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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 października 2010 r.

o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiębiorców

(druk nr 983)

USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. O ŁAGODZENIU SKUTKÓW KRYZYSU
EKONOMICZNEGO DLA PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr
125, poz. 1035)

Art. 3.
1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z
późn. zm.):

[1) u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie
mniej jednak niż o 25 %, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3
kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy
w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.,]

<1) u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako
sprzedaż, nie mniej jednak niż o 10 %, liczony w ujęciu ilościowym lub
wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w
porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia
30 czerwca 2008 r.,>

2) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz Pracy, z wyjątkiem
przypadku, gdy:

a) zadłużony pracodawca zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i
terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo

b) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz Pracy powstało za okres rozliczeniowy po
dniu 1 lipca 2008 r. a program naprawczy, o którym mowa w pkt 5, przewiduje
pełną spłatę tych zobowiązań,

3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w
art. 11-13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60, poz. 535, z późn. zm.),

4) który w dniu 1 lipca 2008 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej w
rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz.
UE C 244, z 01.10.2004, str. 2) oraz w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008),

5) który opracował program naprawczy, uprawdopodobniający poprawę kondycji
finansowej przedsiębiorcy, sporządzony na rok liczony od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1,

6) który nie otrzymał pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową
o refundację zawartą na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po dniu 1 lutego 2009 r.
albo otrzymał tę pomoc ale od dnia wydania decyzji o otrzymaniu pomocy
publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy upłynęło co najmniej 12 miesięcy,

7) który uzyskał zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa
w pkt 1-6

- zwanego dalej "przedsiębiorcą w przejściowych trudnościach finansowych".
2. Przepisy art. 9-11 i 13 stosuje się także do pozostałych przedsiębiorców w rozumieniu art.

4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
3. Pomoc, o której mowa w ustawie:

1) w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2010 r. jest pomocą
publiczną udzielaną na zasadach, o których mowa w pkt 4.2.2 Komunikatu Komisji -
Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające
dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE
C 16 z 22.01.2009, str. 5);

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. jest pomocą
publiczną udzielaną na zasadach pomocy de minimis.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie może być:
1) udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu

rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z
21.01.2000);

2) udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

3) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do
towarów sprowadzanych z zagranicy;

4) udzielana na działalność związaną z wywozem, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio
związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem
działalności wywozowej;

5) udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
jeżeli:
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a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów
zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez
podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,

b) udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości
producentom surowców.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie może zostać udzielona przedsiębiorcy, który
otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto
łącznie z pomocą, o którą się ubiega oraz inną pomocą udzieloną w ramach
tymczasowego środka ograniczonej kwoty pomocy przewidzianego w Komunikacie
Komisji, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przekracza w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r.
do dnia 31 grudnia 2010 r. równowartość w złotych kwoty 500.000 euro, obliczanych
według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

6. Pomoc, o której mowa w ust. 3 pkt 1, może być udzielana z inną pomocą publiczną lub
wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowalnych, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy maksymalnej
intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia w przepisach prawa UE.


