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PRZEGLĄD WYTYCZNYCH UE W SPRAWIE POMOCY 

PAŃSTWA NA RATOWANIE I RESTRUKTURYZACJĘ 
PRZEDSIĘBIORSTW  

 
KWESTIONARIUSZ 

 
 
 
Termin obowiązywania wytycznych w sprawie pomocy państwa na ratowanie i 
restrukturyzację przedsiębiorstw upływa w październiku 2009 r.1 W celu przygotowania ich 
przeglądu Komisja zwraca się do wszystkich państw członkowskich z prośbą o podzielenie 
się już dziś doświadczeniem zdobytym podczas stosowania wytycznych. O przedstawienie 
swojego stanowiska proszone są również, w miarę możliwości, wszystkie inne 
zainteresowane strony. Mile widziane będą także wszelkie uwagi dotyczące kwestii, których 
nie poruszono w niniejszym kwestionariuszu. 

Z góry dziękujemy Państwu za przekazane odpowiedzi. 

Termin odesłania kwestionariusza upływa 30 listopada 2007 r. Należy go przesłać do 
Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej na adres: European 
Commission, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, lub pocztą 
elektroniczną (do czego zachęcamy) na adres: stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Komisja zamierza udostępnić wszystkie odpowiedzi na niniejszy kwestionariusz na swojej 
stronie internetowej. W związku z tym proszę zaznaczyć, które informacje należy traktować 
jako poufne. 
 
 
 
A. Pytania ogólne 
 
1.a)  Zakres i zastosowanie wytycznych 
 

Czy od 2000 r. polskie władze przyznawały pomoc na ratowanie lub restrukturyzację 
zagrożonych przedsiębiorstw? 
 
Jeśli tak, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:  
 Ile takich decyzji podjęto (ogółem oraz rocznie)? Ile środków pomocy przyznano w 

ramach programów pomocy? 
 Proszę podać szacunkowo, jaki odsetek beneficjentów stanowiły a) przedsiębiorstwa 

państwowe i b) przedsiębiorstwa działające w regionach objętych pomocą. 

                                                 
1 Za wprowadzenie do obecnie obowiązujących wytycznych oraz podejmowanych na ich podstawie decyzji 
Komisji może służyć rozdział dotyczący pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację, opublikowany w 
tabeli wyników w dziedzinie pomocy państwa z jesieni 2006 r.: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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 Jakie były cele przyznanych środków pomocy (ochrona miejsc pracy, względy 
regionalne itp.)? W miarę możliwości proszę określić odsetek środków pomocy 
przeznaczony na realizację każdego z wymienionych celów. 

 Dlaczego zdaniem polskich władz pomoc państwa jest odpowiednim środkiem do 
osiągnięcia tych celów? Czy zakładane cele ostatecznie osiągnięto? Jakie znaczenie 
ma tutaj kontekst gospodarczy (np. silna gospodarka krajowa lub regionalna, jej 
możliwość dostosowywania się do nowych sytuacji)? Jakie znaczenie ma kontekst 
prawny (skuteczność prawa upadłościowego)?  

 Czy polskie władze systematycznie śledzą dalszy rozwój przedsiębiorstw, którym 
przyznały pomoc? Czy na podstawie tych informacji można stwierdzić, że 
przedsiębiorstwa, które otrzymały pomoc, po dłuższym czasie nadal są obecne na 
rynku?  Proszę podać kilka (aktualnych) przykładów.  

 
Jeśli władze polskie nie przyznały w tym okresie takiej pomocy, proszę odpowiedzieć na 
poniższe pytania: 
 Czy nieprzyznawanie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację jest decyzją 

(jawnie lub pośrednio) polityczną, czy też polskie zagrożone przedsiębiorstwa nigdy 
nie zwracały się do władz o taką pomoc? 

 Jeśli jest to decyzja polityczna, dlaczego zdaniem polskich władz przyznawanie 
pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację nie jest właściwe? Czy ma to związek 
z przeszłymi (negatywnymi) doświadczeniami z pomocą na ratowanie i 
restrukturyzację? Jakie znaczenie ma tutaj kontekst gospodarczy (np. silna gospodarka 
krajowa lub regionalna, jej możliwość dostosowywania się do nowych sytuacji)? Jakie 
znaczenie ma kontekst prawny (skuteczność prawa upadłościowego)?  

 Czy stosują Państwo inne instrumenty ułatwiające ratowanie i restrukturyzację 
zagrożonych przedsiębiorstw? 

 
 

1.b) Zakres i indywidualne zastosowanie wytycznych 
 

Czy po roku 2000 Państwu, Państwa przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwu, w którym 
mają Państwo udziały, przyznano pomoc na ratowanie i restrukturyzację? 
 
Jeżeli tak, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:  
 Czy mogą Państwo podać rok (lata) otrzymania pomocy i liczbę środków pomocy? 

Czy pomoc obejmowała ratowanie, czy restrukturyzację (czy też oba aspekty)? Czy 
była to pomoc indywidualna, czy w ramach programu pomocy? Jak była kwota 
pomocy?  

 Czy Państwa przedsiębiorstwo jest a) przedsiębiorstwem państwowym i/lub b) działa 
w regionie objętym pomocą? 

 Jakie były cele środków pomocy (ochrona miejsc pracy, względy regionalne itp.)? 
Proszę określić wagę każdego z podanych celów (najważniejszy, drugi w kolejności 
itp.). 

 Dlaczego zdaniem polskich władz pomoc państwa była odpowiednim środkiem do 
osiągnięcia tych celów? Czy zakładane cele ostatecznie osiągnięto? Jakie znaczenie 
miał kontekst gospodarczy (np. silna gospodarka krajowa lub regionalna, jej 
możliwość dostosowywania się do nowych sytuacji)? Jakie znaczenie miał kontekst 
prawny (skuteczność prawa upadłościowego)?  
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 Czy polskie władze systematycznie śledziły dalszy rozwój Państwa przedsiębiorstwa 
po przyznaniu mu pomocy? Czy po dłuższym czasie Państwa przedsiębiorstwo jest 
nadal obecne na rynku? Proszę podać szczegóły.  

 
Jeśli władze polskie nie przyznały w tym okresie takiej pomocy Państwa firmie, mimo że 
była ona w trudnej sytuacji, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 
 Czy była to decyzja (jawnie lub pośrednio) polityczna, czy też Państwa 

przedsiębiorstwo nigdy nie zwróciło się do władz o taką pomoc? 
 Jeśli była to decyzja polityczna, dlaczego zdaniem polskich władz przyznanie pomocy 

państwa na ratowanie i restrukturyzację nie było w tym wypadku właściwe? Czy ma 
to związek z przeszłymi (negatywnymi) doświadczeniami z pomocą na ratowanie i 
restrukturyzację? Jakie znaczenie miał kontekst gospodarczy (np. silna gospodarka 
krajowa lub regionalna, jej możliwość dostosowywania się do nowych sytuacji)? Jakie 
znaczenie miał kontekst prawny (skuteczność prawa upadłościowego)?  

 Czy zastosowano jakieś inne instrumenty w celu ułatwienia ratowania i 
restrukturyzacji Państwa przedsiębiorstwa? Jeżeli tak, to jakie? 

 
 
2.  Precyzyjne podejście gospodarcze 
 
a)  Cel pomocy 
 

Zgodnie z planem działania w zakresie pomocy państwa, chcąc ustalić, czy dany środek 
pomocy jest zgodny ze wspólnym rynkiem, Komisja przeprowadza test bilansujący. 
Jednym z istotnych elementów tego testu jest istnienie jasno określonego celu 
stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania. W zmienionych wytycznych w 
sprawie pomocy na ratowanie i restrukturyzację trzeba więc będzie jasno określić cele, 
które będą uzasadniać przyznanie przez państwa członkowskie pomocy na ratowanie i 
restrukturyzację. 

 
Jakie cele, Państwa zdaniem, uzasadniają przyznanie takiej pomocy? Czy środki pomocy 
na ratowanie i restrukturyzację powinny być stosowane, jeśli wydaje się to skuteczne z 
ekonomicznego punktu widzenia? (Jeśli tak, proszę wyjaśnić zasadność konkretnego celu, 
np. umożliwienie przedsiębiorstwu, któremu grożą krótkotrwałe problemy finansowe, 
pozostanie na rynku i pomnażanie zasobów w dłuższej perspektywie.) Czy też celem ich 
stosowania jest sprawiedliwe traktowanie? (Jeśli tak, proszę wyjaśnić zasadność 
konkretnego celu, np. ochrona przed trudną sytuacją społeczną wynikającą z bankructwa.) 
Czy też może obie kategorie celów, jednocześnie lub na przemian, uzasadniają przyznanie 
tego rodzaju pomocy? 

 
Czyje interesy powinna, Państwa zdaniem, chronić polityka Komisji w dziedzinie pomocy 
na ratowanie i restrukturyzację ujęta w wytycznych (np. pracowników ratowanego 
przedsiębiorstwa, jego klientów/dostawców, jego kadry zarządzającej, jego konkurentów, 
pracowników konkurencji, pozycję rynkową/udział w rynku konkurentów, konkurencję na 
rynku, zatrudnienie w UE ogółem, konsumentów ogółem)? 

 
 
b)  Zakłócenie konkurencji i wymiany handlowej 
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Kolejnym elementem testu bilansującego są negatywne skutki pomocy państwa, 
szczególnie w odniesieniu do konkurencji i handlu. Przeprowadzając test, należy 
sprawdzić, czy skala zakłóceń jest na tyle mała, że ogólny bilans jest pozytywny.  
 
Jakie zakłócenia konkurencji i handlu, których źródłem jest pomoc na ratowanie i 
restrukturyzację, uważają Państwo za najpoważniejsze? 

 
Do jakiego stopnia i w jaki sposób (np. powodując utratę klientów, wpływając na udział w 
rynku, zatrudnienie, niewykorzystane możliwości rozwoju) pomoc na ratowanie i 
restrukturyzację przyznana konkurentowi w Polsce lub innym państwie członkowskim 
może, Państwa zdaniem, zaszkodzić przedsiębiorstwom? Proszę podać (aktualne) 
przykłady. 

 
 
c)  Odpowiedniość/dostępność krajowego prawa upadłościowego  
 

Możliwości działania zagrożonych przedsiębiorstw regulowane są przez prawo i 
postępowanie upadłościowe, które w związku z tym mogą mieć wpływ na ich 
restrukturyzację. Czy mogą Państwo krótko opisać najważniejsze elementy polskiego 
prawa i postępowania upadłościowego? Czy prawo upadłościowe może być alternatywą 
dla pomocy na ratowanie i restrukturyzację? Które elementy polskiego prawa 
upadłościowego szczególnie przeszkadzają w płynnym odtwarzaniu (najważniejszych 
składników) majątku produkcyjnego (jeśli istnieje taki problem)?  
 
Czy przed przyznaniem pomocy na restrukturyzację polskie władze przeprowadziły 
teoretyczne porównanie dwóch sytuacji (pokazujące ich różny wpływ na zatrudnienie i 
działalność gospodarczą): takiej, gdzie dane przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc, z 
sytuacją, w której przedsiębiorstwo jej nie otrzymuje (co może prowadzić do – częściowej 
– kontynuacji jego działalności po zakończeniu postępowania w sprawie upadłości lub 
niewypłacalności)? Jeśli tak, to jakie były wyniki takiego porównania? 

 
Czy znajdujące się w stanie niewypłacalności przedsiębiorstwa w Polsce mają możliwość 
skorzystania z innego wsparcia, np. zaspokajania roszczeń gwarantowanych na mocy 
dyrektywy Rady 80/987/EWG2 w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy? 

 
Czy Państwa zdaniem pożądany byłby ściślejszy związek między postępowaniem w 
sprawie upadłości/niewypłacalności i pomocą na ratowanie i restrukturyzację, np. poprzez 
umożliwienie stosowania pomocy na ratowanie i restrukturyzację tylko podczas 
formalnego postępowania w sprawie niewypłacalności? 

 
 
B. Wybrane przepisy obowiązujących wytycznych 
 
1.  Pojęcie „przedsiębiorstwa zagrożonego” 
                                                 
2  Dyrektywa Rady z dnia 20 października 1980 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. L 283 z 
20.10.1980, str. 23, zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. 
zmieniającą dyrektywę Rady 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. L 270 z 8.10.2002, str. 10.  
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Wspólnotowa definicja „przedsiębiorstwa zagrożonego” nie istnieje. W pkt 9-12 
obowiązujących wytycznych można jednak znaleźć kilka kryteriów.   
 Proszę opisać swoje doświadczenia w związku ze stosowaniem tych kryteriów. 
 Czy Państwa zdaniem kryteria te są zbyt łagodne/zbyt surowe, uwzględniając również 

fakt, że zagrożone przedsiębiorstwa nie są objęte innymi instrumentami, takimi jak 
pomoc de minimis, zasady ramowe dla B+R+I czy wytyczne w sprawie kapitału 
podwyższonego ryzyka? 

 Czy chcieliby Państwo zaproponować ewentualne zmiany tych kryteriów, tak aby 
stały się bardziej realne lub obiektywne? 

 
 
2.  Grupa przedsiębiorstw 
 

W pkt 13 obowiązujących wytycznych określono szczegółowe zasady dotyczące 
przedsiębiorstw należących do większej grupy kapitałowej lub będących obiektem 
przejęcia przez taką grupę. 
 Czy stosowanie tych zasad wiązało się lub wiąże się z jakimiś problemami, również w 

odniesieniu do szczegółowych przepisów prawa krajowego, określających pojęcie 
grupy przedsiębiorstw oraz regulujących stosunki między poszczególnymi członkami 
grupy podczas postępowania upadłościowego? 

 Czy zapis stanowiący, że przedsiębiorstwo przejmowane przez większą grupę 
kapitałową zasadniczo nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy restrukturyzacyjnej, 
wiązało się z jakimiś szczególnymi problemami w związku z prywatyzacją 
przedsiębiorstw państwowych? 

 
 
3.  Pomoc na ratowanie 
 

W pkt 25 lit. d) obowiązujących wytycznych znajduje się odniesienie do wzoru 
(zawartego w załączniku do wytycznych), z którego należy  skorzystać, aby określić, jaka 
kwota jest potrzebna do utrzymania zagrożonego przedsiębiorstwa na rynku. Czy podczas 
stosowania tego wzoru napotkali Państwo jakieś problemy? Czy chcieliby Państwo 
zaproponować jakieś zmiany? 
 
Zgodnie z pkt 26 obowiązujących wytycznych, jeżeli państwo członkowskie przedstawiło 
plan restrukturyzacji w ciągu sześciu miesięcy od daty zezwolenia, ostateczny termin na 
zwrot pożyczki lub na zakończenie gwarancji jest przedłużony aż do momentu, gdy 
Komisja podejmie decyzję w sprawie planu. Czy były (mogły zaistnieć) sytuacje, w 
których przedsiębiorstwo potrzebowało(by) większego wsparcia płynności finansowej, 
aby móc kontynuować działalność do chwili zatwierdzenia planu przez Komisję? 

 
 
 
 
 
4.  Przywrócenie rentowności 

 
Zgodnie z pkt 35 obowiązujących wytycznych plan restrukturyzacyjny musi przywrócić 
długoterminową rentowność przedsiębiorstwa. Wytyczne nie zawierają dokładnych 
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wskaźników finansowych pozwalających na określenie tego, jak rozumieć 
długoterminową rentowność.  
 Czy Państwa zdaniem należy wprowadzić do wytycznych dokładne wskaźniki?  
 Jeśli tak, to jakiego rodzaju (np. zwrot kapitału, marża operacyjna określana w 

porównaniu z przedsiębiorstwami w dobrej kondycji finansowej, działającymi w tym 
samym sektorze)? 

 
 
5.  Środki wyrównawcze 

 
Zgodnie z pkt 38 obowiązujących wytycznych należy wprowadzić środki wyrównawcze, 
aby zapewnić minimalizację negatywnych dla warunków wymiany handlowej skutków. 
 Jakich rodzajów zakłóceń powinny, Państwa zdaniem, dotyczyć środki wyrównawcze, 

a jakie nie powinny być nimi objęte?  
 Jakie środki wyrównawcze (np. zbycie aktywów, ograniczenie zdolności 

produkcyjnych, ograniczenie barier wejścia) są Państwa zdaniem najbardziej 
odpowiednie, aby zlikwidować obawy o konkurencję? Jak należy stosować te środki 
w przypadku średnich przedsiębiorstw? Jak należy je stosować w przypadku firm 
jednoproduktowych (tj. takich, z których nie można wydzielić spółki zależnej w celu 
zbycia aktywów)?  

 Zgodnie z pkt 40 obowiązujących wytycznych środki wyrównawcze muszą być 
proporcjonalne do wielkości i względnego znaczenia przedsiębiorstwa na rynku lub 
rynkach oraz powinny zostać wprowadzone w szczególności na rynku (rynkach), na 
którym (których) przedsiębiorstwo będzie miało znaczącą pozycję po restrukturyzacji. 
Czy stosowanie tej zasady wiązało się lub wiąże z jakimiś problemami, szczególnie w 
odniesieniu do kwestii definicji właściwego rynku lub rynków? 

 Czy kiedykolwiek zdarzyło się, żeby środki wyrównawcze zaszkodziły (średnio- lub 
długoterminowej) rentowności przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc? Jaka była 
skala wpływu (pozytywnego lub negatywnego) środków wyrównawczych na poziom 
konkurencji na danych rynkach? Czy wpłynęły one na przykład na konsumentów?  

 Jakie problemy pojawiły się podczas proponowania/stosowania środków 
wyrównawczych? Czy zastosowane w konkretnych przypadkach środki wyrównawcze 
okazały się wystarczające, aby zlikwidować obawy o konkurencję? Czy 
przeprowadzono jakieś oceny sytuacji na rynku po zastosowaniu środków 
wyrównawczych? 

 
 

6.  Udział własny 
 
Od beneficjentów pomocy oczekuje się znacznego udziału zasobów własnych w planie 
restrukturyzacyjnym. W pkt 44 określono poziom wkładu własnego w zależności od 
rozmiaru przedsiębiorstwa. 
 Czy Państwa zdaniem poziomy określone w pkt 44 są  właściwe? 
 Czy podczas obliczania wysokości wkładu własnego napotkali Państwo jakieś 

problemy? 
 
 

7.  Plany restrukturyzacyjne dla MŚP 
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Zgodnie z pkt 59 obowiązujących wytycznych Komisja nie musi zatwierdzać planu 
restrukturyzacyjnego dla MŚP. Muszą go jednak zatwierdzić państwa członkowskie, a 
następnie należy go podać do wiadomości Komisji.  
 Jakie są Państwa doświadczenia w związku z tymi przepisami? W szczególności jakie 

problemy napotkali Państwo w związku z oceną planów restrukturyzacyjnych dla 
MŚP?  

 Jak przeprowadzali Państwo takie oceny i jak wyglądają procedury wewnętrzne, tj. kto 
odpowiada za zatwierdzenie planu? 

 Czy przeprowadzali Państwo jakieś oceny ex post pomocy restrukturyzacyjnej 
przyznanej MŚP? 

 
 

8.  Forma pomocy na ratowanie/na restrukturyzację 
 
Punkt 25 lit. a) obowiązujących wytycznych stanowi, że pomoc na ratowanie musi 
zasadniczo polegać na wsparciu płynności finansowej w postaci gwarancji kredytowych 
lub pożyczek. W przypadku pomocy na restrukturyzację forma pomocy nie jest określona.  
 Czy Państwa zdaniem należałoby wprowadzić jakieś ograniczenie co do formy 

pomocy na restrukturyzację?  
 Jeśli tak, to jakie formy powinna mieć pomoc na restrukturyzację? 

 
 

9. Kontrola i sprawozdania roczne 
 
Punkty 49-51 i pkt 86 obowiązujących wytycznych zawierają szczegółowe zapisy 
dotyczące sprawozdań rocznych. Przewidują one w szczególności: a) składanie 
regularnych, szczegółowych sprawozdań dla każdego przypadku aż do momentu, kiedy 
cele planu restrukturyzacji można będzie uznać za osiągnięte (w przypadku MŚP 
obowiązują zasady uproszczone) oraz b) szczegółowe wymagania dotyczące sprawozdań 
w odniesieniu do programów restrukturyzacyjnych. 
 Jakie są Państwa doświadczenia w zakresie przestrzegania tych przepisów? 
 Czy istnieją Państwa zdaniem inne środki (co najmniej równie skuteczne), które 

mogłyby zapewnić przestrzeganie decyzji Komisji dotyczących pomocy 
restrukturyzacyjnej? 

 
 

C. Inne 
 
Czy mają Państwo inne uwagi dotyczące stosowania wytycznych w sprawie pomocy 
państwa na ratowanie i restrukturyzację lub propozycje zmian dotyczące kwestii innych 
niż poruszone w powyższych pytaniach? 


