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POMOC PUBLICZNA W CELU RATOWANIA LUB RESTRUKTURYZACJI 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
 
Pożyczka, objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęcie 
obligacji, ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej – to przykładowe formy 
pomocy, na jaką może liczyć firma mająca kłopoty finansowe. By ją otrzymać trzeba 
jednak spełnić warunki. 
 
Pomoc dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej przewiduje 
ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub 
restrukturyzacji przedsiębiorców. Wprowadza ona narzędzia, które mogą pomóc we 
wdrożeniu u przedsiębiorców niezbędnych działań restrukturyzacyjnych służących 
przywróceniu podupadłej firmie zdolności do konkurowania na rynku oraz uzyskania 
stabilnej sytuacji finansowej. 
 
DLA MAŁYCH I DUŻYCH FIRM 
 
Do uzyskania pomocy uprawniony jest każdy przedsiębiorca, zarówno mikro-, mały, 
średni jak i duży. Trzeba jednak spełnić warunek: udzielenie pomocy będzie 
zapobiegało i prowadziło do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia 
niedoskonałości rynku. W odniesieniu do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców 
– rozumie się przez to: 
 
- ryzyko opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę wykonującego działalność 
innowacyjną, mającego duży potencjał wzrostu lub o silnych powiązaniach z innymi 
lokalnymi lub regionalnymi przedsiębiorcami, skutkujące negatywnymi konsekwencjami 
dla danego regionu lub sektora oraz 
 
- występowanie ograniczeń na rynku finansowym, skutkujących zwiększeniem liczby 
upadłości przedsiębiorców. 
 
W przypadku pozostałych przedsiębiorców warunek ten jest spełniony, jeżeli: 
 
- w regionie określonym na poziomie województwa, w którym działa przedsiębiorca 
występuje wyższa niż średnia unijna lub średnia krajowa stopa bezrobocia1, która ma 
charakter stały i której towarzyszą trudności związane z tworzeniem nowych miejsc 
pracy w tym regionie, lub 
 
- istnieje 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, lub 
 
- mogą wystąpić negatywne konsekwencje opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę o 
istotnym znaczeniu dla danego regionu lub sektora lub 
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- występują inne ograniczenia na rynku finansowym, skutkujące zwiększeniem liczby 
upadłości przedsiębiorców lub ryzyko opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę, 
skutkujące utratą ważnej wiedzy technicznej lub eksperckiej. 
 
TRZY RODZAJE WSPARCIA 
 
Ustawa przewiduje trzy rodzaje wsparcia określone jako: pomoc na ratowanie, 
tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i pomoc na restrukturyzację. 
 
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 opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności 
gospodarczej oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz. Pomoc na 
ratowanie jest udzielana w formie pożyczki, a jej wysokość jest ograniczona do kwoty 
niezbędnej do utrzymania działalności operacyjnej przedsiębiorcy przez okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy. Adresatami tej pomocy mogą być wszyscy przedsiębiorcy 
zarówno mikro, mali, średni jak i duzi przedsiębiorcy. 
 
2. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być z kolei udzielane przedsiębiorcy 
znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia wykonywania 
działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań 
restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do 
konkurowania na rynku. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne udzielane jest w 
formie pożyczki, a jej wysokość jest ograniczona do kwoty niezbędnej do 
kontynuowania działalności przez przedsiębiorcę, jednak przez okres nie dłuższy niż 18 
miesięcy. Z tego rodzaju pomocy mają prawo skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, z 
wyłączeniem dużych przedsiębiorców. 
 
3. Pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w 
trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi 
przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. 
Podobnie jak w przypadku wyżej wymienionych rodzajów pomocy, pomoc na 
restrukturyzację jest udzielana tylko w zakresie minimum niezbędnego do przywrócenia 
przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku oraz może 
stanowić jedynie uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy w koszty procesu 
restrukturyzacji. 
 
W ramach pomocy na restrukturyzację przewiduje się następujące formy jej udzielania: 
 
- pożyczka, 
 
- objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w 
podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej 
dotychczasowych udziałów lub akcji, 
 
- objęcie obligacji, 
 
- zmiana terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na 
restrukturyzację, 
 
- konwersja pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe 
wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy lub 
 
- ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, 
 
– pod warunkiem przeznaczenia równowartości udzielonej pomocy na realizację planu 
restrukturyzacji. 
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Podstawa prawna: 
 
Ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub 
restrukturyzacji przedsiębiorców (DzU z 2020 r., poz. 1298) 
 
1 GUS na swojej stronie podaje, że stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wynosiła 
5,1 proc. (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-
rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2022,4,1.html W strefie 
EU – Eurostat podaje stopę bezrobocia w maju 2022 na poziomie 6,1 proc. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Unemployment_statistics 
 
 
Michał Majnusz, radca prawny  w gliwickim biurze Rödl & Partner.  
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