
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst 

niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania 

komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

    Podkreślę, że nowelizacja ustawy związana jest ze sformułowanymi przez Komisję 

Europejską warunkami w procedurze notyfikacyjnej, które wskazują, w jakim zakresie 

powinniśmy dokonać zmian w przepisach obowiązujących, aby móc realizować wydany przez 

Komisję program pomocowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

    Przewidziane w projekcie zmiany mają na celu dostosowanie przepisów ustawy Prawo 

restrukturyzacyjne z zakresu pomocy publicznej do warunków, jakie zostały sformułowane 

przez Komisję Europejską w ramach postępowania notyfikacyjnego dotyczącego projektu 

˝Program pomocowy przewidujący udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji 

małych i średnich przedsiębiorców˝. Wprowadzenie omawianych zmian wpłynie na 

uszczegółowienie obowiązujących przepisów, a także zapewni pełną zgodność 

notyfikowanego programu z komunikatem Komisji. 

    Projektowana regulacja ma stworzyć podstawy do udzielania pomocy publicznej na 

restrukturyzację i ratowanie przedsiębiorstw. Wprowadzane zmiany przywracają 

upoważnienie ustawowe do wydawania przepisów wykonawczych analogicznych do tych, 

jakie były zawarte w rozporządzeniu, które utraciło moc. Umożliwi to wydanie nowego 

rozporządzenia, które wraz z nowelizowaną ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo 

restrukturyzacyjne pozwoli na uruchomienie programu pomocowego oraz będzie stanowić 

podstawę do udzielania pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw. 

    Dostosowanie przepisów omawianej ustawy do warunków określonych przez Komisję 

Europejską umożliwi udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich 

przedsiębiorstw bez konieczności dokonywania indywidualnych notyfikacji Komisji 



Europejskiej. To znacznie przyspieszy udzielenie wsparcia, bo jak wiadomo czas oczekiwania 

na decyzję Komisji w indywidualnych sprawach wynosi ok. 15 miesięcy. 

    O pomoc na restrukturyzację będą mogli ubiegać się zarówno przedsiębiorcy objęci 

postępowaniem restrukturyzacyjnym, jak i ci, wobec których nie jest prowadzone 

postępowanie. To dobre i sprawiedliwe rozwiązanie. 

    Wprowadzane ustawą zmiany w mojej ocenie wpłyną na możliwość skuteczniejszego niż 

dotychczas ubiegania się o pomoc na restrukturyzację. Przedstawione rozwiązania są 

korzystne z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, ale także organów 

udzielających pomocy, ponieważ upraszczają i skracają procedurę udzielania pomocy. 

    Podczas posiedzenia połączonych Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt ustawy został przyjęty wraz ze zgłoszonymi 

poprawkami. 

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem nad projektem ustawy. 

 


