w art. 43 Ustawy – w przypadku 

Wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację; 

9) prognoza sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy na okres 12 miesięcy od dnia 

złożenia Wniosku – w przypadku Wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację; 

10) wniosek o udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej – 

w przypadku Wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację (jeżeli Wnioskodawca 

wnioskuje o tę formę pomocy). 
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5. Do Wniosku, celem usprawnienia i przyspieszenia jego oceny, Wnioskodawca może 

załączyć również następujące dokumenty: 

1) upoważnienie do pozyskania przez ARP S.A. za pośrednictwem biura informacji 

gospodarczej danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związków 

Banków Polskich zgodnego ze wzorem udostępnionym Przedsiębiorcy przez ARP 

S.A.; 

2) wykaz powiązań kapitałowo-osobowych Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 11a ust. 1 

pkt. 4 oraz ust. 2-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2019 

poz. 860 z późń. zm.); 

3) wykaz głównych dostawców i odbiorców; 

4) informacja o stanie majątkowym wraz z informacją o ustroju małżeńskim 

majątkowym. W przypadku ustroju innego niż wspólność ustawowa małżeńska 

przedstawienie dokumentu potwierdzającego tę okoliczność - w przypadku, gdy 

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub spółka nie posiadająca osobowości prawnej 

(fakultatywnie). 

6. W treści Wniosku, Wnioskodawca składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad 

oraz akceptacji ich postanowień.  

7. Wniosek rozpatrywany jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego złożenia, zaś 

w sprawach szczególnie skomplikowanych może zostać przedłużony do 45 dni. 

8. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie ARP S.A. zawiadamia 

Przedsiębiorcę, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy 

oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 

9. Wniosek składa się w ARP albo w urzędzie obsługującym Ministra: 
 

1) bezpośrednio w siedzibie centrali ARP S.A. ujawnionej w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, albo 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, albo 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 

568 i 695). 

10. W przypadku złożenia Wniosku za: 
 

1) pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, za dzień 

złożenia Wniosku uznaje się dzień nadania go w polskiej placówce pocztowej tego 

operatora; 

2) pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

podmiotu udzielającego pomocy, za dzień złożenia Wniosku uznaje się dzień 
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wprowadzenia Wniosku do systemu teleinformatycznego podmiotu udzielającego 

pomocy. 

11. Kopie dokumentów załączonych do Wniosku Przedsiębiorca lub upoważniony przez niego 

pracownik poświadcza za zgodność z oryginałem. 

12. Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia 

i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. 

13. Jeżeli we Wniosku nie wskazano adresu Przedsiębiorcy i nie ma możności ustalenia tego 

adresu na podstawie posiadanych danych i powszechnie dostępnych rejestrów, Wniosek 

pozostawia się bez rozpoznania. 

14. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Wniosku Przedsiębiorcę wzywa się do ich 

usunięcia w terminie 7 dni. W razie nieusunięcia braków w tym terminie ARP S.A. wydaje 

postanowienie o odrzuceniu Wniosku. Wezwanie jest przekazywane do Przedsiębiorcy: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego 

w przypadku, gdy Wniosek został złożony w sposób określony w ust. 5 pkt 1 lub 2 pkt, 

albo 

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 

568 i 695) w przypadku, gdy Wniosek został złożony w sposób określony w ust. 5 

pkt 3. 

15. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 14 zdanie drugie, przysługuje zażalenie, które 

wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Ministra, za 

pośrednictwem ARP S.A. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia, Przedsiębiorca może 

wnieść skargę do sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 Ppsa.  

16. W przypadku stwierdzenia braków i istotnych usterek Wniosku w toku rozpatrywania 

Wniosku wzywa się do ich usunięcia w terminie wskazanym w postanowieniu o wezwaniu 

do usunięcia wskazanych braków i istotnych usterek pod rygorem umorzenia 

postępowania o udzielenie Pomocy. Wezwanie przekazywane jest do Przedsiębiorcy 

w sposób opisany w ust. 14 zdanie trzecie. 

17. ARP S.A. uwzględnia, w drodze decyzji, w całości albo w części Wniosek, jeżeli uzasadnia 

to analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorcy, a wysokość wnioskowanej 

Pomocy pozwala na osiągnięcie celu tej Pomocy oraz spełnione są szczegółowe 

przesłanki udzielania Pomocy określone w Ustawie. 

18. Od Decyzji nieuwzględniającej Wniosku Przedsiębiorcy przysługuje, w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia Decyzji, odwołanie do Ministra, które składa się za pośrednictwem 
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ARP S.A. W przypadku nieuwzględnienia odwołania od Decyzji, Przedsiębiorca może 

wnieść skargę do sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 Ppsa. 

19. W przypadku, gdy plan restrukturyzacji przewiduje udzielenie pomocy na restrukturyzację 

w formie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, ARP S.A. przekazuje Wniosek 

o udzielenie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej wraz z oceną w zakresie 

warunków udzielenia pomocy na restrukturyzację, o których mowa w art. 4-8 Ustawy 

organowi, który nałożył administracyjną karę pieniężną. ARP S.A. zawiesza 

postanowieniem postępowanie o udzielenie pomocy na restrukturyzację do czasu 

uzyskania informacji o sposobie rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy organ. W zakresie 

warunków udzielania pomocy na restrukturyzację, o których mowa w art. 4-8 Ustawy 

organ, o którym mowa w zdaniu poprzednim, związany jest oceną ARP. Organ, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, rozpatruje Wniosek o udzielenie ulgi w wykonaniu 

administracyjnej kary pieniężnej w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia. O sposobie 

rozstrzygnięcia organ ten niezwłocznie informuje ARP S.A. 

20. Do kosztów postępowania powstałych w związku z udzielaniem Pomocy mają 

zastosowanie przepisy Kpa, w tym w zakresie możliwości zwolnienia od obowiązku 

ponoszenia opłat kosztów i należności związanych z tokiem postępowania, przy czym 

organem wyłącznie uprawnionym do egzekucji kosztów jest Minister. 

21. Po podjęciu rozstrzygnięcia w sprawie, doręcza się je Przedsiębiorcy sposób opisany 

w ust. 14 zdanie trzecie. 

22. W wypadku wydania Decyzji, Przedsiębiorca ma możliwość przekazać ARP S.A. 

podpisane przez siebie „oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

od Decyzji”, zgodnie z formularzem przygotowanym przez ARP S.A. (na podstawie 

art. 127a §1 Kpa). 

 

§13 

Uruchomienie środków finansowych 

Uruchomienie środków finansowych przez ARP S.A. może nastąpić nie wcześniej niż po 

łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) uzyskaniu przez Decyzję uwzględniającą Wniosek statusu ostatecznej i prawomocnej,  

oraz 

2) ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych w Decyzji oraz spełnieniu innych warunków 

do wypłaty (jeżeli zostały przewidziane w Decyzji), przy czym ustanowienie 

zabezpieczenia oznacza doręczenie ARP S.A. odpowiednio: oryginału umowy 

o ustanowieniu zabezpieczenia podpisanej formie aktu notarialnego, oświadczenia 

o ustanowieniu zabezpieczenia, dodatkowo w przypadku: 
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a) hipoteki – ujawniona wzmianka w księdze wieczystej wraz z kopią dowodu opłacenia 

wniosku o wpis hipoteki); 

b) zastawu rejestrowego – prezentata złożonego wniosku we właściwym sądzie wraz 

z kopią dowodu opłacenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego i opłat za wymagane 

pełnomocnictwa, 

c) złożenia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

d) cesji wierzytelności – dostarczenie do ARP S.A. umowy cesji wierzytelności w formie 

aktu notarialnego z datą pewną wraz z potwierdzeniem cesji przez kontrahenta. 

 

§14 

Inne postanowienia 

1. Przedsiębiorca znajdujący się w 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. 

2. 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. poz. 53 ze zm.). 

Osobom, o których mowa powyżej, w okresie, o którym mowa powyżej, nie przysługuje 

prowizja od zysku, nagroda z zakładowego funduszu nagród oraz roszczenie z tytułu 

udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej. 

3. Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, któremu udzielono 

Pomocy jest zobligowany do sporządzania sprawozdań wg udostępnionego przez 
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Ministra na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej wzoru 

oraz przedkładania ich do ARP S.A.: 

1) w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej, któremu udzielono tymczasowego wsparcia 

restrukturyzacyjnego: 

a) kwartalnych, w terminie 45 dni po upływie kwartału korzystania z tymczasowego 

wsparcia; 

b) końcowego, w terminie 90 dni po upływie okresu, na który udzielone zostało 

tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. 

2) w przypadku przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

któremu udzielono pomocy na restrukturyzację: 

a) kwartalnych, w terminie 45 dni po upływie kwartału korzystania z pomocy na 

restrukturyzację; 

b) końcowego, w terminie 120 dni po upływie okresu, na który udzielona została 

pomoc na restrukturyzację. 

4. Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, któremu udzielono 

Pomocy na ratowanie, w terminie 4 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Komisję 

Europejską tej Pomocy zobowiązany jest do przedłożenia do ARP S.A.: 

1) do zatwierdzenia: 

a) plan restrukturyzacji, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 8 Zasad albo 

b) plan likwidacji,  

albo 

2) oświadczenie o spłacie pożyczki, w terminie określonym w Decyzji, o której mowa 

w § 12 ust. 17 Zasad. 

5. Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono pomocy na ratowanie, 

w terminie 4 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską tej Pomocy, 

a w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4 Zasad, od dnia przyznania tej Pomocy, 

zobowiązany jest do przedłożenia do ARP S.A.: 

1) do zatwierdzenia: 

a) uproszczony plan restrukturyzacji, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 7 Zasad 

albo 

b) plan restrukturyzacji, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 8 Zasad, albo 

c) plan likwidacji,  

albo 

2) oświadczenia o spłacie pożyczki, w terminie określonym w Decyzji, o której mowa 

w §12 ust. 17 Zasad. 
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6. Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono tymczasowego wsparcia 

restrukturyzacyjnego, w terminie 15 miesięcy od dnia jego udzielenia albo jeżeli 

bezpośrednio przed udzieleniem tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego była 

udzielona Pomoc na ratowanie, w terminie 15 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez 

Komisję Europejską tej Pomocy, w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4 Zasad, od dnia 

przyznania tej Pomocy, zobowiązany jest do przedłożenia do ARP S.A.: 

1) do zatwierdzenia: 

a) plan restrukturyzacji, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 8 Zasad,  

albo 

b) plan likwidacji,  

albo 

2) oświadczenie o spłacie pożyczki. 

7. Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, któremu udzielono 

Pomocy jest obowiązany do: 

1) wykorzystania Pomocy zgodnie z jej przeznaczeniem; 

2) poddania się kontroli wykorzystania pomocy, o której mowa w pkt. 2 rozstrzygnięcia, 

zgodnie z jej przeznaczeniem i spełniania przez Wnioskodawcę warunków, o których 

mowa w art. 10 Ustawy na podstawie właściwych norm prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących kontroli 

zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1292 ze zm.); 

3) zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej Pomocy wraz z odsetkami, 

zgodnie z art. 22 pkt 3 Ustawy; 

4) spłaty otrzymanej Pomocy zgodnie z terminem określonym w Decyzji, o której mowa 

w § 12 ust. 17 Zasad. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność podjęcia czynności 

związanych: 

1) ze stwierdzeniem wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 22 pkt 3 lit. a-c 

Ustawy, skutkujących zwrotem kwoty stanowiącej równowartość udzielonej Pomocy,  

2) z dochodzeniem należności od Beneficjenta, windykacją lub egzekucją tych 

należności, wynikających z wydanej Decyzji o udzieleniu pomocy,  

 - ARP S.A. przekazuje Ministrowi informacje na temat tych okoliczności w terminie 7 

(siedmiu) dni roboczych liczonych od chwili podjęcia przez ARP S.A. informacji 

w przedmiotowym zakresie. Przez okoliczności wskazane w pkt 1 i 2 należy rozumieć 

w szczególności: 

a) niepoddanie się kontroli lub jej utrudnianie przez Przedsiębiorcę, 
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b) nieprzedłożenie przez Przedsiębiorcę do zatwierdzenia, w terminach określonych 

w art. 24 ust. 1-2 oraz art. 30 ust. 2-3 Ustawy, planów likwidacji lub planów 

restrukturyzacji, lub uproszczonych planów restrukturyzacji; 

c) niesporządzenie i nieprzedłożenie przez Przedsiębiorcę w terminie sprawozdań, 

o których mowa w art. 33 i art. 48 Ustawy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania 

Przedsiębiorcę przez ARP S.A. do dokonania przedmiotowej czynności;  

d) brak realizacji albo nienależytą lub nieterminową realizację środków restrukturyzacji 

przez Przedsiębiorcę, wynikających z zatwierdzonego uproszczonego planu 

restrukturyzacji, planu restrukturyzacji lub planu likwidacji; 

e) wszczęcie wobec Przedsiębiorcę postępowania upadłościowego, chyba że 

okoliczność ta była znana ARP S.A. w dniu wydania Decyzji o udzieleniu pomocy; 

f) ogłoszenie upadłości Przedsiębiorcę; 

g) wydanie Decyzji o udzieleniu pomocy w oparciu o nieprawdziwe dane przekazane 

przez Wnioskodawcę; 

h) wykorzystywanie udzielonej Pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem; 

i) naruszenie warunków, o których mowa w art. 10 Ustawy; 

j) inne okoliczności, które mogą powodować zagrożenie prawidłowego wykonania 

obowiązków Przedsiębiorcę, wynikających z Decyzji o udzieleniu pomocy. 

9. ARP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane w imieniu i na rzecz 

Przedsiębiorcy w zakresie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania 

Pomocy zgodnie z niniejszymi Zasadami, w tym w szczególności przez doradców 

prawnych i doradców restrukturyzacyjnych. 

 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Zasady zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego 

i prawa unijnego i w każdym przypadku zmiany powyższych regulacji niniejszy dokument 

także będzie podlegał zmianom. Ewentualne rozbieżności pomiędzy Zasadami 

a przepisami prawa nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń. 

2. Zasady mogą podlegać zmianom, o których Wnioskodawcy zostaną poinformowani 

poprzez stosowny komunikat na stronie: www.arp.pl oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rozwoju. 

 

Załączniki: 

1. Obowiązki sprawozdawcze Przedsiębiorcy 

http://www.arp.pl/
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2. Wzór oświadczenia o posiadanym statusie Przedsiębiorcy 

3. Wzory upoważnień dla ARP S.A. 


