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WSPARCIE PUBLICZNE,
CZYLI JAK SOBIE PORADZIm
Z POMOCk PUBLICZNk
WSPARCIE PUBLICZNE

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI
POMOCY PUBLICZNEJ
WiÚkszoĂÊ wsparcia skierowanego do przedsiÚbiorstw finansowanego nie tylko z pieniÚdzy europejskich, ale takĝe ze Ărodków budĝetu pañstwa jest objÚta reguïami pomocy publicznej. Dla beneficjenta, czyli przedsiÚbiorstwa ubiegajÈcego siÚ o otrzymanie dotacji
lub korzystajÈcego z jakiejkolwiek formy wsparcia, istotne jest
zrozumienie, ĝe regulacje zwiÈzane z pomocÈ publicznÈ przekïadajÈ siÚ na:
x wielkoĂÊ otrzymywanej dotacji w stosunku do wielkoĂci kosztów
kwalifikowanych projektu;
x zobowiÈzanie beneficjenta do informowania o juĝ otrzymanej
pomocy publicznej;
x koniecznoĂÊ archiwizowania dokumentów zwiÈzanych z udzielonÈ beneficjentowi pomocÈ publicznÈ.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe zïamanie tych zasad moĝe mieÊ bardzo nieprzyjemne konsekwencje dla przedsiÚbiorstwa. Jednakĝe zanim
zostanie omówiona problematyka pomocy publicznej, kilka sïów
uzasadniajÈcych koniecznoĂÊ jej wprowadzenia na obszarze UE.
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Przykïadowo: jednostka samorzÈdu terytorialnego organizuje kilkuletni kurs szkoleniowo-doradczy z zakresu nawiÈzywania wspóïpracy z przedsiÚbiorstwami z Azji finansowany przez Europejski
Fundusz Spoïeczny, skierowany do przedsiÚbiorstw turystycznych
zlokalizowanych na terenie powiatu. Kurs bÚdzie obejmowaï
wszystkie niezbÚdne i kluczowe dla tych podmiotów informacje,
a jÚzykiem wykïadowym bÚdzie angielski. Z racji wymogów ustawy
o prawie zamówieñ publicznych wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony w procedurze przetargu nieograniczonego, w którym
kryterium wyboru bÚdzie wyïÈcznie cena.
Na szczÚĂcie sprawni pracownicy dziaïu zamówieñ publicznych
w sposób bardzo precyzyjny i zgodny z prawem opisali wymogi,
jakie musi speïniaÊ potencjalny wykonawca zamówienia. Rynek
szkoleñ jest trudny i konkurencyjny, wiÚc tego typu oferta to bardzo atrakcyjny kÈsek dla licznych przedsiÚbiorstw szkoleniowych
z Polski, ale takĝe z innych krajów Europy.
OfertÚ skïadajÈ zatem: Rafaï z Polski, Vojciech z Czech i Jonas
z Niemiec. Czy przedsiÚbiorcy z Czech i Niemiec mogÈ zïoĝyÊ
ofertÚ? OczywiĂcie, poniewaĝ jednym z osiÈgniÚÊ integracji gospodarczej na obszarze Europy jest swobodny przepïyw osób, kapitaïu,
towarów i usïug1. Kaĝda z ofert speïnia wymogi zamawiajÈcego,
zatem ostateczne rozstrzygniÚcie bÚdzie opieraïo siÚ na porównaniu ceny za usïugÚ oferowanÈ przez kaĝdego z przedsiÚbiorców.
Jednak rzÈd Republiki Czeskiej w ramach wspierania wïasnych
1

OczywiĞcie nie do koĔca — zdarzają siĊ sytuacje, w których poszczególne paĔstwa czáonkowskie UE próbują ograniczaü te swobody.
PoniewaĪ ta czĊĞü opracowania jest poĞwiĊcona wprowadzeniu do
problematyki pomocy publicznej, autor nie bĊdzie zgáĊbiaá problematyki swobodnego przepáywu usáug czy towarów.
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firm doradczo-szkoleniowych proponuje specjalne dotacje na zatrudnienie wykïadowców i dojazd do dowolnego miejsca na obszarze UE. Oferta podmiotu z Republiki Czeskiej dziÚki takiemu
wsparciu — bo przecieĝ dotacja obniĝy koszt Ăwiadczenia usïugi
— jest zdecydowanie najkorzystniejsza i ma szanse zostaÊ wybrana
przez zamawiajÈcego.
Warto zauwaĝyÊ, ĝe wsparcie, które otrzymaïo czeskie przedsiÚbiorstwo, wpïynÚïo na zaburzenie konkurencji w tym konkretnym
przypadku. Wsparcie przedsiÚbiorstw ze Ărodków publicznych jest
konsekwentnie realizowane przez kaĝde z pañstw czïonkowskich
na obszarze UE. W 2013 r. kwota pomocy przekazanej przedsiÚbiorstwom zlokalizowanym na obszarze Polski wyniosïa 20 618,6
mln zïotych, z czego 4047,0 mln stanowiïa pomoc udzielona w zakresie drogowego transportu towarów2. OczywiĂcie nie caïa pomoc
byïa przekazywana w formie dotacji — dodatkowymi formami
wspierania przedsiÚbiorstw byïy m.in.: ulgi podatkowe (np.: zwolnienie, odliczenie, zaniechanie poboru podatków, opïat, umorzenie
zalegïoĂci podatkowej, umorzenie odsetek od zalegïoĂci podatkowej), subsydia kapitaïowo-inwestycyjne (np.: wniesienie kapitaïu
do spóïki, konwersja wierzytelnoĂci na akcje lub udziaïy), miÚkkie
kredytowanie (np. preferencyjne poĝyczki lub kredyty, umorzenie
lub odroczenie rat pïatnoĂci), udzielanie porÚczeñ i gwarancji.
Kaĝda z tych form wsparcia przyczynia siÚ do zmiany sytuacji
podmiotów konkurujÈcych pomiÚdzy sobÈ na rynku wewnÚtrznym
UE i moĝe doprowadziÊ do likwidacji tych przedsiÚbiorstw, których
nie zdecydowaïy siÚ wspieraÊ wïadze publiczne. Aby zatem za2

Za: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiĊbiorcom
w 2013 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa
2014, s. 72.
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chowaÊ moĝliwoĂÊ konkurowania podmiotów pochodzÈcych z róĝnych krajów UE oraz nadzorowaÊ wsparcie udzielane przedsiÚbiorstwom przez pañstwa czïonkowskie, Komisja Europejska (KE)
stworzyïa mechanizm pomocy publicznej i ustaliïa kilka podstawowych zasad zwiÈzanych z jej stosowaniem.
Artykuï 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
stwierdza, ĝe wszelka pomoc przyznawana przez pañstwo czïonkowskie lub przy uĝyciu zasobów pañstwowych w jakiejkolwiek
formie, która zakïóca konkurencjÚ lub grozi takim zakïóceniem
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiÚbiorstwom lub produkcji
niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnÚtrznym w zakresie, w jakim wpïywa na wymianÚ handlowÈ miÚdzy pañstwami
czïonkowskimi. W Ăwietle zapisów traktatu i orzecznictwa w tym
zakresie o wystÈpieniu pomocy publicznej przesÈdza ïÈczne speïnienie nastÚpujÈcych przesïanek:
x wsparcie jest adresowane do przedsiÚbiorcy;
x wsparcie pochodzi od pañstwa lub ze Ărodków pañstwowych;
x wsparcie przynosi korzyĂÊ ekonomicznÈ przedsiÚbiorcy;
x wsparcie ma charakter selektywny;
x w wyniku udzielenia wsparcia nastÚpuje faktyczne lub potencjalne zakïócenie lub groěba zakïócenia konkurencji;
x wsparcie wpïywa na wymianÚ handlowÈ na rynku unijnym3.
Kaĝde wsparcie speïniajÈce powyĝsze przesïanki jest zabronione,
a jeĝeli pañstwo czïonkowskie go udzieli, zostanie zmuszone przez
KE do jego zwrotu.
3

WiĊcej o speánianiu warunków zaistnienia pomocy publicznej i ich
interpretacji moĪna przeczytaü m.in. w: K. Gaáązka, Pomoc publiczna
dla przedsiĊbiorców, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Warszawa 2012, s. 19 i dalsze.
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Jednakĝe w niektórych przypadkach zasadne jest dopuszczenie
pewnych form interwencji pañstwowej. MogÈ byÊ nimi np. zaburzenia funkcjonowania rynku lub chÚÊ realizowania okreĂlonej polityki gospodarczej przez wïadze pañstwowe lub samorzÈd terytorialny4. Komisja Europejska zdajÈc sobie sprawÚ, ĝe dbanie o rozwój
gospodarczy Wspólnoty moĝe wymagaÊ prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej, zdecydowaïa siÚ na wprowadzenie okreĂlonych
warunków, przy których poszczególne pañstwa czïonkowskie bÚdÈ
mogïy wspieraÊ podmioty gospodarcze. SÈ one zawarte w ust. 2 i 3
art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdzie podaje
siÚ kilka rodzajów pomocy oraz dziaïañ, których realizacja nie
wpïywa, zdaniem KE, na zaburzenie konkurencji na wspólnym
rynku. Ponadto KE umoĝliwiïa pañstwom czïonkowskim inicjowanie nowych programów pomocy publicznej.
TworzÈc rozwiÈzania umoĝliwiajÈce wdraĝanie programów pomocy publicznej, KE rozdzieliïa mechanizmy jej przyznawania na
pomoc udzielanÈ w ramach programów pomocowych oraz pomoc
indywidualnÈ na rzecz przedsiÚbiorstw, zastrzegajÈc sobie jednakĝe
prawo do wyraĝania zgody na udzielanie pomocy indywidualnej
oraz do jej kontrolowania w poszczególnych pañstwach czïonkowskich. Aby usprawniÊ proces akceptowania form pomocy publicznej, komisja opracowaïa kilka mechanizmów upraszczajÈcych procedury uzyskania zgody przez pañstwa czïonkowskie.

4

Problem obecnoĞci paĔstwa w gospodarce jest jednym z waĪniejszych
zagadnieĔ ekonomii i posiada bogatą literaturĊ przedmiotu poĞwiĊconą zarówno uzasadnianiu koniecznoĞci interwencji paĔstwowych,
jak i ich negowaniu.
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Pierwszym z nich jest pomoc publiczna udzielana w ramach tzw.
wyïÈczeñ grupowych (zwanych takĝe blokowymi)5, w których
uznano, ĝe pewne kategorie pomocy sÈ zgodne ze wspólnym rynkiem
i nie wymagajÈ czasochïonnej procedury uzyskania zgody. NaleĝÈ
do nich nastÚpujÈce kategorie:
x pomoc regionalna;
x pomoc dla maïych i Ărednich przedsiÚbiorstw (M¥P);
x pomoc na dostÚp M¥P do finansowania;
x pomoc na dziaïalnoĂÊ badawczÈ, rozwojowÈ i innowacyjnÈ;
x pomoc szkoleniowa;
x pomoc przeznaczona dla pracowników znajdujÈcych siÚ w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepeïnosprawnych;
x pomoc na ochronÚ Ărodowiska;
x pomoc majÈca na celu naprawienie szkód spowodowanych
niektórymi klÚskami ĝywioïowymi;
x pomoc o charakterze spoïecznym w zakresie transportu na rzecz
mieszkañców regionów oddalonych;
x pomoc na infrastrukturÚ szerokopasmowÈ;
x pomoc na kulturÚ i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
x pomoc na infrastrukturÚ sportowÈ i wielofunkcyjnÈ infrastrukturÚ rekreacyjnÈ;
x pomoc na infrastrukturÚ lokalnÈ.

5

Szczegóáowo reguluje to Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnĊtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
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Drugim jest tzw. pomoc de minimis6 — caïkowita kwota pomocy
przyznanej przez pañstwo czïonkowskie jednemu przedsiÚbiorstwu
nie moĝe przekroczyÊ 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Jeĝeli natomiast przedsiÚbiorstwo prowadzi dziaïalnoĂÊ zarobkowÈ w zakresie drogowego transportu towarów, kwota pomocy
nie moĝe przekroczyÊ 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych
i nie moĝe zostaÊ wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
Zagadnienie pomocy publicznej jest rozbudowane i wieloaspektowe.
W zaleĝnoĂci od obszaru zainteresowañ wymaga ono zapoznania
siÚ z licznymi aktami prawnymi regulujÈcymi zasady jego przyznawania. Kluczowym zagadnieniem, z jakim zetknie siÚ przedsiÚbiorca poszukujÈcy wsparcia w ramach oferty Ărodków publicznych,
jest jednakĝe umiejÚtnoĂÊ zidentyfikowania obecnoĂci pomocy publicznej w konkretnej, skierowanej do niego ofercie.

JAK ZIDENTYFIKOWAm
POMOC PUBLICZNk
I JAK SOBIE Z NIk PORADZIm
W poprzednim podrozdziale wspomniano, ĝe wïaĂciwie kaĝde
wsparcie oferowane przedsiÚbiorcy, a finansowane ze Ărodków publicznych moĝe mieÊ charakter pomocy publicznej. Warto pamiÚtaÊ, ĝe wsparcie to moĝe mieÊ róĝnorodne formy. SÈ to oczywiĂcie
dotacje udzielane na dowolny cel (ale zgodny z zakresem programu
pomocowego), jednak formami pomocy publicznej mogÈ byÊ takĝe:
6

Szczegóáowo reguluje to Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
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zwolnienie ze zobowiÈzañ podatkowych lub z innych pïatnoĂci
na rzecz pañstwa lub samorzÈdu terytorialnego (gminy), zwolnienie
z opïaty czynszu i kosztów wynajmu (lub obniĝenie tych opïat),
bezpïatne uczestnictwo w wystawach, targach czy imprezach branĝowych, szkolenia skierowane do pracowników przedsiÚbiorstwa,
preferencyjna poĝyczka czy jednorazowa amortyzacja. KlasyfikacjÚ
form pomocy publicznej przedstawiono w tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Klasyfikacja form pomocy publicznej
Typy pomocy

Charakter pomocy

Forma pomocy
dotacje
dopïaty do oprocentowania kredytów
bankowych (bezpoĂrednio dla
przedsiÚbiorców)

Czynny

inne wydatki zwiÈzane z funkcjonowaniem
jednostek budĝetowych lub realizacjÈ ich
zadañ statutowych
refundacje
rekompensaty

Dotacje i ulgi
podatkowe

zwolnienie z podatku
odliczenie od podatku

Bierny

obniĝka lub zmniejszenie, powodujÈce
obniĝenie podstawy opodatkowania
lub wysokoĂci podatku
obniĝenie wysokoĂci opïaty
zwolnienie z opïaty
zaniechanie poboru podatku
zaniechanie poboru opïaty
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Tabela 3.1. Klasyfikacja form pomocy publicznej — ciÈg dalszy
Typy pomocy

Charakter pomocy

Forma pomocy
umorzenie zalegïoĂci podatkowej wraz
z odsetkami
umorzenie odsetek od zalegïoĂci
podatkowej
umorzenie opïaty i odsetek za zwïokÚ
z tytuïu opïaty (skïadki, wpïaty)
umorzenie kar

Dotacje i ulgi
podatkowe

Bierny
— ciÈg dalszy

oddanie do wykorzystania mienia bÚdÈcego
wïasnoĂciÈ Skarbu Pañstwa lub jednostek
samorzÈdu terytorialnego i ich zwiÈzków
na warunkach korzystniejszych
od oferowanych na rynku
zbycie mienia bÚdÈcego wïasnoĂciÈ Skarbu
Pañstwa lub jednostek samorzÈdu
terytorialnego i ich zwiÈzków na warunkach
korzystniejszych od oferowanych na rynku
umorzenie kosztów egzekucyjnych
jednorazowa amortyzacja

Czynny
Subsydia
kapitaïowo-inwestycyjne Bierny

wniesienie kapitaïu do spóïki
konwersja wierzytelnoĂci na akcje
lub udziaïy
poĝyczki, kredyty preferencyjne

Tak zwane
miÚkkie
kredytowanie

Czynny

dopïaty do oprocentowania kredytów
bankowych (dla banków)
poĝyczki warunkowo umorzone
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Tabela 3.1. Klasyfikacja form pomocy publicznej — ciÈg dalszy
Typy pomocy

Charakter pomocy

Forma pomocy
odroczenie lub rozïoĝenie na raty pïatnoĂci
podatku lub zalegïoĂci podatkowej wraz
z odsetkami za zwïokÚ

Tak zwane
miÚkkie
kredytowanie

Bierny

odroczenie lub rozïoĝenie na raty pïatnoĂci
opïaty (skïadki, wpïaty), zalegïej opïaty
(skïadki, wpïaty) lub zalegïej opïaty
(skïadki, wpïaty) wraz z odsetkami
odroczenie lub rozïoĝenie na raty pïatnoĂci kary
odroczenie lub rozïoĝenie na raty kosztów
egzekucyjnych
odroczenie lub rozïoĝenie na raty odsetek
odroczenie lub rozïoĝenie na raty kosztów
sÈdowych

Inne

Czynny

porÚczenia i gwarancje

½ródïo: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiÚbiorcom w 2013 roku,
dz.cyt., s. 10.

Poza wielorakoĂciÈ form pomocy jej potencjalni beneficjenci muszÈ
pamiÚtaÊ jeszcze o dwóch waĝnych aspektach.
Po pierwsze, udzielanie pomocy publicznej nie jest zarezerwowane
tylko dla instytucji publicznych. Pomocy publicznej mogÈ udzielaÊ
zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne. Zatem
wsparcie kwalifikujÈce siÚ jako pomoc publiczna moĝe byÊ m.in.
udzielane przez:
x agencje rzÈdowe, np. PolskÈ AgencjÚ Rozwoju PrzedsiÚbiorczoĂci (PARP) w ramach dotacji dla przedsiÚbiorstw w Programie
Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020;
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x jednostki samorzÈdu terytorialnego, np. dotacje udzielane przez
powiatowe urzÚdy pracy w ramach regionalnych programów
operacyjnych;
x organizacje pozarzÈdowe, np. dotacje dla osób zakïadajÈcych
przedsiÚbiorstwo udzielane przez fundacje, a finansowane
w ramach regionalnych programów operacyjnych;
x uczelnie publiczne oraz prywatne, np. szkolenia dla pracowników
maïych i Ărednich przedsiÚbiorstw finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych;
x prywatne przedsiÚbiorstwa, np. doradztwo gospodarcze dla przedsiÚbiorstwa w zakresie pozyskania inwestora kapitaïowego udzielane w ramach regionalnych programów operacyjnych;
x samorzÈd gospodarczy, np. finansowanie w ramach regionalnych
programów operacyjnych.
Potencjalny beneficjent pomocy musi pamiÚtaÊ, ĝe wiele organizacji moĝe byÊ poĂrednikiem w udzielaniu róĝnych form pomocy
publicznej.
Po drugie, kaĝda z wymienionych w tabeli 3.1 form pomocy publicznej moĝe byÊ udostÚpniana w ramach: pomocy de minimis, pomocy udzielanej w ramach wyïÈczeñ blokowych, pomocy regionalnej
lub innych mechanizmów dopuszczonych przez KE. Przykïadowo:
x dotacje mogÈ zostaÊ udzielone w ramach: pomocy de minimis,
pomocy regionalnej, pomocy na dziaïalnoĂÊ badawczÈ, rozwojowÈ i innowacyjnÈ;
x szkolenia dla pracowników mogÈ zostaÊ udzielone w ramach:
pomocy szkoleniowej, pomocy na restrukturyzacjÚ, pomocy
przeznaczonej dla pracowników znajdujÈcych siÚ w szczególnie
niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepeïnosprawnych;
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x doradztwo gospodarcze moĝe byÊ udzielone w ramach: pomocy regionalnej, pomocy de minimis;
x finansowanie uczestnictwa w misjach gospodarczych lub zagranicznych targach branĝowych moĝe byÊ udzielone w ramach:
pomocy regionalnej, pomocy de minimis.
Potencjalny beneficjent pomocy musi pamiÚtaÊ, ĝe kaĝda z kategorii pomocy publicznej dopuszcza wiele róĝnych form jej udzielania.
Powyĝsze aspekty z pewnoĂciÈ utrudniajÈ przedsiÚbiorcy zrozumienie specyfiki pomocy publicznej oraz efektywne poruszanie siÚ
w dokumentacji regulujÈcej udzielanie pomocy publicznej i raportowanie o niej.
Mechanizm zarzÈdzania pomocÈ publicznÈ w kontekĂcie aplikowania o pomoc w ramach programów operacyjnych 2014 – 2020
wyjaĂniono na rysunku 3.1.

½ródïo: opracowanie wïasne.

Rysunek 3.1. ZarzÈdzanie pomocÈ publicznÈ
w aplikowaniu o fundusze europejskie
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Pierwszym etapem jest uzyskanie wiÈĝÈcej odpowiedzi na pytanie,
czy w danej formie wsparcia pojawia siÚ pomoc publiczna.
Jak wspomniano, wsparcie publiczne to kaĝde uĝycie zasobów
pañstwowych w jakiejkolwiek formie. Ze wzglÚdu na szeroki zakres
form wsparcia moĝe mieÊ ono róĝnorodny charakter. Wsparcie
moĝe byÊ zarówno bezpoĂrednie (np. dotacja na zakup sprzÚtu,
wyjazd na targi), jak i poĂrednie (np.: sfinansowanie stypendium
dla osoby odbywajÈcej staĝ, niĝsze stawki wynajmu pomieszczeñ
w inkubatorze przedsiÚbiorczoĂci, zwolnienie podatkowe). Potencjalni beneficjenci pomocy muszÈ takĝe pamiÚtaÊ, ĝe zasoby pañstwowe mogÈ byÊ im przekazywane poprzez róĝnorodne organizacje.
Pomoc ta moĝe byÊ przyznawana zarówno przez instytucje publiczne
(np. powiatowy urzÈd pracy), jak i prywatne, które dysponujÈ Ărodkami publicznymi (np. przedsiÚbiorstwa doradczo-szkoleniowe).
Kluczowe pozostaje zatem pytanie, w jaki sposób naleĝy poszukiwaÊ informacji na temat obecnoĂci pomocy publicznej. Przede
wszystkim wsparcie musi byÊ skierowane do przedsiÚbiorstwa, czyli
to przedsiÚbiorstwo jest jej beneficjentem. O ile ten aspekt jest
zwykle intuicyjnie rozumiany w przypadku dotacji, o tyle czÚsto nie
dostrzega siÚ obecnoĂci pomocy publicznej w innych mechanizmach
wsparcia. Przykïadowo: szkolenia skierowane do pracowników
przedsiÚbiorstwa mogÈ byÊ objÚte reguïami pomocy publicznej,
czyli skutkowaÊ transferem zasobów (dostÚp do wiedzy po cenach
niĝszych niĝ rynkowe). Innym przykïadem moĝe byÊ uczestnictwo
jako wystawca w imprezach gospodarczych (targi, festyny), organizowanych przez samorzÈd terytorialny, które takĝe mogÈ skutkowaÊ transferem zasobów (w tym przypadku moĝe to byÊ bezpïatne uczestnictwo w targach).
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