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Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzacje 

przedsiebiorstw transportowych 
Wsparcie finansowe, udzielane pod- 

miotom sektora transportu z srodkow pu- 
blicznych, stanowi istotny element realiza- 
cji polityki transportowej Unii Europejskiej. 
Udzielane wsparcie dostarcza korzysci nie 
tylko producentom ustug transportowych 
(przewoinikom, zarzqdcom infrastruktury), 
ale takie ich uiyikownikom (pasaierom, 
podmiotom zlecajqcym wykonanie ustug 
przewozowych). Pozwala to na obniienie 
cen, a w konsekwencji na zwiekszenie po- 
pytu na uslugi transportowe. Racjonalne 
ukierunkowanie wsparcia powinno sprzy- 
jac realizacji koncepcji zrownowaionego 
rozwoju transportu. Prowadzic moie to jed- 
nak do dyskryminacji niektolych podmio- 
tow. Dlatego Unia Europejska okreslita 
szczeg64owe ramy prawne udzielania po- 
mocy publicznej dla przedsiebiorstw. 

Niekorzystne trendy w otoczeniu, ma- 
jqce wptyw na popyt ustug przewozo- 
wych w transporcie publicznym dopro- 
wadzity w ostatnich latach do znaczqce- 
go pogorszenia sie sytuacji finansowej 
i ekonomicznej podmiotow realizujqcych 
ustugi publicznego transportu pasaier- 
skiego. Dotyczy to w szczegolnosci du- 
i y c h  przedsiebiorstw transportowych 
z dominujqcym kapitatem publicznym. 
Wieie z nich zaliczanych jest do grupy 
najwiqkszych pracodawcow w miastach, 
w ktorych majq swojq siedzibg. Przetrwa- 
nie i rozwoj tych przedsiebiorstw ma za- 
tem istotne znaczenie dla catego regio- 
nu. Wymaga to jednak wdroienia sku- 
tecznego programu restrukturyzacji. Sy- 
tuacja finansowa wielu tych podmiotow 
uniemoiliwia wdrolenie takiego progra- 
mu bez wsparcia zewnetrznymi Srodka- 
mi finansowymi. Moiliwe jest pozyskanie 
wsparcia na restrukturyzacje i ratowanie 
przedsiebiorstw z Funduszu Restruktury- 
zacji Przedsigbiorcow, pozostajqcego 
w dyspozycji ministra Skarbu Panstwa. 

Uwzgledniajqc przedstawione prze- 
stanki, w niniejszym artykule omowiono 
uwarunkowania pomocy publicznej w Unii 
Europejskiej orazzasady udzielania wspar- 
cia z Funduszu Restrukturyzacji Przedsie 
biorcow. W rozwaianiu poszczegolnych 

zagadnien wykorzystano unijne i krajowe 
akty prawne, materiaty udostepnione przez 
Ministerstwo Skarbu Palistwa oraz do- 
stepnq literature przedmiotu. lstotnym iro-  
dtem informacji sq takie wyniki prac ba- 
dawczych zwiqzanych z przygotowaniem 
programow restrukturyzacyjnych oraz ana- 
liz rynku przewozow pasaierskich. 

I. Pomoc publiczna w prawie 
Unii Europejskiej 

Zasady udzielania pomocy przez pan- 
stwa cztonkowskie Unii Europejskiej usta- 
lone zostaty w Traktacie Ustanawiajqcym 
Wspolnote Europejskql w rozdziale doty- 
czqcym regut konkurencji2. Zgodnie z po- 
stanowieniami Trakiatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (ToFUE) wszelka pomoc 
przyznawana przez panstwo cztonkowskie 
lub przy uiyciu zasobow panstwowych 
w jakiejkolwiek formie, ktora zaktoca lub 
grozi zaktoceniem konkurencji poprzez 
sprzyjanie niektorym przedsiebiorstwom 
lub produkcji niektorych towarow, jest nie- 
zgodna ze wspolnym rynkiem w zakresie, 
w jakim wpiywa nawymiang handlowq mi?- 
dzy panstwami cztonkowskimi. Jednocze- 
snie w Traktacie przedstawiono trzy obsza- 
ry, w ktorych pomoc publiczna jest dozwo- 
lona. Naleia do nich: 
O pomoc o charakterze socjalnym dla 

indywidualnych konsumentow, pod wa- 
runkiem, i e  jest przyznawana bez dys- 
kryminacji zwiqzanej z pochodzeniem 
produktow, 

U pomoc majqca na celu naprawienie 
szkod spowodowanych klgskami iywio- 
towymi lub innymi zdarzeniami nadzwy- 
czajnymi, 

O pomoc przyznawanagospodarce niekto- 
rych regionow Republiki Federalnej Nie- 
miec dotknigtych podziatem Niemiec, 
w zakresie, w jakim jest niezbgdna do 
skompensowania niekorzystnych skut- 
kow gospodarczych spowodowanych 
tym podziatem. 
ToFUE przewiduje rowniei obszary po- 

mocy, ktore rnogq byc uznane za zgodne 
z regutami konkurencji. Do obszarow tych 
zalicza sie: 

a) pomoc przeznaczonq na sprzyjanie roz- 
wojowi gospodarczemu regionow, w kto- 
rych poziom iycia jest nienormalnie niski 
lub regionow, w ktorych istnieje powainy 
stan niedostatecznego zatrudnienia; 

b) pomoc przeznaczonq na wspieranie re- 
alizacji wainych projektow stanowiqcych 
przedmiot wspoinego europejskiego za- 
interesowania lub majqcq na celu zara- 
dzenie powainym zabulzeniom w gospo- 
darce panstwa cztonkowskiego; 

c) pomoc przeznaczonq na utatwianie roz- 
woju niektorych dziatah gospodarczych 
lub niektorych regionow gospodarczych, 
o ile niezmienia warunkowwymiany han- 
dlowej w zakresie sprzecznym ze wspol- 
nym interesem; 

d) pomoc przeznaczonq na wspieranie kul- 
tury i zachowanie dziedzictwa kulturo- 
wego, o ile nie zmienia warunkow wy- 
miany handlowej i konkurencji we 
Wspolnocie w zakresie sprzecznym ze 
wspolnym interesem; 

e) inne kategorie pomocy, jakie Rada moie 
okreslic decyzjq, stanowiqc wiekszosciq 
kwalifikowanq, na wniosek Komisji. 
Przyznajqc pomoc publicznq, jak wyni- 

ka z deklaracji zawartej w art. 16 ToFUE, 
uwzglednic naleiy znaczenie, jakie ustugi 
swiadczone w ogolnym interesie gospodar- 
czym zajmujq wsrod wspolnych wartosci 
Unii oraz ich wpiyw we wspieraniu spojno- 
sci spotecznej i terytorialnej. Wspolnota 
i panstwa cztonkowskie, kaide w granicach 
swych kompetencji i w granicach stosowa- 
nia ToFUE, muszq zapewnic funkcjonowa- 
nietych ustug wedtug zasad i na warunkach, 
ktore pozwolq im wypdniac ich zadania. 

Zgodnie z postanowieniami art. 93 
ToFUE dopuszczalna jest pomoc, ktora od- 
powiada potrzebom koordynacji transportu 
lub stanowi zwrot za wykonanie pewnych 
Swiadczen nierozerwalnie zwiqzanych z po- 
jeciem ustugi publicznej. Zasady wsparcia 
realizacji tych ustug sq przedmiotem regu- 
lacji zawartej w rozporzqdzeniu (WE) 
nr 137012007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 paidziernika 2007 r.3 Roz- 
porzqdzenie to, choC moie byc uznane za 
istotne dla podmiotow realizujqcych ustugi 



publicznego przewozu osob, nie zawiera re- 
gulacji dotyczqcych pomocy na ratowanie 
i restrukturyzacjg przedsigbiorstw transpor- 
towych. Z tego wzglgdu jego szczeg&wa 
prezentacja zostata pominigta. 

Przepisy proceduralne dotycqce porno- 
cy publicznej udzielanej przedsigbiorcom 
zawarte q w rozporzqdzeniu Rady (WE) 
Nr 65911999 z dnia 22 marca 1999 r.4 Roz- 
porzqdzenie to powinno by6 stosowane 
w odniesieniu do pomocy udzielanej we 
wszystkich sektorach, nawet jeSli ustalone 
zostaiy specjalne zasady dla niektorych sek- 
torow. Odnosi sig ono zarowno do istniejg 
cej, jak i nowej pomocy. 

Pomoc istniejqca oznacza: 
8 kaidq pomoc, jaka istniata przed wej- 

Sciem w iycie Traktatu w panstwach 
cztonkowskich, 

#@ pomoc dozwolonq, czyli takie programy 
pomocowe i pomoc indywidualnq, ktore 
zostaly dozwolone przez Komisjg lub 
przez Radg, 

I pomoc uwaianq za dozwolonq bez po- 
dejmowania przez Komisjg decyzji zgod- 
nie z prezentowanym rozporzqdzeniem 
lub przed przyjeciem tego rozpomqdze 
nia, ale udzielonq zgodnie z procedurq 
w nim zawartq, 

I pomoc uznanqza pomoc istniejqq w try- 
bie przepisow dotyczqcych przedawnie- 
nia pomocy, 

I pomoc, jaka zostala uznana za pomoc 
istniejqq, poniewai moina stwierdzik, 
i e  w czasie gdy zostala wprowadzona 
w iycie nie stanowita pomocy, a w okre- 
sie poiniejszym stata sie pomocq ze 
wzglgdu na rozwoj wsp6lnego rynku bez 
wprowadzenia zmian przez panstwo 
cztonkowskie. W przypadku, gdy niekto- 
re Srodki stajq sig pomocq po liberaliza- 
cji danego dziakinia przez prawo wspol- 
notowe, Srodkow takich nie uznajesie za 
pomoc istniejqq PO terminie przyjgtym 
dla liberalizacji. 
Nowa pomoczostala, w przywdywanym 

rozporzqdzeniu, zdefiniowana jako kaida 
v pomoc, czyli programy pomocowe i pomoc 

indywidualna, kt6ra nie jest pomoq istnie 
jqcq, wiqcznie ze zmianami istniejqcej po- 
mocy. Ta kategoria ma szczegolne znacze- 
nie przy ubieganiu sig przedsigbiorstwtrans- 
portowych o pomoc na ratowanie i restruk- 
turyzacjq. Pahstwa cztonkowskie majqce 
zamiar udzieliC takiej pomocy zobowiqzane 
sq do jej zgtoszenia Komisji Europejskiej. 
W zgtoszeniu przedstawiane sqwszystkie in- 
formacje konieczne dla umoiliwienia Komi- 
sji podjqcia decyzji. Decyzje te mogq doty- 
czyC m.in. uznania, i e  Srodek bgdqcy przed- 
miotem zgloszenia nie stanowi pomocy 

publicznej bqdi jest zgodny ze wspolnym 
rynkiem (decyzja o niewnoszeniu zastrze- 
ien). Decyija Komisji moie takie dotyczyb 
wszczgcia formalnej procedury dochodze- 
nia. Dzieje sig tak w przypadku, gdy Komi- 
sja uzna, i e  q wqtptpliwoSci co do zgodno- 
Sci Srodka bflqcego przedmiotem zgtosze 
nia ze wspolnym rynkiem. 

Rozporzqdzenie Rady (WE) Nr 6591 
1999, bgdqce aktem proceduralnym zawie- 
ra szczeg6lowe regulacje dotyczqce proce- 
dur odnoszqcych sig do: 
U pomocy podlegajqcej zgtoszeniu, 
O pomocy przyznanej bezprawnie, 
O pomocy Swiadczonej niezgodnie z prze- 

znaczeniem, 
O istniejqcych programow pomocowych, 
O monaorowania pomocy. 

2. Zasady udzielania pomocy na 
ratowanie i restrukturyzacje 
zagroionych przeds$biorstw 

Zasady udzielania pomocy na ratowa- 
nie i rest~kturyzacjgzagroionych przedsie- 
biorstw zawierajq: 
9 rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 79412004 

z dnia 21 kwietnia 2004 r.5 
4 wytyczne wspolnotowe dotyqce pomo- 

cy panstwa w celu ratowania i restruktu- 
ryzacji zagroionych przedsigbiorstws 
(dalej Wytyczne wsp6lnotowe). 
Rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 7941 

2004 okresla przepisy dotyczqce formy, tre- 
Sci i innych szczeg6t6w notyfikacji oraz spra- 
wozdan rocznych. Rozporqdzenie to zawie 
ra rowniei przepisy dotycqce obliczania ter- 
minow w odniesieniu do wszystkich proce- 
dur dotyczqcych pomocy panstwa oraz sto- 
py procentowej zwrotu pomocy udzielonej 
niezgodnie z prawem. Rozporqdzenie to 
zostato wydane w celu utatwienia przygoto- 
wania przez panstwo czlonkowskie notyfi- 
kacji pomocy oraz jej oceny przez Komisjg. 

W prawodawstwie Unii Europejskiej nie 
istnieje ddnicja przedsigbiorstwa zagroio- 
nego. Zdaniem Komisji, wyraionym w Wy- 
tycznych wspolnotowych, pojeciem tym 
okreSla sig to przedsigbiorstwo, More ani 
przy pomocy Srodkow wtasnych, ani Srod- 
kow, ktore mog4oby uzyskac od wtascicieli 
(udziabwcow, akcjonariuszy) lub wierzycie- 
li, nie jest w stanie powstrzymaC strat. Ge- 
nerowane straty, bez zewngtrznej interwen- 
cji wiadz publicznych, z duiym prawdopo- 
dobienstwem doprowadzq to przedsigbior- 
stwo do zniknigcia z rynku w perspektywie 
krotko- lub Srednioterminowej. Przedsigbior- 
stwo uznaje sig za zagrolone jesli: 
a) w przypadku spdki, w ktorych odpowie- 

dzialnoSC wsp6lnik6w jest ograniczona' : 
jeieli ponad pctowa jej zarejestrowanego 

kapitdu zostata utracona, w tym ponad 
jedna czwarta tego kapitatu w okresie 
poprzedzajqcych 12 miesigcy, 

b) w przypadku s p M ,  ktorej przynajmniej 
niektorzy czlonkowie sq w spos6b nie- 
ograniczony odpowiedzialni za dtugi 
sp6ikis : jeieli ponad pctowa jej kapita- 
tu wedlug sprawozdania finansowego 
zostata utracona, w tym ponad jedna 
czwarta w okresie poprzedzajqcych 
12 miesigcy, 

c) niezaleinieod rodzaju spMki, jeieli spet- 
nia ona kryteria w prawie krajowym w za- 
kresie podlegania zbiorowej procedurze 
upadloSciowej. 
Nawet gdy nie zachodzi iadna z wyiej 

wymienionych okolicznoSci, przedsigbior- 
stwo moie zostat uznane za zagroione. 
Przestankami mogq byc 
O rosnqce straty, 
O malejqcy obrot, 
O zwigkszanie sig zapasow nadwyiki pro- 

dukcji, 
O zmniejszajqcy sig przeplyw Srodkow fi- 

nansowych, 
O rosnqce zadiuienie, 
O rosnqce kwoty odsetek i zmniejszajqca 

sig lub zerowa wartoSC aktyw6w netto. 
W niekt6rych powainych przypadkach, 

przedsigbiorstwo moie ju i  znajdowac sig 
w sytuacji niewyptacalnosci lub byc przed- 
miotem zbiorowego postgpowania upadio- 
Sciowego prowadzonego zgodnie z prawem 
krajowym. W tej sytuacji Wylyczne wspol- 
notowe stosuje siq do kaidej pomocy przy- 
znanej w kontekScie takiej procedury, ktora 
prowadzi do utrzymania przedsigbiorstwa na 
rynku. W kaidym przypadku przedsigbior- 
stwo zagrozone kwalifikuje sig do pomocy 
tylko wtedy, gdy ewidentnie nie moie odzy- 
skac piynnoSci dzigki Srodkom wtasnym lub 
Srodkom uzyskanym od wlaScicieli (akcjo- 
nariuszy) lub ze irodet rynkowych. 

Pomoc na ratowanie bqdi restruktury- 
zacjg nie moine by6 przyznana przedsigbior- 
stwom now0 utworzonym. Dotyczy to 
w szczegolnoSci sytuacji powstania przed- 
sigbiorstwa z likwidacji poprzedniego bqdi 
przejgcia aktywow innego przedsigbiorstwa. 

Pomoc w celu ratowania i w celu restruk- 
turyzacji sq objete tym samym zestawem 
wytycznych. W obu przypadkach wtadze 
publiczne majq bowiem do czynienia 
z przedsigbiorstwem zagroionym, a ratowa- 
nie i rest~kturyzacja sq czvto dwoma ele- 
mentami jednego przedsiewziecia, nawet 
jeieli dotyczq one roinych dziatan. 

Pomoc w celu ratowania jest jednora- 
zowq operacjq zasadniczo przeznaczonq 
na utrzymanie dziatania przedsiqbiorstwa 
w okreslonym czasie, w ktorym oceniona 



zostanie jego przysztosc. Nie powinno bye 
moiliwym wielokrotne przyznawanie pomo- 
cy w celu ratowania, co utrzymywatoby sta- 
tus quo, odsunqb tylko nieuniknione kon- 
sekwencje, a w tym czasie przerzucito pro- 
blemy gospodarcze i spoieczne na innych, 
bardziej e fewnych  producentow lub inne 
palistwa czlonkowskie. Dlatego pomoc na 
ratowanie powinna byc przyznawana tylko 
jeden raz (warunek .pierwszy i ostatni raz"). 
Zgodnie z tq samq zasadq, aby zapobiec nie- 
sprawiedliwemu udzielaniu pomocy przed- 
sigbiorstwom, More mogq utrzymac sig wy- 
lqcznie dzigki wielokrotnie udzielanej pomo- 
cy panstwa, pomoc w celu ratowania powin- 
na bye udzielana tylko jeden raz. Jeieli po- 
moc na ratowanie jest udzielana przedsig- 
biorstwu, ktore ju i  otrzymaio poomc na re- 
strukturyzacje, moina uwaia6, i e  problemy 
beneficjenta majq charakter Saiy a wielokrot- 
nie interwencje panstwa powodujq zakt6ce- 
nia konkurencji, co jest sprzeczne ze wspol- 
nym interesem. Wielokrotne interwencje 
panstwa nie powinny by6 dozwolone. 

W zgtoszeniu planowanej pomocy pu- 
blicmej, panstwo cztonkowskie informuje 
Komisjg czy zainteresowane przedsigbior- 
stwo otrzymalo ju i  w przeszbsci pomoc na 
ratowanie lub restrukturyzacjg. Pomoc nie 
moie by6 przyznana, jeieli uplyn@o mniej 
n i l  10 lat od momentu przyznania pomocy 
na ratowanie, nastqpil koniecokresu restruk- 
tulyzacji lub wstrzymano wdraianie planu 
restrukturyzacji (niezaleinie od tego, ktore 
wydarzenie nastqpilo jako ostatnie). Wyjqtki 
od tej zasady dopuszczalne q tylko w na- 
stqpujqcych przypadkach: 
a) gdy pomoc w celu restrukturyzacji nastq 

puje po przyznaniu pomocy w celu rato- 
wania, stanowiqc c q i c  jednego dziaia. 
nia na rzecz restrukturyzacji, 

b) gdy pomoc w celu ratowaniazostala p v -  
znana zgodnie z wa~nkami okreslony- 
mi w Wytycznych wspolnotowych (wa- 
runki tezostanq omowione w dalszej czg- 
sci artykutu) oraz nie nastqpila PO niej 
wspierana przez paristwo restrukturyza- 
cja, jeieli: 
- przedsigbiorstwo dawato racjonalnq 

dlugoterminowq perspektywg rentow- 
nosci po przyznaniu pomocy w celu 
ratowania. 

- nowa pomoc w celu ratowania lub re- 
strukturyzacji staje sig konieczna po 
co najmniej pigciu latach z powodu 
nieprzewidywalnych okolicznosci, za 
More przedsiebiorstwo nie jest odpo- 
wiedzialne; 

c) w wyjqtkowych i nieprzewidywalnych 
okolicznosciach, za ktore przedsigbior- 
stwo nie jest odpowiedzialne. 

3. Pomoc na ratowanie 
przedsiebiorstwa 

Pomoc w celu ratowania jest z natury 
swojej wsparciem czasowym i odwracal- 
nym. Jej podstawowym celem jest sprawie- 
nie, aby moina by10 zachowac piynnose 
finansowq niewydolnego przedsigbiorstwa 
na czas konieczny dla opracowania planu 
restruktulyzacji lub likwidacji. Ogolnazasa- 
dazaklada, i e  pomoc w celu ratowaniajest 
czasowym wsparciem dla przedsigbiorstw, 
ktorych sytuacja finansowaznacznie pogor- 
szyla sig, co znajduje odzwierciedlenie 
w powainym braku piynnosci finansowej 
lub technicznej niewyptacalnoSci. Takie cza- 
sowe wsparcie powinno pozwolic na prze- 
analizowanie okolicznohi, ktore przyczyn* 
sig do napotkanych trudnosci oraz naopra- 
cowanie odpowiedniego planu, aby rozwiq- 
zaC, wymienione problemy. Pomoc w celu 
ratowania musi ponadto by6 ograniczona 
do koniecznego minimum. lnnymi sbwy, 
pomoc w celu ratowania oferuje p~edsig- 
biorstwom zagroionym krotkotrwale .wy- 
tchnienie", trwajqce nie dtuiej n i i  szesC 
miesigcy. Pomoc musi sig skladac ze zwrot- 
nego wsparcia piynnosci finansowej i miec 
formg gwarancji kredytowych lub poiyczek 
o stopie procentowej przynajmniej porow- 
nywalnej do poiyczek dla przedsiebiorstw 
w dobrej sytuacji finansowej i w szczegol- 
nosci do stawek referencyjnych przyjgtych 
przez Komisjg. ~ rodk i  strukturalne, More nie 
wymagajq natychmiastowego dziatania, 
takie jak nieodwracalne i automatyczne 
uczestnictwo panstwa w Srodkach 
wtasnych przedsigbiorstwa, nie mogq by6 
finansowane w ramach pomocy w celu 
ratowania. 

Komisja zatwierdza pomoc w celu rato- 
wania gdy: 
O polega ona na wsparciu piynnosci finan- 

sowej w postaci gwarancji kredytowych 
lub poiyczek. Poiyczka musi zostaC 
przyznana przy zastosowaniu stopy pro- 
centowej co najmniej porownywalnej do 
stop procentowych stosowanych przy 
poiyczkach dla przedsigbiorstw w dobrej 
sytuacji finansowej i w szczegolnosci 
zgodnie ze stawkami referencyjnymi 
przyjetymi pnez Komisjg. Kaida poiycz- 
ka musi zostac zwrocona i kaida gwa- 
rancja musi sig zakonczyk w okresie nie 
dluiszym n i i  szesc miesiecy po wypia- 
cie przedsigbiorstwu pierwszej raty, 

P jest uzasadniona przez powaine trudno- 
Sci spoieczne i nie moie powodowac 
efektow ubocznych wwajqcych na po- 
zostate panstwa czbnkowskie, 

O zawiera plan restrukturyzacji lub plan 
likwidacii, 

O jest ograniczona do kwoty potrzebnej, 
aby utrzymac dziaialnosc przedsigbior- 
stwa w okresie, w ktorym pomoc jest do- 
zwolona. 

CI przestrzegany jest warunek ,,pierwszy 
i ostatni raz". 
Sposob obliczenia maksymalnej wy- 

sokosci wsparcia na ratowanie przedsig- 
biorstwa okreslony zostat w rozporzqdze- 
niu ministra Skarbu Paristwa z dnia 
6 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy pu- 
blicznej na ratowanie i restrukturyzacje 
pnedsigbiorc6wg. Zgodnie z art. 10 tego 
rozporzqdzenia maksymalna kwota po- 
iyczki nie moie byc wyisza n i i  rowno- 
wartosC 10 mln euro. Kwota ta nie moie 
jednoczesnie przekraczat wartosci obli- 
czonej ze wzoru: 

EBIT, +At + (KOt - KO,,) 

2 

gdzie: 
EBIT, - wynik finansowy z dzialalnosci ope- 
racyjnej za ostatni rok obrotowy poprzedza- 
jqcy przyznanie lub zgloszenie pomocy, 
4- amortyzacja za ostatni mk obrotowy po- 
przedzajqcy przyznanie lub zgtoszenie po- 
mocy, 
KO, - kapitat obrotowy za ostatni rok obro- 
towy poprzedzajqcy prryznanie lub zglosze- 
nie pomocy, 
KO,, - kapital obrotowy w roku wczkniej- 
szym n i l  ostatni rok obrotowy poprzedzajq 
cy przyznanie lub zgtoszenie pomocy. 

Wart056 kapitalu obrotowego w da- 
nym roku stanowi roinicg migdzy akty- 
wami obrotowymi a zobowiqaniami krot- 
koterminowymi. 

Wykorzystujqc przedstawione zasady 
obliczania maksymalnej kwoty poiyczki 
oraz sprawozdania finansowe jednego 
z przedsigbiorstw transportowych znajdu- 
jqcych sie w trudnej sytuacji obliczono war- 
to56 pomocy dla tego przedsiebiorstwa. 
Zatoiono, i e  przedsigbiorstwo wystqpi 
o przyznanie pomocy w 2010 r. Dane nie- 
zbedne do obliczenia maksymalnej kwoty 
poiyczki zawarte sq w tabeli 1. 

Tab. I. Dane f n a m  c b m n i a  mlaymal~jlovoh, 
p o ~ ~ n a a m w a n k ~ ! ~  .-  : zfj 

-~~ - 

oroej- 
Rok obmtmq U 
EBlT Iwk 2 dzi&lnoici operacvjnb. -9 
Amortyzacja . -' 5,. 
m a  obrotowe 1059.3 4081.0 
Zoboviiazania krD~oterminowe 1 751.2 2 622.8 
Kapitalabrotow -691.9 -1 541.8 
ZW: Opmmwanie &sne na podsfawie dokumenhiw 

badsnegc p~ed8i$bio&s 



Podstawiajqc przedstawione dane do 
przedstawionego wyiej wzoru, maksymal- 
na kwota poiyczki wyniesie 636,l tys. zt. 
Stanowi to zaledwie 24,2% zobowiqzan 
kr6tkoterminowych tego przedsigbiorstwa 
na koniec 2009 r. W 201 0 r. zadtuienie tego 
przedsiebiorstwa nadal wzrasta. Uzyskanie 
poiyczki w takiej wysokoici nie przyczyni 
sig do uratowania przedsiebiorstwa. Tezg 
tg potwierdzajq badania prowadzone w in- 
nych przedsiebiorstwach transportowych. 
Moiliwa do uzyskania poiyczka jest zbyt 
niska, aby moina byto s@ciC narastajqce 
zadtuienie przedsiebiorstw. Poprawa ich 
sytuacji finansowej bez wdroienia radykal- 
nego programu restrukturyzacyjnego jest 
niemoiliwa. Jednoczeinie trudno oczeki- 
waC pozytywnych skutk6w restrukturyza- 
cji w ciqgu szesciu miesiecy (po tym okre- 
sie konieczny jest zwrot po jczki). Pozy- 
tywne jest, i e  poiyczka ta moie byc spia- 
cona z Srodkow pozyskanych na restruk- 
turyzacje przedsiebiorstwa. 

4. Pomoc na restrukturyzacjq 
przedsiebiorstwa 

Pomoc w celu restrukturyzacji wywoit- 
je szczegolne zagroienia dla konkurencji, 
poniewai moie niesprawiedliwie przesunq6 
cigiar dostosowania strukturalnego i zwiq- 
zane ztym problemy spoieczne i gospodar- 
cze na innych producentow, ktorzy dziatajq 
bez pomocy i na inne pahstwa czbnkow- 
skie. Przyznanie pomocy na restrukturyza- 
cjq jest moiliwe tylko w okoliczno6ciach, 
w ktorych moinawykazac, i e  nie jest to n ie  
zgodne z interesem Wspolnoty. Jestto moi- 
liwetylko wtedy, gdy zostanqspetnionesci- 
ste kryteria i jeieli bgdzie istniala pewnosc, 
i e  wszystkie zakt6cenia konkurencji zrow- 
nowaiq sie poprzez korzysci plynqce z dal- 
szego istnienia przedsigbiorstwa (np. reduk- 
cja miejsc pracy wynikajqca z zaprzestania 
dzialalnoSci przez przedsiebiorstwo spowo- 
dowalaby nasilenie problemow zatrudnienia 
na rynku lokalnym) oraz jeieli istniejq od- 
powiednie srodki wyrownawcze dla kon- - kurentow. 

Pomoc na restruktulyzacje moie byc 
przyznana: 
# wytqcznie zagroionemu przedsiebior- 

stwu, 
i( gdy przyczyni sig do przywrocenia dh- 

goterminowej rentownosci, 
# gdy spetniony jest warunek nieuzasad- 

nionego zagroienia konkurencji, 
+. gdy jest ograniczona do minimum. 

Warunek dhgoterminowej rentownoSci 
wymaga przygotowania planu restruktury- 
zacji, podlegajqcemu zaakceptowaniu 
przez Komisje (zwyjqtkiem sektora m*ch 

i srednich przedsiebiorstw). Plan ten, kto- 
rego okres trwania ma byc moiliwie naj- 
krotszy, musi przywrocic dtugoterminowq 
rentownost przedsigbiorstwa w rozsqd- 
nych ramach czasowych i na podstawie re- 
alistycznych zabieh co do przysztych wa- 
runkow dzialania. Pomoc w celu restruktu- 
lyzacji musi zatem byc polqczona z trwa- 
lym planem restrukturyzacji, do ktorego 
zainteresowane pahstwo cztonkowskie sig 
zobowiqzuje. Plan naleiy zioiyc Komisji, 
podajqc wszystkie istotne szczeg6ty, 
w szczegolnosci badanie rynku. Lepsza 
rentownokc musi wynikac przede wszyst- 
kim ze srodkow wewnqtrznych zawartych 
w planie restrukturyzacji. Czynniki ze- 
wnetrzne (np. zmiany cen i zmiany popy- 
tu), na More przedsiebiorstwo nie ma wiek- 
szego wplywu, mogq by6 uwzglednione 
jeSli przyjete zabienia sq realne. Plan re- 
strukturyzacyjny musi zakladac zaprzesta- 
nie wykonywania dziatalnosci, ktora nawet 
po restrukturyzacji przynositaby straty. 

lstotnym elementem planu restruktury- 
zacji jest analiza czynnikow, ktore doprowa- 
dzi(y do trudnosci przedsigbiorstwa. Anali- 
za ta stanowi podstawe do oceny, czy pro- 
ponowane w planie Srodki qwiaiciwe. Ana- 
liza ta powinna odnosiC sig do aktualnego 
stanu oraz prognozy popytu i podaiy na od- 
powiednim rynku produktu, z podaniem 
scenariuszy opartych o najkorzystniejsze, 
najmniej korzystne i poSrednie zatoienia. 
Uwzgl@niac powinna takie ocene stabych 
i silnych stron przedsigbiorstwa. 

Konstruujqc plan restrukturyzacji nale- 
j przewidziet takq zmiane sytuacji przed- 
sigbiorstwa, kt6ra po zakohczeniu restruk- 
turyzacji pozwoli mu pok1y6 wszystkie kosz- 
ty wraz z amottyzacjq i opiatami finansowy- 
mi. Plan ten powinien gwarantowak osiqga- 
nie takiej stopy zwrotu zaangaiowanego ka- 
pitatu, kt6ra pozwoli na wzrost konkurencyj- 
nosci przedsigbiorstwa. 

Unikanie nieuzasadnionych zakt6cen 
konkurencji zwiqzane jest zzastosowaniem 
tzw. Srodkow wyrownawczych. Mogq one 
polegat na zbyciu aktywow, ograniczeniu 
zdolnoSci produkcyjnych lub udziatu w ryn- 
ku oraz ograniczeniu barier wejScia na ry- 
nek. W ramach oceny stosowndci srodkow 
wyrownawczych Komisja uwzglednia struk- 
ture rynku i warunki konkurencji. 

Zastosowane Srodki wyrownawcze 
muszq by6 proporcjonalne do zaktoca- 
jqcych skutkow pomocy oraz w szczegol- 
noici do wielkosci i wzglednego znacze- 
nia przedsigbiorstwa na rynku. Srodki 
te powinny zostaC wprowadzone w szcze- 
golnoSci na rynku, na ktorym przedsigbior- 
stwo bedzie miato znaczqcq pozycje po 

restrukturyzacji. Zakres i wielkosbzastoso- 
wanych srodkow wyrownawczych sq usta- 
lane na zasadzie indywidualnego podej- 
Scia, przy uwzglednieniu wynikow badania 
rynku doiqczonych do planu restrukturyza- 
cji oraz na podstawie kaidej innej informa- 
cji, bedqcej w posiadaniu Komisji, wraz 
z informacjami dostarczonymi przez zain- 
teresowane strony. 

Proponowane do zastosowania Srodki 
wyrownawcze powinny stanowiC integralnq 
czeSt planu restrukturyzacji. Wdroienie 
tych Srodk6w moie odbywaC sig przed lub 
po przyznaniu pomocy publicznej. lstotne 
jest, aby stanowity one czgsC tego samego 
procesu restrukturyzacji. 

Wiele przedsiqbiorstw transportowych 
z dominujqcym kaplatem publicznym, wy- 
stepujqc do organu petniqcego hrnkcje wk- 
scicielskie z wnioskiem o wyraienie zgody 
na zbycie nieruchomosci argumentuje, 
i e  jest ona zbgdna dla prowadzonej dzia- 
talnosci. Takie ograniczenie wielkosci aMy- 
wow nie moie by6 uznane, w Swietle pre- 
zentowanych Wytycznych wspolnotowych, 
za srodek wyrownawczy. Warto jednak zna- 
lei6 argumenty, ktore wykaiq, i e  zbycie nie- 
ruchomoSci jest celowym dziataniem zmie- 
rzajqcym do ograniczeniazdolnoici produk- 
cyjnych przedsiebiorstwa. 

Podobna sytuacja zwiqzana jest z za- 
mykaniern nierentownych linii. Nie moie to 
byc uznane za ograniczenie zdolnosci pro- 
dukcyjnej. W tym miejscu naleiy zwrocic 
uwage na skutki dla przedsigbiorstwatrans- 
portowego z zaprzestania obstugi tzw. nie- 
rentownych linii. Obliczenie poziomu ren- 
townosci linii wymaga precyzyjnej alokacji 
kosztow do kaidej linii, a wlkciwie do kai- 
dego zrealizowanego kursu. Postugiwanie 
sig wartosciami srednimi nie odzwierciedla 
rzeczywistej rentownosci linii. Tymczasem 
wiele przedsiebiorstw transportowych nie 
dysponuje takimi systemami zarzqdzaniafi- 
nansami, More umoiliwityby przypisanie 
kosztow do miejsc ich powstawania. 

Podejmujqc decyzjg o zaprzestaniu 
Swiadczenia ushg na okreslonej linii nale- 
iy okreSliC skutki finansowe dla przedsie- 
biorstwa. Zazwyczaj menedierowie przed- 
sigbiorstw transportowych wskazujq na 
moiliwosc zmniejszenia koszt6w funkcjo- 
nowania przedsiebiorstwa. Tymczasem 
jesli rezygnacji z obshgi linii (kursu) nie 
towarzyszy decyzja o ograniczeniu zatrud- 
nienia, likwidacji (sprzedaiy) autobusu i in- 
nych a m o w  przedsiebiorstwa, to pew- 
nym skutkiem finansowym jest zmniejsze- 
nie kosztow zu iycia paliwa oraz przycho- 
dow ze sprzedaiy ustug przewozowych. 
Moina ten problem odwrocic i zbadac 



zasadnosk uruchomieniadodatkowego kur- 
su. W wielu przypadkach bgdzieto optacal- 
ne, jesli przychody pokryjq koszty krahco- 
we takiej uslugi. Szersza prezentacja tego 
problemu wykracza jednak poza zakres o b  
jety tematem arlykulu. 

~rodkiem wyrownawczym moie by6 
takle ograniczenie barier wejscia na rynek. 
Wydajesie, i e  wtym zakresie przedsigbior- 
stwa transportowe majq niewielkie moili- 
woici. Jednqz nich jest niewqtpliwie umoi- 
liwienie wszystkim przewoinikom dostepu 
do infrastruktury przystankowej i dworco- 
wej. Czgsc przedsigbiorstw nie wyraia bo- 
wiem zgody na wjazd na dworzec niekto- 
rym przewoinikom. Dzialanie takie jest za- 
zwyczaj niekorzystne dla obu stron, ale 
w szczegolndci dla podmiotu, ktory nieze- 
mala na korzystanie z infrastruktury. W ta- 
kiej sytuacji wielu przewoznikow decyduje 
sig na zatrzymywanie sie w innym punkcie 
miasta, zazwyczaj zlokalizowanym w po- 
bliiu dworca autobusowego. Znane sq licz- 
ne przypadki, gdzie w bezposrednim sq- 
siedztwie dworca autobusowego czy kole- 
jowego, zlokalizowane sq przystanki ma- 
tych prywatnych przewolnikow. 

Oprocz Srodkow wyrownawczych Ko- 
misja mole natoiyi takie warunki i obo- 
wiqzki, jakie uzna za konieczne w celu 
zapewnienia, aby pomoc nie zaklocata 
konkurencji w stopniu sprzecznym ze 
wsp6lnym interesem, w przypadku gdy- 
by dane pahstwo cztonkowskie nie zo- 
bowiwato sig do przyjecia takich przepi- 
sow. Moie na przyklad wymagai: od pan- 
stwa cztonkowskiego, aby: 
O prryj@o samodzielnie niektore srodki (na 

przyklad, aby otworzy(a okrdlone rynki 
bezposrednio lub posrednio powiqzane 
z dzialalnosciq przedsigbiorstwa dla in- 
nych podmiotow gospodarczych Wspol- 
noty z naleiytym uwzglednieniem pra- 
wa wspolnotowego), 

0 natoiylo okreslone obowiqzki na wspie- 
rane przedsiebiorstwo, 

0 powstrzymab si? od prryznawania inne- 
go rodzaju pomocy danemu przedsie 
biorstwu w czasie restrukturyzacji. 
Kwota i intensywnosc pomocy muszq 

by6 ograniczone do minimum kosztow re- 
strukturyzacji, koniecznych aby umoiliwiC 
podjgcie restrukturyzacji w Swietie istniejq- 
cych zasobow finansowych przedsiebior- 
stwa, jego akcjonariuszy lub grupy kapita- 
lowej. W ocenie uwzglednionazostanie k e -  
da pomoc przyznana up~edni0. Od bene- 
ficjentow pomocy oczekuje sie, i e  znaczg 
cy wktad w planie restmktulyzacji bqdzie po- 
chodzit z ich Srodkow wlasnych, wtqcznie 
ze spizdaiq w, kt6re nie srl ni-ne 

do dalszego istnienia przedsigbiorstwa lub 
z zewngtrznych irodetfinansowania na wa- 
runkach rynkowych. Tego rodzaju wktad jest 
znakiem, i e  rynki wierzq w molliwosi: przy- 
wrocenia r e n t o d c i .  Wkhd musi by6 rze- 
czywisty, tzn. faktyczny, wykluczajqcy 
wszystkie przyszte spodziewane zyski, ta- 
kie jak p r z e m  Srodkow pienielnych. 

Wktad wtasny przedsiebiorstwa powi- 
nien wynosiC co najmniej: 
S 25% w przypadku matych przedsie- 

biorstw, 
# 40% w przypadku Srednich przedsig- 

biorstw, 
B 50% w przypadku duiych przedsie- 

biorstw. 
Przedsigbiorstwo korzystajqce z pomo- 

cy na restrukturyzacje musi w peini wdro- 
i y c  plan restrukturyzacji oraz wypetniC 
wszystkie inne zobowiqzania ustanowione 
w decyzji Komisji zeswalajqcej na pomoc. 
Kaide zaniechanie we wdroieniu planu lub 
w wypeinieniu pozostalych zobowiapn jest 
uznawane przez Komisjg zazte wykorzysta- 
nie pomocy. Molliwe jest jednak wprowa- 
dzenie, za zgodq Komisji, zmian w planie 
restruktutyzacji i kwocie pomocy. 

Zakoilczenie 
Niekorzystne trendy na rynku publicz- 

nych przewozow pasaierskich doprowa- 
dzily w ostatnich latach do znacznego po- 
gorszenia sig sytuacji finansowej i ekono- 
micznej przedsigbiorstw transportowych. 
Wiele z nich poszukujqc szansy na prze- 
trwanie i rozwoj, probuje korzystac z po- 
mocy publicznej na ratowanie i restruktu- 
ryzacje. Przedstawione uwarunkowania 
udzielenia takiej pomocy, wynikajqce 
z przepisow obowiqzujqcych w Unii Euro- 
pejskiej wskazujq, i e  ich pozyskanie uwa- 
runkowane jest spetnieniem rygorystycz- 
nych wymogow. Przyznana pomoc podle- 
ga monitorowaniu. Dotyczy to m.in. wyko- 
rzystania pomocy zgodnie z przeznacze- 
niem, w tym pelnego wdroienia planu re- 
strukturyzacji. W przypadku nieprawidto- 
wo'sci w realizacji pianu restrukturyzacji 
bqdi przekazaniu przez beneficjenta po- 
mocy nieprawdziwych informacji koniecz- 
ny mole okazac sig zwrot pomocy wraz 
z odsetkami. 

Pozyskanie pomocy moie byCdla wie- 
lu firm szanq na rozwoj. Wymaga to jed- 
nak wdrolenia takiej strategii rynkowej oraz 
takich zmian strukturalnych w przedsigbior- 
stwie, ktore przeksztakq je w nowoczesny 
podmiot majqcy zdolnosi do efektywnego 
osiqganiacelow rynkowych. W przeciwnym 
przypadku pnyznana pomoc bedzie tylko 
czynnikiem krotkotrwaiego przedtuienia 

istnienia przedsigbiorstwa na rynku, 
a w konsekwencji marnotrawstwem pienig- 
dzy publicznych. 
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