
Warszawa, 25 czerwca 202025 czerwca 2020 r.       

Pan
dr Marek Woch
Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na pismo przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 5 czerwca 
2020 r., dotyczące bariery w umożliwieniu korzystania z pomocy przedsiębiorcom z 
otwartym postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz inicjatywy legislacyjnej w zakresie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695), uprzejmie 
przedstawiam, co następuje.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2 w art. 1 i art. 2 określa zakres przedmiotowy i 
podmiotowy, do którego znajdują zastosowanie przepisy ustawy. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna 
sytuacja finansowa nie jest następstwem COVID-19, a także do przedsiębiorców, wobec 
których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało 
postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono 
wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich 
prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega 
zawieszeniu.

Kwestia wykluczenia z katalogu podmiotów objętych pomocą w ramach ww. ustawy 
przedsiębiorców w restrukturyzacji była przedmiotem dyskusji w ramach prac nad projektem 
ustawy. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa regulacja pozostaje we właściwości Ministerstwa 
Rozwoju, ocena funkcjonowania wprowadzonych przepisów oraz decyzja co do ich 
ewentualnej zmiany pozostają poza zakresem właściwości resortu sprawiedliwości.

Z poważaniem – 

Aleksandra Ziółkowska-Majkowska - Sędzia
Zastępca Dyrektora 
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