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Pomoc publiczna

Art. 87 ust. TWE:
Wszelka pomoc przyznawana przez Państwo 
Członkowskie lub przy uŜyciu zasobów państwowych 
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, 
jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w 
jakim wpływa na wymianę handlową między 
Państwami Członkowskimi.

Pomoc publiczna

Zasady wynikające z art. 87 ust. 1 TWE:

• transfer środków publicznych,

• korzyść ekonomiczna,

• selektywność,

• naruszenie lub groźba naruszenia konkurencji,

• wpływ na wymianę handlową między Państwami 
Członkowskimi.



Pomoc publiczna

Środki publiczne to środki przekazane przez:

• administrację centralną,

• administrację samorządową,

• agencje rządowe,

• przedsiębiorców publicznych,

• inne jednostki, dysponujące środkami z budŜetu 
państwa lub samorządu terytorialnego (fundacje, 
stowarzyszenia, fundusze rozwoju regionalnego, itp.).

Pomoc publiczna

Korzyść ekonomiczna występuje, gdy np.:

• przekazywane jest wsparcie o charakterze 
bezzwrotnym,

• udzielane są poŜyczki/kredyty z oprocentowaniem 
poniŜej stopy rynkowej (stopy referencyjnej KE),

• dokonuje się rozłoŜenia na raty/odroczenia płatności 
po stopie niŜszej od stopy rynkowej,

• poziom zabezpieczenia spłaty, w przypadku 
kredytu/poŜyczki, jest niŜszy od standardów przyjętych 
na rynku.

Pomoc publiczna

Selektywne jest wsparcie udzielane:

• na rzecz konkretnego podmiotu gospodarczego,

• na rzecz grupy podmiotów działających w konkretnym 
sektorze gospodarki,

• na rzecz grupy podmiotów działających w konkretnym 
regionie kraju,

• w związku z produkcją, czy obrotem konkretnymi 
rodzajami towarów i usług.



Pomoc publiczna

Wpływ na wymianę handlową:

• nie występuje, gdy kwota wsparcia jest niewielka.

Pomoc publiczna

Przykładowe orzeczenia ETS w odniesieniu do:

• korzyści ekonomicznej:

• sprawa C-200/97 - Ecotrade Srl przeciwko AFS.

• środki publiczne:

• sprawa C-482/99 - Republika Francji przeciwko Komisji WE 
(tzw. sprawa Stardust).

• wpływ na wymianę handlową:
• sprawa sprawie C-382/99 - Królestwo Niderlandów 

przeciwko Komisji WE.

Pomoc publiczna

Kto podlega przepisom o pomocy publicznej:

• wszystkie kategorie podmiotów prowadzące 
działalność gospodarczą:

• niezaleŜnie od formy prawnej i źródeł finansowania,

• nie ma znaczenia czy są nastawione na zysk,

• takŜe podmioty sektora publicznego, w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej.



Pomoc publiczna

Przykładowe orzeczenia ETS dotyczące definicji 
przedsiębiorstwa :

• forma prawna przedsiębiorstwa oraz źródła 
finansowania:
sprawa C-41/90 - Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH.

• prowadzenie działalności w celu osiągnięcia zysku:
sprawa C-67/96 – Albany International BV przeciwko Stichting
Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie.

• pojęcie działalności gospodarczej:
sprawa C-35/96 – Komisja przeciwko Republice Włoskiej.

Pomoc publiczna

Dzień udzielenia pomocy:

• naleŜy przez to rozumieć dzień nabycia prawa do 
otrzymania pomocy (podpisania umowy o udzieleniu 
pomocy, wydania decyzji).

• w przypadku, gdy nie ma obowiązku wydania decyzji 
będzie to dzień:
• dzień złoŜenia deklaracji (określa ona wartość

udzielonej pomocy),
• dzień w którym upływa termin złoŜenia zeznania 

rocznego (w przypadku pomocy w formie ulgi),
• dzień przysporzenia korzyści finansowej.

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna w przepisach dotyczących funduszy 
strukturalnych:

• art. 54 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006
z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 
31.7.2006):

„W odniesieniu do pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w 
rozumieniu art. 87 Traktatu pomoc publiczna przyznana w 
ramach programów operacyjnych podlega pułapom określonym 
dla pomocy publicznej.”



Pomoc de minimis

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE 
do pomocy de minimis

(Dz. Urz. UE L 397/5, 28.12.2006)

Pomoc de minimis

Rozporządzenie nie ma zastosowania do1:
• działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury 

(produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu),
• działalności w zakresie produkcji podstawowej 

produktów wymienionych w Załączniku I do TWE;
• działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania 

do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do 
TWE, jeśli wielkość pomocy jest uzaleŜniona od ceny 
lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych 
producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej 
udzielenie jest uzaleŜnione od przekazania jej 
producentom produktów;

Pomoc de minimis

• załącznik I TWE zawiera ogólne informacje dotyczące 
produktów rolnych np.:

Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub 
oczyszczane.

DZIAŁ15.07

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten 
pszenny .

DZIAŁ 11

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty 
pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone.

DZIAŁ 4

Opis produktów 
Numer 

nomenklatury 
brukselskiej
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• uszczegółowienie treści załącznika I TWE zawarte jest 
w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1719/2005 z dnia 
27 października 2005 r. zmieniające załącznik I do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie 
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej.
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Rozporządzenie nie ma zastosowania do2:
• działalności w sektorze drogowego transportu 

towarowego w przypadku zakupu środków transportu;
• działalności w sektorze węglowym;
• działalności eksportowej;
• pomocy uwarunkowanej uŜyciem towarów produkcji 

krajowej na niekorzyść towarów przywoŜonych;
• pomocy przyznanej przedsiębiorcom w trudnej sytuacji 

ekonomicznej.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis:
• nie moŜe przekroczyć wysokości 200 tys. euro w 

okresie 3 lat budŜetowych, a w przypadku 
przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 
tys. euro.

• wyraŜa się zawsze w ekwiwalencie dotacji brutto,
• Państwo Członkowskie ma obowiązek zapewnić, Ŝe 

nie będzie przekroczony próg dopuszczalnej pomocy.



Pomoc de minimis

Kumulacja pomocy de minimis:
• sumuje się z inną pomocą de minimis oraz pomocą

udzieloną w ramach wyłączenia grupowego lub 
indywidualnej decyzji Komisji – w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikowanych.

Pomoc de minimis

Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis:
• podmiot udzielający pomocy de minimis;
• dzień udzielenia pomocy de minimis;
• beneficjent pomocy de minimis;
• wartość pomocy de minimis w przeliczeniu

na ekwiwalent dotacji brutto;
• przeliczenie na euro, wg kursu średniego NBP

z dnia udzielenia pomocy de minimis;
• dane osoby upowaŜnionej do wydania zaświadczenia.

Pomoc de minimis

Metoda wyliczania dopuszczalnej 
wielkości pomocy de minimis
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Przykłady pomocy de minimis w okresie 2004-2006:
• SPO WKP:

• Dz. 1.2.1. Dokapitalizowanie funduszy mikro-poŜyczkowych,
• Dz. 1.2.2. Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych.

• SPO RZL: 
• Dz. 1.2 Perspektywy dla młodzieŜy,
• Dz. 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego 

bezrobocia.

• ZPORR:
• Dz. 2.5. Promocja przedsiębiorczości.

Pomoc de minimis

Pomocy de minimis w okresie 2007-2013:
• PO IG:

• Dz. 6.1. Paszport do eksportu.

• RPO WP: Priorytet 1 – Rozwój i innowacje w MŚP 
• pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP (poręczenia 

kredytowe, fundusze poŜyczkowe),
• rozwiązania innowacyjne w MŚP (proinnowacyjne 

inwestycje),
• wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
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