Prawo

Pomoc dla przedsiębiorców
dotkniętych skutkami kryzysu

Ostatni dzwonek
Jeszcze tylko przez nieca³e trzy miesi¹ce, tj. do 31 grudnia 2010 r., istnieje mo¿liwoœæ stosowania przez pañstwa cz³onkowskie specjalnych instrumentów pomocowych skierowanych do przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami kryzysu.

I

nstrumenty te zosta³y wprowadzone na mocy Komunikatu Komisji Europejskiej – Tymczasowe
wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy pañstwa u³atwiaj¹ce dostêp do finansowania w dobie
kryzysu finansowego i gospodarczego1 (zwanego
dalej: „Komunikatem KE”). Komunikat KE przewiduje m.in. mo¿liwoœæ udzielania tzw. ograniczonej kwoty pomocy, której wartoœæ nie przekracza
500 tys. euro (³¹cznie z pomoc¹ de minimis otrzy1

man¹ w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia
2010 r.2). Pomoc ta jest skierowana do przedsiêbiorców, którzy nie byli zagro¿eni w dniu 1 lipca 2008 r.,
tzn. nie byli w tym czasie w trudnej sytuacji ekonomicznej (w rozumieniu przepisów dotycz¹cych pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzacjê3),
lecz znaleŸli siê w powa¿nych trudnoœciach finansowych po tej dacie, w wyniku œwiatowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Dz. Urz. UE C 83 z 07.04.2009, str. 1, z póŸn. zm.
Por. pkt 4.2.2 Komunikatu KE.
3
Czyli nie spe³niali przes³anek przedsiêbiorcy zagro¿onego okreœlonych – w przypadku du¿ych przedsiêbiorców
w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotycz¹cych pomocy pañstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro¿onych przedsiêbiorstw (Dz. Urz. UE C 83 z 7.04.2009), a w przypadku mikro, ma³ych lub œrednich przedsiêbiorców –
w art. 1 ust. 7 rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznaj¹cego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czeñ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214z 9.08.2008).
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W oparciu o Komunikat KE przygotowano kilka
programów pomocowych4, w tym m.in. program N
22/2010 w postaci rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy dla przedsiêbiorców zagro¿onych
w ramach priorytetu II Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki5 (dalej: „Rozporz¹dzenie”), które wesz³o w ¿ycie 17 sierpnia 2010 r.

Rozporz¹dzenie to dotyczy pomocy
przeznaczonej na opracowanie planu
restrukturyzacji lub na jego wdro¿enie
w przedsiêbiorstwach dotkniêtych
skutkami kryzysu.
Mechanizm udzielania pomocy przyjêty w Rozporz¹dzeniu nie przewiduje bezpoœredniego wsparcia finansowego przedsiêbiorców, lecz mo¿liwoœæ
skorzystania przez nich z bezp³atnych lub czêœciowo odp³atnych us³ug doradczych oraz szkoleniowych
œwiadczonych przez wykonawców wybranych przez
Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (dalej:
PARP).
Wsparcie ma byæ przeznaczone przede wszystkim na us³ugi doradcze zwi¹zane z opracowaniem i wdro¿eniem planu restrukturyzacji oraz
na szkolenia pracowników maj¹ce na celu przygotowanie kadry do wdro¿enia planu. Wydaje siê,
¿e z punktu widzenia dzia³añ restrukturyzacyjnych,
które mog¹ byæ konieczne do podjêcia w konkretnym przypadku, taki zakres pomocy mo¿e byæ de
facto niewystarczaj¹cy, przy braku jednoczesnego
zapewnienia instrumentów pomocowych skierowanych na dofinansowanie dzia³añ dotycz¹cych, np.
bezpoœrednio poprawy p³ynnoœci finansowej czy
wrêcz odd³u¿enia przedsiêbiorstw.
Ponadto na podstawie Rozporz¹dzenia mo¿liwe jest uzyskanie wsparcia na szkolenia lub
doradztwo maj¹ce na celu przekwalifikowanie
zwalnianych pracowników. Jednoczeœnie nale¿y

zaznaczyæ, i¿ w tym przypadku, jeœli przedsiêbiorca na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów (w tym
uk³adu zbiorowego pracy) nie jest zobowi¹zany do
sfinansowania ww. kosztów przekwalifikowania
zwalnianych pracowników i po przeszkoleniu tych
pracowników nie zatrudni ich ponownie, to uzyskane wsparcie w tym zakresie nie bêdzie traktowane
jak pomoc publiczna (a wiêc nie bêdzie wp³ywaæ na
wielkoœæ dopuszczalnej kwoty pomocy dla przedsiêbiorcy).
Z Rozporz¹dzenia nie wynika jasno, w jakiej
wysokoœci to wsparcie mo¿e byæ udzielone. Wydaje siê, i¿ analogicznie jak w przypadku wsparcia stanowi¹cego pomoc publiczn¹ dofinansowanie mo¿e
wynosiæ do 100% kosztów, przy czym brak jest
w tym zakresie ograniczenia kwotowego.
W odniesieniu do dopuszczalnej wielkoœci pomocy publicznej dla przedsiêbiorcy warto zwróciæ
uwagê, ¿e chocia¿ maksymalna kwota pomocy przewidziana w Rozporz¹dzeniu wynosi 500 tys. euro
dla jednego przedsiêbiorcy, to de facto kwotê tê nale¿y pomniejszyæ o wartoœæ pomocy de minimis6
otrzymanej przez danego przedsiêbiorcê w okresie
od 1 stycznia 2008 r. Tak zwana. ograniczona kwota pomocy, przewidziana w Komunikacie KE
oraz w Rozporz¹dzeniu, podlega bowiem sumowaniu z pomoc¹ de minimis (w rozumieniu rozporz¹dzenia 1998/2006) i jej ³¹czna wartoœæ
w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia
2010 r. nie mo¿e przekroczyæ 500 tys. euro.
Powy¿sze zasady kumulacji pomocy (okreœlone
w pkt. 4.2.2 g Komunikatu KE, jak równie¿ w § 10
Rozporz¹dzenia) nie rozstrzygaj¹ wprost, czy
w przypadku skorzystania z tej pomocy przedsiêbiorca bêdzie mia³ „nowy limit” pomocy de minimis ju¿ od 1 stycznia 2011 r., czy te¿ w rzeczywistoœci od tej daty przez nastêpne trzy lata, jeœli
wykorzysta w ca³oœci kwotê, nie bêdzie móg³ otrzymaæ pomocy de minimis.

4

Przyk³adowo mo¿na wskazaæ program N 408/2009 w postaci ustawy z 1 lipca 2009 r. o ³agodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców (DzU Nr 125, poz. 1035) oraz pogram N 86/2010 w postaci rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (DzU Nr 163, poz. 1105).
5
DzU Nr 150, poz. 1010.
6
Na marginesie nale¿y wskazaæ, i¿ dopuszczalny limit pomocy de minimis, uregulowanej rozporz¹dzeniem Komisji
(WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) wynosi 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat.
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Ponadto mo¿e powstaæ w¹tpliwoœæ, czy skorzystanie z pomocy przewidzianej w Rozporz¹dzeniu
nie jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy na
restrukturyzacjê, która wed³ug wytycznych wspólnotowych dotycz¹cych pomocy na ratowanie i restrukturyzacjê mo¿e byæ udzielona konkretnemu
przedsiêbiorcy tylko jeden raz w ci¹gu 10 lat (zgodnie z zasada „one time, last time”). Uwzglêdniaj¹c
ca³okszta³t warunków udzielania pomocy okreœlonych w Rozporz¹dzeniu oraz w Komunikacie KE
mo¿na by³oby przedstawiæ argumenty przemawiaj¹ce za odmiennym potraktowaniem tej pomocy.
Na koniec nale¿a³oby wskazaæ, gdzie mog¹ siê
zwracaæ przedsiêbiorcy zainteresowani otrzymaniem tzw. ograniczonej kwoty pomocy, a raczej skorzystaniem z bezp³atnych us³ug doradczych zwi¹zanych z opracowaniem i wdro¿eniem planu
restrukturyzacji. Jak wspomniano wy¿ej, us³ugi te
maj¹ byæ œwiadczone przez wykonawcê wybranego przez PARP. Choæ PARP podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do wyboru wykonawcy us³ug jeszcze przed
uzyskaniem decyzji KE, akceptuj¹cej program pomocowy, dziœ – blisko dwa miesi¹ce po jego wejœciu z ¿ycie – wci¹¿ pró¿no szukaæ na stronie
PARP informacji o wykonawcy, do którego
przedsiêbiorcy mogliby zg³aszaæ chêæ skorzysta-

nia z pomocy7. Bior¹c pod uwagê, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pomoc mo¿e byæ udzielana tylko do 31 grudnia 2010 r., wydaje siê, i¿ kr¹g
beneficjentów bêdzie w rzeczywistoœci niewielki8.
Z za³o¿enia nowy instrument pomocowy (tzw.
ograniczona kwota pomocy) przewidziany w Komunikacie KE mia³ byæ elastyczny i prosty do wdro¿enia, gdy¿ Komisja nie okreœli³a szczegó³owych warunków udzielania tej pomocy (takich jak np. wydatki
kwalifikowane), pozostawiaj¹c pañstwom cz³onkowskim szczegó³owe rozstrzygniêcia w tym zakresie. Jednak fakt, ¿e zastosowanie tego instrumentu
wymaga³o przygotowania programu pomocowego
oraz dokonania notyfikacji do KE, spowodowa³, ¿e
w rzeczywistoœci mo¿liwoœæ skorzystania ze wsparcia znacznie przesunê³a siê w czasie9, a dodatkowo
przyjêta w Rozporz¹dzeniu forma pomocy i jej
przedmiot, a tak¿e tryb udzielania, stawiaj¹ faktycznie pod znakiem zapytania mo¿liwoœæ efektywnego
wsparcia przedsiêbiorców znajduj¹cych siê w z³ej
sytuacji w zwi¹zku z zaistnia³ym kryzysem.
Aleksandra Auleytner,
radca prawny, Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Irena Filipowicz,
prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

7

Por. § 11 Rozporz¹dzenia.
Chyba ¿e KE przed³u¿y obowi¹zywanie Komunikatu, a Polska wyst¹pi³aby o przed³u¿enie stosowania programu.
Jednak na dzieñ dzisiejszy brak jest informacji potwierdzaj¹cych tak¹ mo¿liwoœæ.
9
Prace nad projektem Rozporz¹dzenia trwa³y ponad rok, w tym postêpowanie przed KE zajê³o dok³adnie pó³ roku od
daty notyfikacji. KE wyda³a decyzjê w sprawie programu N 22/2010 dnia 14 lipca 2010 r.
8

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego przeznaczenia,
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji
w ramach Poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013
(DzU nr 133, poz. 892).
Rozporządzenie reguluje zasady wsparcia na udział przedsiębiorców w działaniach promujących Polskę, a także
polską gospodarkę w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie będzie stanowiło pomoc de minimis.
Pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia będzie dopełnieniem działania, jakie Minister Gospodarki będzie
realizował w ramach projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.5.1 Promocja polskiej gospodarki na rynkach
międzynarodowych, Programu Innowacyjna Gospodarka.
W ramach Poddziałania 6.5.2 będą realizowane projekty wybrane przez Ministra Gospodarki w ramach Poddziałania 6.5.1, obejmujące udział przedsiębiorców w branżowych programach promocji, mających na celu wykreowanie
polskich specjalności eksportowych, oraz w programach promocji o charakterze ogólnym, których celem będzie promocja Polski i polskiej gospodarki podczas dużych imprez promocyjnych organizowanych w kraju i za granicą.
(MRR)
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