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Pomoc publiczna i pomoc de minimis
w Prawie restrukturyzacyjnym
- nowelizacja przepisów
15 marca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Wstęp:
Na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia
wierzytelności, znowelizowano przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zakresie zasad udzielania pomocy
publicznej. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów tej ustawy do warunków
opuszczalności pomocy na restrukturyzację wynikających z zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu
pomocowego, tj. Pomoc państwa SA.43594 (2015/N) - Polska - Polski program pomocy na ratowanie
i restrukturyzację MŚP. Dzięki wprowadzonym zamianom możliwe będzie udzielanie pomocy na restrukturyzację bez
konieczności jej każdorazowej notyfikacji w Komisji Europejskiej, co znacznie przyspieszy i ułatwi proces udzielania
tej pomocy.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych umożliwiających:
identyfikowanie pomocy publicznej w ramach postepowań restrukturyzacyjnych;
sporządzanie Testu prywatnego wierzyciela;
określenie wielkości przedsiębiorstw na potrzeby kryteriów MŚP;
weryfikowanie warunków dopuszczalności pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;
weryfikowanie warunków dopuszczalności pomocy na restrukturyzację;
ustalenie stopy referencyjnej i dyskontowej;
obliczenie wartości pomocy publicznej w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty oraz umorzeń
należności publicznych;

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
pracowników urzędów skarbowych odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych w ramach
postępowań restrukturyzacyjnych;
pracowników zakładu ubezpieczeń społecznych odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych
w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
pracowników wojewódzkich urzędów pracy odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności publicznych
w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiedzialnych za udzielaniu ulg
w spłatach należności publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności
publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
pracowników innych organów odpowiedzialnych za udzielaniu ulg w spłatach należności
publicznych w ramach postępowań restrukturyzacyjnych;
przedsiębiorców, członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów;
praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (syndycy, prawnicy, doradcy restrukturyzacyjni).

Program szkolenia:

Wprowadzenie do pomocy publicznej w prawie restrukturyzacyjnym
Pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
Definicja MŚP
Schemat pomocy publicznej w prawie restrukturyzacyjnym

Test prywatnego wierzyciela w prawie restrukturyzacyjnym
Idea testu prywatnego wierzyciela (TPW)
Orzecznictwo i praktyka decyzja KE dot. TPW
Test prywatnego wierzyciela w prawie restrukturyzacyjnym
Zasady przeprowadzania testu prywatnego wierzyciela
Niezbędne informacje i dokumenty do przeprowadzenia testów
Przykłady

Pomoc de minimis w prawie restrukturyzacyjnym
Sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
Kryteria tzw. „jednego przedsiębiorstwa”
Dopuszczalne formy pomocy - formy przejrzyste (stopa referencyjna i dyskontowa oraz obliczanie
wartości pomocy)
Limity pomocy de minimis (transport, rolnictwo, rybołówstwo)
Kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą publiczną, w tym pomocą na restrukturyzację (czy
pomoc de minimis możną łączyć z pomocą na restrukturyzację)
Dokumenty przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

Pomoc na restrukturyzację w prawie restrukturyzacyjnym
Zakres sektorowy
Kryteria trudnej sytuacji
Elementy planu restrukturyzacji
Trudności społeczne i niedoskonałości rynku
Potrzeba interwencji i efekt zachęty
Odpowiedniość pomocy (dopuszczalne formy pomocy i zasady ustalania wartości pomocy
na restrukturyzację)
Wkład własny (możliwość obniżenia wkładu własnego dla MŚP) oraz zasady podziału obciążeń
Zasada „pierwszy i ostatni raz” (ang. „one time last time”)
Środki mające na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji
Dokumenty przedstawiane przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc na restrukturyzację
Pomoc na restrukturyzację zwolniona z obowiązku notyfikacji

Stopa referencyjna i dyskontowa oraz obliczanie wartości pomocy publicznej
stopa dyskontowa i dyskontowanie pomocy
stopa referencyjna (rating i ocena zabezpieczeń)
ekwiwalent dotacji brutto
Obliczanie wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty oraz
umorzeń należności publicznych

Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Wykładowca:
Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie
Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie
Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie
postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów
pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej,
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na
Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk
ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca
z zakresu pomocy publicznej.

Harmonogram:
09:45 - 10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00

Rejestracja i przywitanie uczestników
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Lunch
Szkolenie
Zakończenie szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: WLR@WLR.COM.PL lub faksem: 22 632 47 18

Pomoc publiczna i pomoc de minimis
w Prawie restrukturyzacyjnym - nowelizacja przepisów
15 marca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

NIP:

Adres firmy:

Tel:

Fax:

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika
PDF na adres e-mail: …………………………………..……………
Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

E-mail:

Uwagi:

Cena uczestnictwa
690 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

Warunki uczestnictwa
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału
należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym
na fakturze proforma. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma.
Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku
rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu
na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł
przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy
szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
W przypadku finansowania
ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego
formularza zgłoszeniowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk. z siedzibą
w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia
z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
(zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie
przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji
w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW
Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Sp. z o. o.. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub
przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :
w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. nr 710 z późniejszymi zmianami) *

w co najmniej 70 %, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz.
1722 z późniejszymi zmianami).*

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka
WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
ul. Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa, tel.: 22 632 47 17, fax: 22 632 47 18

wlr.com.pl

