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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 6 grudnia 2017 r.  

o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego 

 

(druk nr 677 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) 

 

 

 

<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, 
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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 opracowania planu restrukturyzacji albo 

likwidacji działalności lub wdrożenia działań restrukturyzacyjnych 

prowadzących do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do 

konkurowania na rynku.> 

 

 

 

Art. 141. 

1. Jeżeli wsparcie, o którym mowa w art. 140 ust. 1, stanowi pomoc publiczną, pomoc ta 

może być wyłącznie pomocą publiczną na restrukturyzację i może zostać udzielona, jeżeli 

przedsiębiorca: 

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

przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego; 

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

węgla lub w sektorze finansowym; 

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

długookresowa strukturalna nadprodukcja; 
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4)   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: 

a)  ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w 

ramach grupy kapitałowej, 

b)  jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

2. Przedsiębiorcy zagrożonemu niewypłacalnością pomoc publiczna na restrukturyzację może 

zostać udzielona w przypadku: 

[1)   spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-

akcyjnej - jeżeli wysokość niepokrytych strat przekracza kapitał zapasowy i 50% 

kapitału zakładowego;] 

<1) 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;> 

[2)   spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki partnerskiej - jeżeli wysokość 

niepokrytych strat przekracza 50% wartości wszystkich udziałów w tej spółce;] 

3)  [gdy przedsiębiorca jest innym przedsiębiorcą niż mały lub średni i w ciągu dwóch 

ostatnich lat stosunek:] 

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

stosunek:> 

a)  długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, 

b)  zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1. 

3. Przez grupę kapitałową należy rozumieć przedsiębiorców będących przedsiębiorstwami 

partnerskimi i powiązanymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji Europejskiej (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). 

4. Przez małego lub średniego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę będącego 

małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia, o 

którym mowa w ust. 3, z wyłączeniem przepisu art. 3 ust. 4 tego załącznika. 
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<5. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, sprawdza się na podstawie zatwierdzonych 

sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest 

zobowiązany do ich sporządzania – na podstawie innych wiarygodnych dokumentów 

finansowych.> 

 

 

Art. 142. 

1. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona: 

1)   w celu realizacji planu restrukturyzacyjnego, który umożliwi przywrócenie 

przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, rozumianej jako 

zdolność do pokrywania kosztów działalności gospodarczej, w tym kosztów 

amortyzacji i kosztów finansowych; 

2)   jeżeli sposób restrukturyzacji jest właściwy dla usunięcia przyczyn trudnej sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorcy; 

3)   jeżeli zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia 

niedoskonałości rynku, a bez tej pomocy cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby 

osiągnięty w mniejszym zakresie [.] <;> 

<4) jeżeli zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny 

nieprzewidujący pomocy publicznej, z którego wynika, że bez tej pomocy cel, o 

którym mowa w pkt 3, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w 

mniejszym zakresie; 

5) jeżeli bez tej pomocy przedsiębiorca zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub 

zlikwidowany w taki sposób, że cel, o którym mowa w pkt 3, nie zostałby 

osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.> 

2. Trudności społeczne lub niedoskonałości rynku objawiają się w szczególności w 

przypadku: 

1)   małych i średnich przedsiębiorców: 

a)  ryzykiem opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 

innowacyjną lub mającego duży potencjał wzrostu, skutkującym negatywnymi 

konsekwencjami dla danego regionu lub sektora, 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b)  ryzykiem opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę o silnych powiązaniach z innymi 

lokalnymi lub regionalnymi przedsiębiorcami, szczególnie z sektora małych i średnich 

przedsiębiorców, 

c)  występowaniem ograniczeń na rynkach finansowych, skutkujących zwiększeniem 

liczby upadłości przedsiębiorstw; 

2)   innych przedsiębiorców niż określeni w pkt 1: 

a)  wyższą niż średnia unijna lub średnia krajowa stopą bezrobocia w regionie określonym 

na poziomie 2, zgodnie z przepisami w sprawie wprowadzenia Nomenklatury 

Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych (NTS) wydanymi na podstawie art. 

40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60), która ma charakter stały i której towarzyszą 

trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w tym regionie, 

b)  ryzykiem przerwania świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym lub innej 

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

byłoby zacząć ją świadczyć, 

c)  ryzykiem opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę o istotnym znaczeniu dla danego 

regionu lub sektora, 

d)  występowaniem ograniczeń na rynkach finansowych, skutkujących zwiększeniem 

liczby upadłości przedsiębiorstw, 

e)  ryzykiem utraty ważnej wiedzy technicznej lub eksperckiej. 

3. Pomoc publiczna na restrukturyzację nie może zostać udzielona, jeżeli środki 

restrukturyzacyjne określone w planie restrukturyzacyjnym: 

1)   ograniczają się wyłącznie do restrukturyzacji zobowiązań; 

2)   przewidują nowe inwestycje, z wyjątkiem inwestycji niezbędnych do przywrócenia 

przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. 

 

 

Art. 144. 

1. Pomoc publiczna na restrukturyzację może stanowić jedynie uzupełnienie środków: 

[1)   własnych przedsiębiorcy,] 

<1) własnych przedsiębiorcy, z wyłączeniem amortyzacji i planowanych zysków,> 

2)   pochodzących od akcjonariuszy lub udziałowców przedsiębiorcy lub innych 

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej co przedsiębiorca, 
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3)   pochodzących od wierzycieli przedsiębiorcy 

- w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1. 

2. Udział środków, o których mowa w ust. 1, w kosztach restrukturyzacji wynosi co najmniej: 

1)   25% - w przypadku małego przedsiębiorcy; 

2)   40% - w przypadku średniego przedsiębiorcy; 

3)   50% - w przypadku przedsiębiorcy innego niż określony w pkt 1 lub 2. 

[3. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności lub szczególnych trudności, udział 

środków, o których mowa w ust. 1, w kosztach restrukturyzacji może być niższy niż 

określony w ust. 2.] 

<3. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności lub szczególnych trudności 

udział środków, o których mowa w ust. 1, w kosztach restrukturyzacji może być 

niższy niż określony w ust. 2, ale musi być znaczny.> 

<3a. Środki, o których mowa w ust. 1, muszą być realne oraz nie mogą stanowić pomocy 

publicznej. W normalnych okolicznościach środki te muszą być porównywalne z 

przyznawaną pomocą publiczną pod względem wpływu na wypłacalność lub poziom 

płynności finansowej przedsiębiorcy.> 

4. Pomoc udzielana jako rekompensata z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie 

gospodarczym nie jest uwzględniana w obliczeniu udziału środków, o których mowa w 

ust. 1, w kosztach restrukturyzacji. 

5. Przez koszty restrukturyzacji należy rozumieć koszty środków restrukturyzacyjnych 

wskazanych w planie restrukturyzacyjnym oraz koszty środków restrukturyzacyjnych, 

poniesione przez przedsiębiorcę przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego w 

ramach tego samego procesu restrukturyzacji. 

 

 

Art. 145. 

1. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona, jeżeli przedsiębiorca zastosuje 

środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku. 

2. Środkami wyrównującymi zakłócenia konkurencji na rynku są środki: 

1)   strukturalne; 

2)   behawioralne; 

3)   otwarcia rynku. 

3. Środki strukturalne polegają w szczególności na: 
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1)   zbyciu aktywów, o ile to możliwe, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 

2)   ograniczeniu zdolności produkcyjnych; 

3)   ograniczeniu udziału przedsiębiorcy w rynku. 

4. Środki behawioralne polegają w szczególności na: 

1)   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; 

2)   nierozpowszechnianiu informacji wskazujących, że produkty lub usługi 

przedsiębiorcy mają przewagę konkurencyjną nad innymi produktami lub usługami ze 

względu na udzieloną pomoc publiczną na restrukturyzację; 

3)   niepodejmowaniu działań zmierzających do zdobywania nowych rynków. 

5. Środki otwarcia rynku polegają w szczególności na ułatwianiu wejścia na rynek innym 

przedsiębiorcom. 

[6. Nie stanowią środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku działania 

polegające na likwidacji lub ograniczeniu działalności przedsiębiorcy, które są konieczne 

dla realizacji celu, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1.] 

<6. Nie stanowią środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku działania 

polegające na likwidacji lub ograniczeniu działalności przedsiębiorcy, przynoszącej 

przed restrukturyzacją straty, które są konieczne do realizacji celu, o którym mowa 

w art. 142 ust. 1 pkt 1.”, 

7. [Rodzaj i zakres zastosowanych środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku 

zależą od:] 

<Rodzaj i zakres zastosowanych środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na 

rynku, z uwzględnieniem ust. 7a, zależą od:> 

1)   wielkości, formy i warunków udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację, przy 

czym pomoc w celu pokrycia kosztów restrukturyzacji zatrudnienia nie jest brana pod 

uwagę; 

2)   wielkości, formy i warunków udostępnienia środków: 

a)  własnych przedsiębiorcy, 

b)  pochodzących od akcjonariuszy lub udziałowców przedsiębiorcy, 

c)  pochodzących od innych przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej 

co przedsiębiorca, 
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d)  pochodzących od wierzycieli przedsiębiorcy, w tym ewentualnego wkładu w koszty 

restrukturyzacji poniesionego przez wierzycieli posiadających wierzytelności 

zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 

hipoteką morską; 

3)   wielkości przedsiębiorcy, jego udziału w rynku oraz świadczenia przez przedsiębiorcę 

usług w ogólnym interesie gospodarczym; 

4)   charakterystyki rynku, na którym działa przedsiębiorca; 

5)   oceny wpływu środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku na 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

<7a. Środki behawioralne stosuje się w każdym przypadku.> 

8. Środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku nie mogą zagrażać rentowności 

przedsiębiorcy ani powodować zagrożeń dla struktury rynku, na którym działa 

przedsiębiorca, lub interesów konsumentów. 

9. W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego środki strukturalne stosuje się bez zbędnej 

zwłoki na rynku, na którym przedsiębiorca będzie miał znaczącą pozycję po zakończeniu 

restrukturyzacji. 

10. Zastosowanie środka, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, może być wymagane tylko w 

przypadku, gdy przedsiębiorca w wyniku otrzymania pomocy publicznej na 

restrukturyzację może oferować produkty lub usługi na warunkach nieosiągalnych dla 

innych przedsiębiorców, którzy pomocy nie otrzymali, i nie jest możliwe zastosowanie 

innych środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku. 

11. Do małego przedsiębiorcy przepisów ust. 1-10 nie stosuje się. Zwiększenie przez małego 

przedsiębiorcę zdolności produkcyjnych w trakcie realizacji planu restrukturyzacyjnego 

jest niedopuszczalne. 

 

 

Art. 456. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 

[1)   art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.;] 

<1) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2018 r.> 

2)   art. 148 i art. 149, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.; 

3)   art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227, który wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1257) 

 

 

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, 

c)  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. 
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§ 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 2017 r. poz. 1508 i …), 

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; 

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.> 

[§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przeznaczenie pomocy, o której 

mowa w § 3 pkt 3 lit. c, udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary 

pieniężnej oraz szczegółowe warunki udzielania tych ulg, mając na uwadze 

dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy 

Unii Europejskiej.] 

<§ 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.> 

 


