
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. 

Poz. 1230 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) 

z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji 
przedsiębiorców 

Na podstawie art. 2b pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1223) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej 

w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 531) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Pomoc na restrukturyzację może zostać udzielona w formie wsparcia kapitałowego, o której mowa 

w § 16 ust. 1 pkt 3, 4 i 7, jeżeli akcjonariusze lub udziałowcy inni niż Skarb Państwa, lub inni przedsiębiorcy, 

należący do tej samej grupy kapitałowej co przedsiębiorca, zapewnią środki, które są wystarczające na pokrycie 

straty przedsiębiorcy, w formie wsparcia kapitałowego.”, 

b) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku gdy środki akcjonariuszy, udziałowców lub innych przedsiębiorców należących do tej samej gru-

py kapitałowej nie są wystarczające na pokrycie strat przedsiębiorcy, pomoc na restrukturyzację może zostać 

udzielona w formie wsparcia kapitałowego, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, 4 i 7, jeżeli wierzyciele nieposia-

dający wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 

hipoteką morską zapewnią środki w celu pokrycia pozostałej straty przedsiębiorcy przez:”; 

2) w § 16 w ust. 1 uchyla się pkt 2. 

§ 2. W przypadku wniosków o udzielenie pomocy na restrukturyzację, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia, do wyboru formy udzielenia tej pomocy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Skarbu Państwa: wz. Z. Gawlik 

                                                           
1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. 

poz. 1262). 




