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Celem autora artykułu jest przedstawienie zmian w udzielaniu pomocy pu-

blicznej od momentu wst�pienia Polski do Unii Europejskiej oraz kierunków 

udzielania pomocy w ramach programów operacyjnych na lata 2007–2013. Wraz 

z przyst�pieniem Polski do Unii Europejskiej wszystkie uregulowania prawne, 

działaj�ce na poziomie wspólnotowym, zostały stopniowo wł�czone do prawa 

obowi�zuj�cego na terenie naszego kraju. Oznacza to, �e wszystkie pa�stwa 

członkowskie, które udzielaj� pomocy ze �rodków publicznych, musz� udziela� 
jej zgodnie z wytycznymi prawa wspólnotowego

1
. Poj�cie pomocy publicznej 

nale�y do najszerzej opisywanego zagadnienia prawa subwencyjnego
2
. Pomoc 

publiczna polega na selektywnym stosowaniu narz�dzi polityki gospodarczej 

wobec konkretnych podmiotów. Słu�y realizacji okre�lonych celów polityki 

prowadzonej przez władze publiczne, powinna mie� równie� konsekwencje 

selektywne, a nie ogólne
3
. Rosn�ca konkurencja na rynkach mi�dzynarodowych 

oraz członkostwo w Unii Europejskiej stawiaj� przed polsk� gospodark� wyzwa-

nie poprawy efektywno�ci ekonomicznej i sprawno�ci działania dla ró�nej 

wielko�ci przedsi�biorstw. Du�� rol� w tym zakresie ma do odegrania odpowied-

nio zaadresowana pomoc publiczna; ma ona na celu ułatwienie przezwyci��ania 

barier wyst�puj�cych w działaniu podmiotów gospodarczych, a w konsekwencji 

stymulowanie wzrostu ich konkurencyjno�ci na rynku krajowym i mi�dzynaro-

                      
∗ Doktorant, Instytut Finansów, Bankowo�ci i Ubezpiecze�, Uniwersytet Łódzki. 
1 A. Jankowska, Pomoc publiczna dla przedsi�biorstw w �wietle uregulowa� wspólnotowych. 

Zasady i ograniczenia udzielania, PARP, Warszawa 2005, s. 5. 
2 P. Marquardt, Pomoc publiczna dla małych i �rednich przedsi�biorców, LexisNexis, War-

szawa 2007, s. 17. 
3 I. Ja�wi�ski, Pomoc publiczna dla przedsi�biorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczeci�skiego” 2007, nr 453, s. 85. 
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dowym
4
. Pomoc publiczna w Polsce stopniowo zaczyna nabiera� charakteru 

pomocy stymuluj�cej rozwój społeczno-gospodarczy, który jest jednym z podsta-

wowych celów odnowionej Strategii Lizbo�skiej. Jest to szczególnie wa�ne  

w dobie kryzysu gospodarczego
5
. W latach 2004–2007 warto�� realizowanych  

w Polsce inwestycji, które były współfinansowane przez Uni� Europejsk�, 
wynosiła 39,4 mld zł. W latach 2007–2013 do dotowanych przez UE przedsi�-
wzi�� Polska musi doło�y� ok. 91,6 mld zł. Jak wynika z analizy Instytutu Bada� 
nad Gospodark� Rynkow� przeprowadzonej na zlecenia Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego (MRR), rocznie to ponad 10 mld zł. W ramach obecnego bud�etu 

UE Polska ma do wykorzystania 68 mld euro, które musz� zosta� wykorzystane 

do 2015 r. Do połowy roku 2009 r. realizowane były tak�e inwestycje z poprzed-

niego bud�etu unijnego z lat 2004–2006
6
.  

1. POJ�CIE POMOCY PUBLICZNEJ 

Poj�cie pomocy publicznej jest terminem bardzo szerokim, co odzwiercie-

dlaj� formy, w jakich mo�e by� ona stosowana. Najcz��ciej pomoc publiczna 

rozumiana jest jako przysporzenie korzy�ci finansowych przedsi�biorcy, czemu 

musi odpowiada� jednocze�nie powstawanie obci��enia finansowego po stronie 

finansów publicznych
7
. Obci��enie to mo�e wyst�powa� w postaci wydatkowa-

nia �rodków na rzecz przedsi�biorcy lub pomniejszenia nale�nych �wiadcze�  
z jego strony na rzecz finansów publicznych. Przy tak scharakteryzowanej 

pomocy publicznej bardzo wa�ne jest zbadanie �ródeł finansowania podmiotu 

gospodarczego, sprawdzenie, czy te �rodki pochodz� ze �ródeł pa�stwowych
8
. 

Wa�n� cech� pomocy publicznej jest wspomniana ju� wcze�niej selektywno��. 
Polega ona na przyznawaniu pomocy publicznej tylko niektórym przedsi�bior-

com, co tworzy preferencyjne warunki dla jednych przedsi�biorstw kosztem 

innych. Selektywno�� pomocy mo�e mie� �ródło w przynale�no�ci przedsi�bior-

stwa do okre�lonego sektora, terytorium lub ze wzgl�du na realizacj� ró�nych 

celów horyzontalnych (badania i rozwój, zatrudnienie, ochrona �rodowiska itp.)
9
.  

                      
4 Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, dokument przyj�ty przez Rad� 

Ministrów 23 maja 2008 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2008, s. 4. 
5 Ibidem, s. 7. 
6 U. Miro�czuk, Ile kosztuje polski wkład do unijnej pomocy, „Rzeczpospolita”, 21.09.2009, 

s. B5. 
7 J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagro�enia, Poltext, 

Warszawa 2009, s. 11. 
8 Ibidem, s. 11. 
9 J. Barszcz, Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Wyd. Prawo i Praktyka 

Gospodarcza, Warszawa 2003, s. 273. 
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W prawie wspólnotowym nie ma jednoznacznej definicji pomocy publicznej. 

Zapis dotycz�cy tego zagadnienia zawarty jest w art. 87, ust. 1 traktatu ustana-

wiaj�cego Wspólnot� Europejsk� (TWE). Konieczne jest tutaj rozró�nienie 

pomocy jako takiej (pomoc publiczna) oraz pomocy spełniaj�cej wszystkie 

warunki okre�lone w art. 87, ust. 1 TWE (antykonkurencyjna pomoc publiczna). 

Dodatkowym okre�leniem, stosowanym równolegle, jest „pomoc” w rozumieniu 

art. 87, ust. 1 TWE, które bywa rozumiane w ró�ny sposób. Raz jako synonim 

pomocy publicznej, natomiast innym razem jako synonim pomocy spełniaj�cej 

wszystkie warunki okre�lone w art. 87, ust. 1 TWE (antykonkurencyjnej pomocy 

publicznej)
10

. Zgodnie z tym artykułem pomoc publiczna jest niedopuszczalna, 

gdy spełnione s� nast�puj�ce warunki: 

– pomoc ma charakter selektywny, 

– pomoc zakłóca konkurencj�, 
– narusza wymian� handlow� mi�dzy pa�stwami członkowskimi, 

– pomoc nie jest obj�ta jednym z wyj�tków przewidzianych przez TWE.  

2. POLSKIE REGULACJE DOTYCZ�CE POMOCY PUBLICZNEJ 

Polskie, przedakcesyjne uregulowania dotycz�ce pomocy publicznej mo�na 

podzieli� na trzy okresy. Okres pierwszy obejmuje lata do 1994 roku, gdzie brak 

było jakichkolwiek uregulowa� dotycz�cych dopuszczalno�ci udzielania 

pomocy publicznej. Drugi okres obejmował lata 1994–2001.
11

 Pocz�tek tego 

okresu wyznacza wej�cie w �ycie układu stowarzyszeniowego, natomiast koniec 

to wej�cie w �ycie pierwszej polskiej ustawy o pomocy publicznej. Okres trzeci 

obejmował lata 2001–2004, kiedy obowi�zywały kolejne dwie ustawy o pomocy 

publicznej: z 2000
12

 i 2002 r.
13

 Na gruncie obu tych ustaw za niedopuszczaln� 
uznano pomoc zakłócaj�c� konkurencj� w wymiarze krajowym, a nie tylko 

mi�dzynarodowym. Ustawa z roku 2000 spotkała si� z wyj�tkowo krytycznymi 

ocenami, co spowodowało zast�pienie jej kolejn� ustaw�, maj�c� obowi�zywa� 
do momentu przyst�pienia Polski do Unii Europejskiej. Regulacje z okresu 

przedakcesyjnego nie pozostały bez wpływu na kształt obowi�zuj�cych aktual-

nie rozwi�za� prawa polskiego
14

. 30 kwietnia 2004 r. została uchwalona ustawa 

                      
10 P. Marquardt, Pomoc publiczna..., s. 30. 
11 Ibidem, s. 62.  
12 Ustawa z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy pu-

blicznej dla przedsi�biorców, DzU, nr 60, poz. 704. 
13 Ustawa z 30 pa�dziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsi�biorców o szczegól-

nym znaczeniu dla rynku pracy, DzU z 2002 r., nr 213, poz. 1800. 
14 P. Marquardt, Pomoc publiczna..., s. 63. 
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o post�powaniu w sprawach pomocy publicznej
15

, natomiast 11 sierpnia 2004 r. 

weszło w �ycie rozporz�dzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego 

obliczania warto�ci pomocy publicznej udzielanej w ró�nych formach
16

. 

3. REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZ�CE POMOCY PUBLICZNEJ 

W prawie wspólnotowym istnieje zakaz udzielania przedsi�biorcom przez 

pa�stwo lub ze �ródeł pa�stwowych pomocy, która zakłóca lub grozi zakłóce-

niem konkurencji oraz jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim 

narusza wymian� handlow� pomi�dzy krajami członkowskimi. Zakaz ten jest 

zawarty w art. 87, ust. 1 traktatu ustanawiaj�cego Wspólnot� Europejsk�17
. 

Procedur� notyfikacji w prawie wspólnotowym reguluje rozporz�dzenie Rady  

z 22 marca 1999 r., ustanawiaj�ce szczegółowe zasady stosowania art. 93 TWE
18

 

oraz rozporz�dzenie Komisji (WE) z 21 kwietnia 2004 r. wdra�aj�ce rozporz�-
dzenie Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiaj�ce szczegółowe zasady zastosowania 

art. 93 Traktatu WE
19

. 

W roku 2005 Komisja Europejska w dokumencie programowym Plan dzia-

ła� w zakresie pomocy pa�stwa zapowiedziała przeprowadzenie, wraz z pa�-

stwami członkowskimi, przegl�du wspólnotowych reguł i zasad udzielania 

pomocy publicznej. Reforma zasad udzielania pomocy publicznej zapowiedzia-

na w dokumencie KE powinna przyczyni� si� do ukierunkowania pomocy 

publicznej na działania o charakterze horyzontalnym, w tym przede wszystkim 

słu��ce wspieraniu innowacyjno�ci, bada� i rozwoju, stymulowaniu przedsi�-
biorczo�ci, inwestowaniu w kapitał ludzki i ochron� �rodowiska.  

4. RODZAJE POMOCY PUBLICZNEJ 

W ramach klasyfikacji przedmiotowej, w zale�no�ci od przeznaczenia wy-

ró�nia si� pomoc regionaln�, horyzontaln� i sektorow�.  

                      
15 Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o post�powaniu w sprawach pomocy publicznej, tekst jedno-

lity, DzU z 2007 r., nr 59, poz. 404, ze zm. 
16 Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego oblicza-

nia warto�ci pomocy publicznej udzielanej w ró�nych formach, DzU, nr 194, poz. 1983, ze zm.  
17 Kierunki udzielania pomocy publicznej..., s. 8. 
18 Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 659/99 z 22 marca 1999 r., ustanawiaj�ce szczegółowe 

zasady stosowania art. 93 traktatu WE. 
19 Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 794/2004 z 21 kwietnia 2004 r., wdra�aj�ce rozporz�dzenie 

Rady (WE) 659/1999 ustanawiaj�ce szczegółowe zasady zastosowania art. 93 traktatu WE. 
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4.1. Pomoc regionalna 

Podstawowym celem pomocy regionalnej jest pobudzanie rozwoju regio-

nów
20

. Pomoc regionalna przyznawana jest podmiotom prowadz�cym działal-

no�� na słabiej rozwini�tych obszarach Unii Europejskiej, gdzie poziom rozwoju 

gospodarczego jest ni�szy od �redniej wspólnotowej. W głównej mierze chodzi 

tutaj o długookresowe pobudzenie rozwoju tych obszarów, które charakteryzuj� 
si� poziomem produktu krajowego brutto (PKB) na jednego mieszka�ca 

ni�szym ni� 75% �redniego poziomu
21

. Regionalna pomoc publiczna ma na celu 

zapewnienie zrównowa�onego rozwoju wszystkich regionów pa�stw członkow-

skich. Pomoc regionalna jest dzielona pod k�tem trzech kryteriów
22

: 

– podstaw prawnych jej dopuszczalno�ci (art. 87, ust. 3, lit. a, c TWE), 

– skali przedsi�wzi��, na jakie jest udzielana, 

– konieczno�ci notyfikowania Komisji. 

Podziały te maj� charakter krzy�uj�cy si�, co mocno utrudnia analiz� obo-

wi�zuj�cych zasad. Artykuł 87, ust. 3, lit. a, c TWE znacz�co si� od siebie 

ró�ni� (głównie celami pomocy). Elementem wspólnym jest odwołanie si� do 

zasadno�ci wyrównywania ró�nic w poziomach rozwoju poszczególnych 

regionów
23

.  

Krajowa pomoc regionalna obejmuje pomoc na inwestycje przyznawane du-

�ym przedsi�biorstwom lub w ograniczonym zakresie pomoc operacyjn�. Za 

pomoc regionaln� uznaje si� równie� pomoc inwestycyjn� dla małych i �rednich 

przedsi�biorstw. Z racji istnienia powa�nych barier w zakładaniu nowych przed-

si�biorstw, szczególnie na terenach słabo rozwini�tych, Komisja wprowadziła 

przy u�yciu wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–

2013 nowy instrument – pomoc dla nowo powstałych małych przedsi�biorstw
24

.  

Z krajowej pomocy regionalnej nie mog� korzysta� przedsi�biorstwa funkcjonuj�-
ce w sektorze rybołówstwa, górnictwa, w�gla kamiennego, hutnictwa �elaza  

i stali, włókien syntetycznych oraz produkcji artykułów rolnych. Zasad� jest, �e 

krajowa pomoc regionalna powinna by� udzielana na podstawie programów 

pomocowych, opracowywanych w ramach regionalnych strategii rozwojowych, 

wyj�tkowo za� jedynie jako pomoc indywidualna. Podstawowe pułapy intensyw-

no�ci okre�lone zostały na poziomie odpowiednio 15% EBD (ekwiwalent dotacji 

brutto) – dla regionów obj�tych art. 87, ust. 3, lit. c, natomiast 30, 40 i 50% – dla 

regionów obj�tych art. 87, ust. 3, lit. a TWE, w których PKB na jednego miesz-

                      
20 M. Brunat-Mikosz, Pomoc Unii Europejskiej dla przedsi�biorców, C. H. BECK, Warsza-

wa 2004, s. 2. 
21 J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna..., s. 15.  
22 P. Marquardt, Pomoc publiczna..., s. 103. 
23 Ibidem, s. 106.  
24 J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna..., s. 16. 
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ka�ca nie przekracza odpowiednio 75, 60 lub 50% �redniej dla Unii Europejskiej. 

Cały obszar Polski został uznany za kwalifikuj�cy si� do otrzymania pomocy 

regionalnej opartej na art. 87, ust. 3, lit. a TWE
25

. 

4.2. Pomoc horyzontalna 

Celem pomocy horyzontalnej jest zwalczenie problemów, jakie mog� wy-

st�pi� w ka�dym sektorze gospodarki, niezale�nie od regionu. Pomoc horyzon-

talna jest wi�c kierowana na wsparcie wybranych działa�, niezb�dnych dla 

przywrócenia przedsi�biorcy zdolno�ci do konkurowania na rynku
26

. Jest 

udzielana na badania i rozwój oraz innowacje, ochron� �rodowiska, pomoc dla 

małych i �rednich przedsi�biorstw, na zatrudnienie i szkolenia. Pomoc horyzon-

talna w głównej mierze skierowana jest do sektora małych i �rednich przedsi�-
biorstw (MSP), a celem jej jest pobudzenie aktywno�ci gospodarczej MSP, 

podniesienie ich konkurencyjno�ci i zdolno�ci do funkcjonowania na Jednolitym 

Rynku Wewn�trznym. Wsparcie pomoc� publiczn� dla tej grupy przedsi�-
biorstw ma przede wszystkim na celu zmniejszenie dysproporcji w zakresie 

zdolno�ci do konkurowania z du�ymi firmami.  

Z tej pomocy mog� korzysta�27
: 

– mikroprzedsi�biorstwa zatrudniaj�ce poni�ej 10 osób, których roczne ob-

roty lub/i suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, 

– małe przedsi�biorstwa, zatrudniaj�ce poni�ej 50 osób, których roczne 

obroty nie przekraczaj� 7 mln euro, ewentualnie ich suma bilansowa nie 

przekracza 5 mln euro, 

– �rednie przedsi�biorstwa, zatrudniaj�ce poni�ej 250 osób, których roczne 

obroty nie przekraczaj� 40 mln euro lub ich suma bilansowa nie przekracza  

27 mln euro. 

Aby otrzyma� horyzontaln� pomoc publiczn�, małe i �rednie przedsi�bior-

stwa winny dodatkowo spełni� kryteria niezale�no�ci, czyli nie mog� to by� 
przedsi�biorstwa partnerskie ani powi�zane. Pomoc dla MSP mo�e by� przezna-

czona m.in. na inwestycje w aktywa materialne, czyli aktywa trwałe zwi�zane  

z tworzeniem nowego przedsi�biorstwa lub rozszerzeniem ju� funkcjonuj�ce-

go
28

, a tak�e na inwestycje w aktywa niematerialne i prawne, współfinansowanie 

                      
25 P. Marquardt, Pomoc publiczna..., s. 107.  
26 M. Brunat-Mikosz, Pomoc Unii Europejskiej..., s. 4. 
27 Zalecenie Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 r. dotycz�ce definicji mikro-, małych i 

�rednich przedsi�biorstw, nr 2003/361/WE (DzU, L 124, 20 maja 2003, s. 36). 
28 Rozporz�dzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie 

zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE. 
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doradztwa i udziału w targach i wystawach. W roku 2004 obszary wykorzysta-

nia pomocy publicznej przez sektor MSP zostały rozszerzone o mo�liwo�� 
otrzymania �rodków na badania i rozwój

29
. 

4.3. Pomoc sektorowa 

Przez pomoc sektorow� rozumie si� pomoc udzielan� przedsi�biorcom ze 

wzgl�du na sektor, w którym prowadz� działalno�� gospodarcz�. Nie mo�e by� 
ona całkiem uto�samiana z pomoc� udzielan� w tzw. sektorach wra�liwych. 

Udzielana w ten sposób pomoc mo�e mie� przeznaczenie regionalne b�d� 
horyzontalne, je�li jest jednak przyznawana ze wzgl�du na przynale�no�� przed-

si�biorcy do okre�lonego sektora, stanowi pomoc sektorow�30
. Pomoc sektorowa 

ma na celu wsparcie procesów restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych 

podyktowane czynnikami zewn�trznymi, jak równie� wewn�trznymi, na które 

przedsi�biorca nie ma wpływu
31

. Sektorowa pomoc publiczna ma słu�y� tylko  

i wył�cznie łagodzeniu przeprowadzanych zmian polegaj�cych na stopniowym 

ograniczeniu zdolno�ci produkcyjnych i wynikaj�cej st�d konieczno�ci redukcji 

zatrudnienia. Pomoc ta mo�e by� przeznaczana na nowe inwestycje w sektorze 

wra�liwym, w którym wyst�puj� nadmierne zdolno�ci produkcyjne
32

. 

5. STRUKTURA POMOCY PUBLICZNEJ W POLSCE LATACH 2002–2007 

Pomoc publiczn� udzielon� przedsi�biorcom w latach 2002–2007 przedsta-

wia tabela 1. Oparta jest na danych z Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów (UOKiK). Według tej instytucji pomoc publiczna jest to pomoc udzielana 

przez pa�stwo członkowskie lub ze �ródeł, w jakiejkolwiek formie, która 

narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych 

przedsi�biorstw lub produkcji niektórych wyrobów, w zakresie, w jakim wpływa 

ona negatywnie na wymian� handlow� pomi�dzy pa�stwami członkowskimi
33

. 

Pomoc mo�e by� udzielana w szczególno�ci w formie
34

: 

                      
29 Rozporz�dzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 364/2004 z 25 lutego 2004 r., zmieniaj�ce 

rozporz�dzenie Komisji 70/2001 z 12 stycznia 2001 r.  
30 P. Marquardt, Pomoc publiczna..., s. 133. 
31 J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna..., s. 38. 
32 Ibidem, s. 38. 
33 Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsi�biorcom w 2007 roku, UOKiK, 

Warszawa, listopad 2008, s. 6. 
34 Ibidem, s. 6. 
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– dotacji oraz ulg i zwolnie� podatkowych, 

– dokapitalizowania przedsi�biorców na warunkach korzystniejszych od 

oferowanych na rynku, 

– po�yczek lub kredytów udzielanych przedsi�biorcom na warunkach ko-

rzystniejszych od oferowanych na rynku, 

– po�yczek i gwarancji kredytowych udzielanych na zobowi�zania przed-

si�biorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 

– zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu zapłaty, rozło�enia na 

raty podatku lub zaległo�ci podatkowej wraz z odsetkami za zwłok� oraz umorze-

nia zaległo�ci podatkowej b�d� odsetek za zwłok� lub opłaty prolongacyjnej, 

– umorzenia b�d� zaniechania ustalania b�d� poboru nale�nych od przed-

si�biorcy �wiadcze� pieni��nych, stanowi�cych �rodki publiczne w rozumieniu 

przepisów ustawy o finansach publicznych, innych ni� podatki, albo odraczania 

lub rozkładania na raty płatno�ci takich �wiadcze�, 
– zbycia lub oddania do korzystania mienia b�d�cego własno�ci� Skarbu 

Pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego i ich zwi�zków – na warunkach 

korzystniejszych od oferowanych na rynku.  

 
Tabela 1. Pomoc udzielona przedsi�biorcom w Polsce w latach 2002–2008 

Wyszczególnienie 
Lata 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ogólna warto�� 
udzielonej po-

mocy (mln zł) 

10 277,60 28 627,50 16 400,60 4 795,10 5 875,60 6 549,5 14 383,1 

Udział warto�ci 

pomocy w PKB 

(w %) 

1,3 3,5 1,3 0,5 0,6 0,6 1,13 

Udział warto�ci 

pomocy w PKB 

z wył�czeniem 

transportu (w %) 

b.d. b.d. 1,0 0,4 0,4 0,4 0,91 

� r ó d ł o: J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagro�e-

nia, Poltext, Warszawa 2009, s. 133; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsi�-

biorcom w 2008 roku, UOKiK, Warszawa, grudzie� 2009, s. 10. 

 

W 2008 r. ogólna warto�� pomocy udzielonej przedsi�biorstwom wyniosła 

14 383,1 mln zł i stanowiła 1,13% warto�ci PKB. Udział warto�ci pomocy 

publicznej w PKB w roku 2007, z wył�czeniem transportu, stanowił 0,91%.  

Dane dotycz�ce pomocy publicznej ze wzgl�du na przeznaczenie zawiera 

tabela 2.  
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Tabela 2. Struktura pomocy publicznej dla przedsi�biorstw w Polsce w latach 2004–2006 

Pomoc na 
2004 2005 2006 

mln zł % mln zł % mln zł % 

Badania, rozwój i inno-

wacje 

114,4 1,4 153,1 4,2 127,6 2,9 

Inwestycje kapitału pod-

wy�szonego ryzyka 

– – – – – – 

Horyzontalna na ochron� 
�rodowiska 

51,2 0,6 31,3 0,7 55,5 1,2 

Rozwój MSP 67,5 0,8 304,5 8,4 322,6 7,3 

Szkolenia 40,4 0,5 89,3 2,5 210,1 4,7 

Zatrudnienie 537,7 6,7 1 230,0 34,4 1 440,0 32,4 

Regionalna 854,7 10,6 736,6 20,4 1 558,3 35,1 

Ratowanie i restruktury-

zacj� 
6 416,2 79,4 1 061,6 29,4 727,1 16,4 

Razem 8 082,1 100 3 606,4 100 4 441,2 100 

� r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Kierunki udzielania pomocy publicznej w la-

tach 2007–2013, dokument przyj�ty przez Rad� Ministrów 23 maja 2008 r., Ministerstwo 

Gospodarki, maj 2008, s. 75.  

 

Zaprezentowane warto�ci pomocy publicznej w latach 2004–2006 obej-

muj� pomoc w ró�nych formach. Warto�� pomocy jest przedstawiona  

w postaci ekwiwalentu dotacji netto (EDN), obliczanego zgodnie z przepisami 

rozporz�dzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczególne- 

go sposobu obliczania warto�ci pomocy publicznej udzielanej w ró�nych 

formach
35

.  

Warto�� pomocy publicznej w latach 2004–2006, jak przedstawiono  

w tabeli 2, była zró�nicowana. W 2004 r. najwi�cej �rodków zostało przezna-

czonych na badania, innowacje i rozwój – 1,4% ogólnej sumy �rodków, na 

zatrudnienie 6,7%, pomoc regionaln� – 10,6%, na ratowanie i restruktury- 

zacj� – 79,4%. W roku 2005 najwi�cej �rodków skierowano na badania, 

rozwój i innowacje – 4,2% ogólnej sumy �rodków, rozwój MSP – 8,4%, 

zatrudnienie – 34,4%, pomoc regionaln� – 20,4%, ratowanie i restrukturyzacj� 
– 29,4%. W 2006 r. najwi�ksze kwoty wydatkowano na pomoc publiczn� 
zwi�zan� z zatrudnieniem – 32,4% ogólnej sumy �rodków oraz pomoc regio-

naln� – 35,1%.  

                      
35 Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczególnego sposobu 

obliczania warto�ci pomocy publicznej udzielanej w ró�nych formach, DzU, nr 194, poz. 1983. 



Piotr Michalak 

 

188

6. KIERUNKI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH PROGRAMÓW 
OPERACYJNYCH W LATACH 2007–2013 W POLSCE 

Pomoc publiczna w latach 2007–2013 b�dzie udzielana przede wszystkim 

w ramach programów operacyjnych wynikaj�cych z Narodowych Strategicz-

nych Ram Odniesienia (NSRO). Kontynuowane b�d� niektóre działania 

okre�lone w programach operacyjnych 2004–2006, lecz najwi�cej �rodków 

zostanie udost�pnionych przedsi�biorcom w ramach programów operacyj- 

nych
36

 realizowanych w perspektywie finansowej 2007–2013, czyli w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsi�-
biorstw (SPO WKP), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO 

IG), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i 	rodowisko (PO Ii	). Pomoc publiczna w ramach tych 

programów koncentrowa� si� b�dzie w głównej mierze na celach horyzontal-

nych pobudzaj�cych innowacyjno�� i konkurencyjno�� przedsi�biorstw. 

Wa�nym instrumentem, który powinien przyczyni� si� do realizacji tych celów, 

b�d� fundusze kapitału zal��kowego. Z uwagi na luk� kapitałow� rz�d podj�ł 
decyzj� o dofinansowaniu funduszy venture capital inwestuj�cych w sektorze 

MSP
37

. Pomoc publiczn� ze wzgl�du na przeznaczenie w ramach programów 

obrazuje tabela 3. 

Najwi�kszy udział w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia  

w latach 2007–2013 b�dzie miała pomoc regionalna – 57,2% ogółu pomocy. Na 

dalszym planie b�dzie pomoc na szkolenia – 11,5% oraz pomoc de minimis – 

11,2%. Na pomoc dla małych i �rednich przedsi�biorstw b�dzie przeznaczone 

6,3% ogółu �rodków na lata 2007–2013. 

Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-

darka (PO IG) b�dzie przeznaczona na wzrost innowacyjno�ci przedsi�biorstw 

dla utrzymania gospodarki na �cie�ce szybkiego rozwoju i tworzenia nowych 

miejsc pracy. W ramach PO IG zostanie wykorzystany instrument w postaci 

venture capital. Ze �rodków Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) 

wspierane b�d� fundusze kapitałowe inwestuj�ce w MSP prowadz�ce działal-

no�� innowacyjn�. Struktur� pomocy w ramach PO IG ze wzgl�du na przezna-

czenie przedstawia tabela 4.  

 

                      
36 Program operacyjny – dokument przyj�ty przez Komisj�, słu��cy wdra�aniu Narodowej 

Strategii Spójno�ci i składaj�cy si� ze spójnego zestawienia priorytetów, zawieraj�cego działania 

wieloletnie, które mog� by� wdra�ane przez jeden lub kilka funduszy, jeden lub kilka innych 

dost�pnych instrumentów finansowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny.  
37 J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna..., s. 139. 
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Tabela 3. Struktura pomocy publicznej w ramach programów operacyjnycha w Polsce  

na lata 2007–2013, według przeznaczenia 

Przeznaczenie pomocy publicznej 
Wysoko�� pomocy  

(w mln euro) 

Udział w NSRO  

(w %) 

Pomoc horyzontalna na ochron� �ro-

dowiska 

394,6 2,4 

Pomoc na badania i rozwój 187,4 1,2 

Pomoc na inwestycje kapitału pod-

wy�szonego ryzyka 

180,0 1,1 

Pomoc na rozwój MSP 1 021,1 6,3 

Pomoc na zatrudnienie 297,8 1,8 

Pomoc na szkolenia 1 859,8 11,5 

Pomoc regionalna 9 213,2 57,3 

Pomoc de minimis 1 804,4 11,2 

Transport 1 156,3 7,2 

Razem 16 114,6 100 

a Wielko�� pomocy w ramach programów operacyjnych bez działa� odnosz�cych si� do 

transportu w ramach PO Ii	 oraz w ramach RPO. 

� r ó d ł o: Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, dokument przyj�ty 

przez Rad� Ministrów 23 maja 2008 r., Ministerstwo Gospodarki, maj 2008, s. 50. 

 
Tabela 4. Struktura pomocy publicznej dla przedsi�biorstw w ramach PO IG w Polsce  

w latach 2007–2013 

Przeznaczenie pomocy publicznej 
Wysoko�� pomocy  

(w mln euro) 

Udział w NSRO  

(w %) 

Pomoc regionalna 3 475,2 21,7 

Pomoc na rozwój MSP 805,3 5,0 

Pomoc de minimis 603,3 3,7 

Pomoc na badania i rozwój 187,4 1,2 

Pomoc na inwestycje kapitału pod-

wy�szonego ryzyka 

180,0 1,1 

Pomoc na szkolenia 169,8 1,0 

Razem 5 421,0 33,7 

� r ó d ł o: jak do tab. 3, s. 53. 

 

Najwi�ksza pula �rodków w ramach PO IG zostanie przeznaczona na  

pomoc regionaln� – 64,1% ogólnej sumy pomocy. Na pomoc dla małych i �red-

nich przedsi�biorstw zostanie przeznaczone 14,8%, natomiast na pomoc  

de minimis 11,1%. 
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W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i 	rodowisko (PO Ii	) 

pomoc publiczna realizowana b�dzie w trzech obszarach – �rodowiska, trans-

portu i energetyki. W sektorze �rodowiska celem pomocy publicznej b�dzie 

ograniczenie negatywnego wpływu działalno�ci przemysłowej na �rodowisko 

naturalne i dostosowanie przedsi�biorstw do wymogów prawa wspólnotowego. 

W sektorze transportu podejmowane b�d� działania słu��ce poprawie dost�pno-

�ci komunikacyjnej Polski i poł�cze� mi�dzyregionalnych. W sektorze energe-

tyki natomiast celem pomocy b�dzie zapewnienie bezpiecze�stwa energetyczne-

go kraju poprzez dywersyfikacj� dostaw no�ników energii, zmniejszenie energo-

chłonno�ci, popraw� efektywno�ci energetycznej i rozwój odnawialnych �ródeł 

energii
38

. Podział pomocy publicznej przeznaczonej w ramach PO Ii	 przedsta-

wia tabela 5. 

 
Tabela 5. Podział pomocy publicznej przeznaczonej w ramach PO Ii	 dla przedsi�biorstw  

w Polsce w latach 2007–2013 

Przeznaczenie pomocy publicznej 
Wysoko�� pomocy  

(w mln euro) 

Udział w NSRO  

(w %) 

Pomoc regionalna 852,4 5,3 

Pomoc horyzontalna na ochron� �ro-

dowiska 

394,6 2,4 

Transport 372,9 2,3 

Pomoc de minimis 13,4 0,0 

Razem 1 588,3 10,0 

� r ó d ł o: jak do tab. 3, s. 58. 

 

Najwi�ksze �rodki w ramach pomocy publicznej w latach 2007–2013 odno-

�nie do PO Ii	 zostan� przeznaczone na pomoc regionaln� – 53,7% ogólnej 

sumy pomocy. Na pomoc horyzontaln� zostanie przeznaczone 24,8%, natomiast 

na transport 23,5%.  

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007–

2013 pomoc publiczna b�dzie przeznaczana na takie cele, jak: zatrudnienie, szko-

lenia, pomoc doradcza dla MSP oraz pomoc de minimis. Celem pomocy w ramach 

PO KL jest zwi�kszenie poziomu zatrudnienia i jako�ci wykształcenia społecze�-
stwa oraz rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsi�biorstw i ich pracowni-

ków. Struktur� pomocy publicznej w ramach PO KL przedstawia tabela 6. 

 

 

                      
38

 J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna..., s. 143. 
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Tabela 6. Struktura pomocy publicznej przeznaczonej w ramach PO KL dla przedsi�biorstw  

w latach 2007–2013 w Polsce 

Przeznaczenie pomocy publicznej 
Wysoko�� pomocy  

(w mln euro) 

Udział w NSRO  

(w %) 

Pomoc na szkolenia 1 575,8 9,8 

Pomoc de minimis 528,4 3,3 

Pomoc na zatrudnienie 297,8 1,8 

Pomoc na rozwój MSP 140,0 0,9 

Razem 2 542,0 15,8 

� r ó d ł o: jak do tab. 3, s. 55.  

Najwi�kszy udział pomocy publicznej w NSRO w latach 2007–2013 b�dzie 

miała pomoc na szkolenia – 9,8% oraz pomoc de minimis
39

 – 3,3%. Udział po-

mocy dla MSP w NSRO wynosi 0,9% , natomiast pomoc na zatrudnienie 1,8%.  

W latach 2007–2013 realizowanych b�dzie 16 Regionalnych Programów 

Operacyjnych. W ramach tych programów pomoc publiczna b�dzie si� przyczy-

nia� do wzrostu konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci regionów oraz tworzenia 

nowych miejsc pracy. Ma na celu gospodarcz�, społeczn� i terytorialn� spójno�� 
regionów. Struktur� pomocy publicznej w ramach RPO przedstawia tabela 7. 

 
Tabela 7. Struktura pomocy publicznej przeznaczonej w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych (RPO) dla przedsi�biorstw w Polsce w latach 2007–2013 

Przeznaczenie pomocy publicznej 
Wysoko�� pomocy  

(w mln euro) 

Udział w NSRO  

(w %) 

Pomoc regionalna 4 885,6 30,3 

Transport 783,4 4,9 

Pomoc de minimis 659,3 4,1 

Pomoc na szkolenia 114,2 0,7 

Pomoc na rozwój MSP 75,8 0,5 

Razem 6 518,3 40,5 

� r ó d ł o: jak do tab. 3, s. 60. 

                      
39

 W perspektywie bud�etowej 2007–2013 nast�piła zmiana rozporz�dzenia KE w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis. W dniu 15.12.2006 r. weszło w �ycie 

rozporz�dzenie okre�laj�ce nowy limit pomocy. Zgodnie z tym rozporz�dzeniem ogólna kwota 

pomocy de minimis mo�e zosta� przyznana dowolnemu przedsi�biorstwu i nie mo�e przekracza� 
200 tys. euro brutto w okresie trzech lat bud�etowych. To rozporz�dzenie ma zastosowanie we 

wszystkich pa�stwach członkowskich UE pocz�wszy od 01.01.2007 r do 31.12.20013. Zgodnie  

z zapisami rozporz�dzenia pomoc de minimis ma obejmowa� jedynie pomoc o przejrzystym 

charakterze; oznacza to pomoc, wzgl�dem której b�dzie mo�liwe dokonanie uprzedniego 

precyzyjnego obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto bez potrzeby wcze�niejszego przeprowadzenia 

oceny ryzyka – Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 

traktatu do pomocy de minimis, DzU, UE, L379, 28.12.2006 r. 
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Planowanymi rezultatami pomocy publicznej w ramach 16 Regionalnych 

Programów Operacyjnych jest przede wszystkim zwiekszenie liczby nowo 

tworzonych miejsc pracy, wzrost liczby osób podnosz�cych kwalifikacje 

zawodowe, wzrost liczby przedsi�biorstw, wzrost innowacyjno�ci przedsi�-
biorstw oraz zwi�kszenie dost�pu do informacji i doradztwa.  

Udział pomocy publicznej odno�nie do poszczególnych programów opera-

cyjnych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) przedsta-

wiono w tabeli 8.  

Tabela 8. Struktura udziału pomocy publicznej poszczególnych  

programów operacyjnych w NSRO w Polsce w latach 2007–2013  

Program Operacyjny Udział w NSRO (w %) 

PO IG 33,7 

PO Ii	 10,0 

PO KL 15,8 

RPO 40,5 

Razem 100 

� r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Kierunki udzielania 

pomocy publicznej..., s. 53, 55, 58, 60. 

 
Najwi�kszy udział pomocy publicznej w NSRO w latach 2007–2013 prze-

widziany został dla Regionalnych Programów Operacyjnych, bo 40,5%; na 

drugim miejscu znalazł si� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

(33,7%), natomiast na trzecim Program Operacyjny Kapitał Ludzki (15,8%). 

PODSUMOWANIE 

Regulacje Unii Europejskiej dotycz�ce pomocy publicznej podlegaj� ci�-
głym zmianom. Jest to zwi�zane z dostosowaniem si� do nowych warunków 

funkcjonowania Wspólnoty i sytuacji na rynku �wiatowym. Działania te maj� na 

celu przede wszystkim ograniczenie negatywnego wpływu pomocy publicznej 

na konkurencj�. Główn� barier� dost�pno�ci pomocy publicznej dla przedsi�-
biorstw jest obowi�zuj�ca procedura notyfikacyjna. W praktyce powoduje 

wydłu�enie post�powania notyfikacyjnego nawet o półtora roku. Długie 

oczekiwanie na wsparcie mo�e doprowadzi� do pogorszenia sytuacji ekono-

miczno-finansowej przedsi�biorstwa, co wpływa na efektywno�� tego rodzaju 

pomocy. Analizuj�c pomoc publiczn� w Polsce oraz UE, zauwa�alne s� zasad-

nicze ró�nice, ale jednocze�nie w strukturze tych wydatków w Polsce zachodz� 
korzystne zmiany. W Polsce pomoc publiczna stopniowo zaczyna nabiera� 
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charakteru pomocy stymuluj�cej rozwój społeczno-gospodarczy, który jest 

jednym z podstawowych celów Strategii Lizbo�skiej. Dzieje si� tak, poniewa� 
maleje ogólna warto�� udzielanej pomocy publicznej przy równoczesnym 

wzro�cie pomocy przeznaczanej na poszczególne cele horyzontalne. Pomoc 

publiczna, a szczególnie pomoc regionalna i horyzontalna odgrywaj� wa�n� rol� 
w stymulowaniu szybszego rozwoju przedsi�biorstw na rynku. Pomoc publiczna 

w krajach Unii Europejskiej zmierza do zwi�kszenia �rodków pomocowych na 

inwestycje, a w szczególno�ci na nowe technologie, na badania i rozwój, 

ochron� �rodowiska, na małe i �rednie przedsi�biorstwa oraz wspieranie nowo 

utworzonych przedsi�biorstw. Z drugiej strony ograniczane s� �rodki na pomoc 

sektorow� oraz pomoc na ratowanie i restrukturyzacj�. Warunkiem odniesienia 

sukcesu przedsi�biorstwa na rynku z udziałem pomocy publicznej jest odpo-

wiednie dopasowanie jej rodzaju do problemu, przed jakim stoi przedsi�bior-

stwo. Bardzo wa�nym aspektem jest okre�lenie celu przedsi�biorstwa przy 

wykorzystaniu pomocy publicznej. Pomoc publiczna powinna by� udzielana 

zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. W Unii Europejskiej d��y si� do 

obni�enia warto�ci udzielanej pomocy publicznej w poszczególnych krajach 

członkowskich w relacji do ich produktu krajowego brutto. Pomoc publiczna 

powinna by� skoncentrowana na tych obszarach, które zapewniaj� najwy�sz� 
efektywno�� społeczno-gospodarcz�. Wa�ne jest zapewnienie jak najwy�szej 

efektywno�ci i skuteczno�ci udzielanej pomocy dla przedsi�biorstw. Odpowied-

nio adresowana pomoc publiczna powinna ułatwia� przezwyci��anie barier 

wyst�puj�cych w działaniu podmiotów gospodarczych, a w konsekwencji 

stymulowa� ich wzrost i konkurencyjno�� na rynku krajowym i rynkach 

mi�dzynarodowych.  

Piotr Michalak 

EVOLUTION OF CHANGE OF SUPPORTING FOR ENTERPRISES IN POLAND 
ECONOMIC AND REGULATION ASPECTS OF STATE AID 

(Summary) 

In the article there are presented the issues concerning suporting of enterprises in economic 

policy with a focus on economic and regulation aspects of state aid. The first part of article refers 

about the state aid notion. In the second part of article have been described a legal Polish 

documents concerning the state aid. In the nex part of article have been described a Union legal 

documents concerning the state aid. The fourth part is saying about kinds of the state aid. The nex 

part of article refers to state aid for enterprises for the year 2002–2007. The last part refers to state 

aid for enterprises for the year 2007–2013. 

 

 


