Władze polskie – 142 PODMIOTY ANKIETOWANE
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zwrócił się do władz polskich
odpowiedzialnych za udzielanie pomocy de minimis na wszystkich szczeblach, zarówno
przyznających pomoc, jak i tworzących systemy wsparcia, z prośbą o udział w konsultacjach
dotyczących rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006), dalej:
rozporządzenie de minimis. W konsultacjach wzięło udział 142 respondentów, w tym
111 ankietowanych reprezentujących władze na szczeblu lokalnym (75 gmin, 36 powiatów
wraz z Powiatowymi Urzędami Pracy), 16 podmiotów reprezentujących władze regionalne
(w tym 12 Urzędów Marszałkowskich) oraz 15 podmiotów reprezentujących władze centralne
(w tym: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Rozporządzenie de minimis
KWESTIONARIUSZ
INFORMACJE O RESPONDENCIE
Oświadczenie o ochronie prywatności: Otrzymane uwagi oraz tożsamość respondenta zostaną
opublikowane w internecie, chyba że respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych
osobowych, powołując się na konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów. W takim
przypadku odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo.
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych znajdują się na portalu EUROPA pod
adresem: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_pl.htm#personaldata
01. Czy zgadzają się Państwo na ujawnienie swojej tożsamości?
Tak Nie
02. Czy do Państwa odpowiedzi ma zastosowanie którykolwiek z wyjątków
przewidzianych w art. 4 rozporządzenia nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 1? Jeżeli tak, proszę jednoznacznie wskazać
części odpowiedzi, które nie powinny zostać ujawnione, uzasadnić konieczność
takiego poufnego traktowania i załączyć wersję Państwa odpowiedzi, która nie jest
opatrzona klauzulą poufności, do celów publikacji na stronie internetowej Komisji
Europejskiej.
Proszę podać poniżej swoje dane kontaktowe.
Imię i nazwisko/Nazwa
Reprezentowana
organizacja
Główne rodzaje
prowadzonej
działalności
Miejsce (kraj)
Adres e-mail:

Władze polskie

Polska
ddo@uokik.gov.pl

UWAGA: Mimo że nie muszą Państwo odpowiadać na wszystkie pytania, prosimy
o przestrzeganie kolejności pytań. Mogą Państwo również podać dodatkowe informacje,
które uznają Państwo za istotne, a które wykraczają poza pytania zawarte
w kwestionariuszu.
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Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.
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SEKCJA A: INFORMACJE FAKTYCZNE

NA TEMAT STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA DE MINIMIS

Pytania skierowane do organów władz publicznych (zarówno lokalnych, jak i centralnych):

1. Czy na podległym Państwa organowi terytorium przyznano wsparcie na mocy

rozporządzenia de minimis (przyznane przez Państwa organ lub przez władze
regionalne/gminne itp.)? Jeśli tak, proszę wskazać, w miarę możliwości dla całego
okresu od chwili wejścia w życie rozporządzenia (2007 r.), w ujęciu rocznym:

a. łączną kwotę przyznanej pomocy de minimis (łączna kwota; średnia kwota
przypadająca na przedsiębiorstwo; pomoc przypadająca na przedsiębiorstwa w
podziale na kwoty [<10 000 EUR; 10 000-50 000 EUR; 50 000-100 000 EUR;
100 000-200 000 EUR])
b. liczbę beneficjentów, w miarę możliwości z rozbiciem na duże, średnie i małe
przedsiębiorstwa; proszę podać również dane dotyczące mikroprzedsiębiorstw,
jeśli są dostępne
c. sektory objęte pomocą, w miarę możliwości wraz z kodami NACE
d. w stosownych przypadkach i jeśli są dostępne – dane dotyczące pomocy
przyznanej na podległym Państwa organowi terytorium z rozbiciem na organy
centralne oraz organy władz regionalnych/lokalnych.
W razie braku precyzyjnych danych, proszę podać dane szacunkowe.
łączna kwota przyznanej pomocy de minimis
2007
Łączna kwota pomocy
de minimis [mln EUR]
Średnia kwota przypadająca
na przedsiębiorstwo [EUR]

Pomoc przypadająca na
przedsiębiorstwa w podziale
na kwoty [mln EUR]
<10 000 EUR
10 000-50 000 EUR
50 000-100 000 EUR
100 000-200 000 EUR
Ogółem

271,6

2008

2009

338,0

757,7

2010
1 132,9

2011
836,0

3 897,41

4 653,15

5 100,02

6 186,30

6 257,53

2007

2008

2009

2010

2011

168,2
56,7
23,9
22,8
271,6

208,7
69,2
35,9
24,3
338,0

399,9
182,6
60,3
114,8
757,7

556,1
264,5
117,8
194,6
1 132,9

253,2
330,7
162,0
90,1
836,0

Ogółem
2007-2011
3 336,2
5 490,58

Ogółem
2007-2011
1 586,0
903,7
399,9
446,6
3 336,2

liczba beneficjentów
Wielkość przedsiębiorstwa
mikroprzedsiębiorstwa
małe przedsiębiorstwa
średnie przedsiębiorstwa
duże przedsiębiorstwa
Ogółem

2007
55 200
10 244
3 015
2 303
70 762

Liczba beneficjentów
2008
2009
2010
59 880
127 150
157 016
8 817
14 665
16 705
2 838
3 786
4 224
2 159
5 120
7 695
73 694
150 721
185 640
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2011
114 162
14 605
4 639
4 777
138 183

sektory objęte pomocą
Pomoc de minimis jest udzielana w wielu sektorach. Dane w podziale na sektory wg klasyfikacji
zgodnej z NACE są dostępne w odniesieniu do lat 2010-2011.
Sektor
(pierwsze cyfry
kodu NACE)

01
02
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
41
42
43
45
46
47
49

Wartość pomocy [EUR]
2010
26 221 555,70
6 012 629,87
51 062,86
5 552,65
1 484 049,53
60 556,16
22 590 467,74
1 520 200,44
459,19
5 121 219,42
13 270 913,31
2 403 753,49
25 366 857,82
6 859 982,29
6 982 698,45
438 756,94
5 122 057,68
545 465,91
14 137 497,20
11 082 131,04
1 917 722,54
28 691 643,41
3 703 284,43
4 137 687,94
6 818 227,20
2 597 895,52
1 208 062,92
17 760 241,05
8 582 547,41
8 264 282,33
4 579 746,29
2 321 186,02
1 750 088,92
23 035 983,13
593 599,23
36 864 469,78
10 098 744,09
107 548 825,05
55 473 545,07
52 633 350,86
125 631 861,64
17 165 324,19

2011
114 407 948,14
5 676 294,75
5 461,59
0,00
2 283 347,84
73 760,90
16 068 821,42
1 532 275,57
50 880,58
4 487 696,01
9 467 397,49
1 444 882,71
19 845 713,21
5 525 478,43
4 958 391,31
166 970,76
4 322 470,08
331 492,21
11 293 909,51
7 948 853,83
1 243 481,51
19 907 640,79
2 535 659,19
3 669 194,92
5 474 764,35
2 827 388,95
1 538 233,37
12 029 408,46
6 086 460,05
5 392 571,46
3 741 080,39
2 032 721,15
1 769 041,01
25 000 539,16
125 567,20
18 041 473,41
6 740 869,00
74 298 838,49
31 847 330,37
36 150 594,41
57 010 206,33
11 967 616,95
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50
51
52
53
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
brak danych
Ogółem

4 070 633,62
1 018 479,01
4 626 732,81
1 350 027,54
23 039 932,01
31 803 823,75
4 915 394,82
7 262 979,59
716 170,10
2 303 799,25
38 640 552,26
79 868 362,70
4 585 909,25
874 846,14
8 745 468,54
14 479 459,19
14 480 114,84
6 758 228,46
18 146 919,48
2 776 453,03
11 204 535,74
22 673 387,89
1 558 590,18
7 118 617,42
1 138 530,70
3 964 190,36
6 684 080,25
17 479 145,86
4 751 662,14
2 183 164,68
21 794 308,24
21 488 762,65
870 521,28
2 241 394,08
6 911 922,74
720 753,80
110 379,30
9 014 647,15
2 648 649,07
7 460 235,41
38 685 266,93
16 370,91
5 562,30
1 046 675,12
1 132 891 827,30

1 860 667,90
160 579,68
3 377 312,84
425 642,48
21 922 781,33
24 777 034,71
3 528 595,32
3 702 536,10
589 974,36
1 135 636,02
16 540 144,95
27 010 868,41
2 017 116,25
385 593,86
4 925 486,90
12 430 301,73
8 665 792,94
5 336 303,59
14 447 261,41
2 750 680,39
7 255 875,69
13 479 683,43
1 356 898,38
11 462 132,68
367 397,64
2 107 881,19
6 765 987,18
15 147 445,18
4 039 173,94
4 410 686,33
15 557 680,08
17 046 917,21
738 145,74
1 760 483,55
3 886 652,66
615 141,66
42 575,02
7 268 278,47
2 278 202,42
4 135 132,06
20 815 995,51
1 204,03
562,32
91 184,09
835 944 354,89

organy udzielające pomocy

5

Rodzaj organów
udzielających pomocy
Organy centralne
Organy regionalne/lokalne
Inne podmioty
Ogółem

Kwota pomocy [mln EUR]
2007
29,6
228,5
13,6
271,6

2008

2009

32,5
297,7
7,7
338,0

220,4
494,3
43,0
757,7

2010
310,1
760,5
62,4
1 132,9

2011
409,4
333,9
92,6
836,0

Ogółem
2007-2011
1 002,0
2 114,9
219,3
3 336,2

2. Czy na podległym Państwa organowi terytorium występują różnice między regionami /
obszarami pod względem stosowania rozporządzenia de minimis (np. czy niektóre
obszary otrzymują dość dużą pomoc w porównaniu z pozostałymi)? Jeżeli tak, proszę
wyjaśnić dlaczego.

Rozporządzenie de minimis stosowane jest w jednakowy sposób na całym terytorium Polski.
Wielkość udzielanej pomocy nie jest zależna od regionu kraju.

3. Z jakich instrumentów pomocy (dotacje, pożyczki, gwarancje itp.) korzystali Państwo
na mocy rozporządzenia de minimis? Proszę wyjaśnić, dlaczego zdecydowali się
Państwo korzystać z tych instrumentów i podać dla każdego z nich łączną kwotę
pomocy de minimis i liczbę beneficjentów rocznie, w miarę możliwości dla całego
okresu od 2007 r.

•

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) w ramach wykonywania swoich zadań
związanych ze wspieraniem prowadzenia działalności gospodarczej udzielają pomocy
de minimis głównie w postaci odraczania terminu płatności podatku lub rozkładania
zapłaty podatku na raty, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umarzania w całości lub w części zaległości
podatkowej lub odsetek za zwłokę, zwolnienia z podatku (ulgi). Pomoc ta udzielana jest
głównie na podstawie uchwały rady gminy będącej programem pomocy de minimis dla
przedsiębiorców na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie
gminy. Wybór instrumentu był w tych przypadkach determinowany głównie brakiem
środków w budżetach gmin na udzielanie dotacji bezpośrednich.

•

Ponadto pomoc de minimis udzielana jest na poziomie powiatów w ramach promocji
zatrudnienia oraz rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w postaci
dofinansowania kosztów zatrudnienia i utworzenia miejsc pracy, dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej itp.

•

W ramach ogólnokrajowych programów operacyjnych z udziałem środków strukturalnych
pomoc de minimis miała głównie formę dotacji. Dotacje są najbardziej pożądaną przez
beneficjentów formą wsparcia, ponieważ stanowią bezpośredni strumień środków na
sfinansowanie projektu, który nie wiąże się z koniecznością zwrotu tych środków.
O popularności dotacji decyduje także przejrzystość w jej udzielaniu i rozliczaniu.

•

Pomoc de minimis jest także bardzo praktycznym narzędziem w przypadku udzielania
pożyczek, poręczeń lub gwarancji na preferencyjnych warunkach. W tych przypadkach
kwota pożyczki, czy też kwota objęta gwarancją czy poręczeniem może znacznie
przekraczać pułap de minimis, tj. 200.000 EUR, jednakże ekwiwalent dotacji brutto,
stanowiący w tym przypadku wartość udzielonej pomocy, z reguły pozwala na
skorzystanie z formuły de minimis.
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Kwota pomocy [mln EUR]
Instrumenty
Dotacje
Subsydia podatkowe
Wniesienie kapitału do
spółki
Konwersja zadłużenia na
kapitał
Kredyty preferencyjne i
warunkowo umorzone
Odroczenie i rozłożenie na
raty płatności
Poręczenia i gwarancje
kredytowe
Inne
Ogółem

Instrumenty

171,6
75,5

239,1
73,9

656,5
73,0

1 016,6
81,6

697,9
91,9

Ogółem
2007-2011
2 781,6
395,9

0,2

0,3

0,2

4,8

9,6

15,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,1

10,9

9,5

9,8

12,9

52,1

9,7

7,0

9,6

8,6

8,4

43,3

0,1

0,0

0,1

1,6

5,7

7,5

5,5
271,6

6,8
338,0

8,7
757,7

10,0
1 132,9

9,7
836,0

40,6
3 336,2

2007

2008

2009

2010

2011

Liczba beneficjentów
2007

2008

2009

2010

2011

Dotacje
44 475
49 768
122 869
159 745
109 639
Subsydia podatkowe
13 557
15 564
17 451
16 371
14 561
Wniesienie kapitału do spółki
6
7
5
38
88
Konwersja zadłużenia na kapitał
0
2
2
2
2
Kredyty preferencyjne i
831
666
562
484
966
warunkowo umorzone
Odroczenie i rozłożenie na raty
13 005
8 214
12 323
11 703
11 002
płatności
Poręczenia i gwarancje kredytowe
1
1
4
344
1 503
Inne
1 859
1 193
2 208
2 542
3 950
Ogółem*
73 734
75 415
155 424
191 229
141 711
*Przedstawione w tej tabeli liczby beneficjentów pomocy ogółem mogą być wyższe niż liczby podane
w tabeli w punkcie 1. Przedsiębiorcy mogli bowiem otrzymać pomoc w ramach dwóch lub więcej
instrumentów pomocowych (są wówczas liczeni podwójnie lub wielokrotnie).

4. Do realizacji jakich celów dążył Państwa organ przy użyciu pomocy przyznawanej na
mocy rozporządzenia de minimis (rozwój regionalny, badania i rozwój itp.)? W miarę
możliwości proszę podać szacunkowe wartości procentowe pomocy de minimis
przyznane na poszczególne cele.
Kierunki udzielania pomocy de minimis w zdecydowanej większości pokrywały się z celami,
które realizowane są w ramach polityki rozwoju regionalnego. Dotyczyły one głównie wsparcia
MŚP i polityki zatrudnienia. Pomoc de minimis udzielana była także w obszarze działalności
badawczo-rozwojowej.
Główne cele, jakie realizowane są w Polsce z użyciem pomocy de minimis, dobrze obrazują
dwa największe programy, w ramach których udzielane jest wsparcie dla przedsiębiorców.

•

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) skierowany jest przede wszystkim
do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane
z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu
dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych
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i komunikacyjnych. W powyższych typach projektów najczęściej występującymi
przeznaczeniami pomocy są kolejno: regionalna pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie,
pomoc doradcza, pomoc szkoleniowa, pomoc na realizację projektów badawczo rozwojowych i innowacyjnych oraz pomoc na pokrycie kosztów praw własności
przemysłowej. Wsparcie tego typu udzielane jest w ramach programów pomocy, zgodnie
z rozporządzeniem Komisji 800/2008. Z kolei instrumenty, które przewidują inny, aniżeli
określony w rozporządzeniu 800/2008 rodzaj wsparcia, stanowią pomoc
de minimis. Również do większości działań objętych wyłączeniem grupowym włączono
pomoc de minimis, jako uzupełnienie wsparcia na wydatki niezbędne do realizacji
projektu, które nie znajdowały odzwierciedlenia w katalogach wydatków
kwalifikowanych rozporządzenia 800/2008.

•

W ramach 16 RPO głównym celem osi priorytetowych skierowanych na wsparcie
przedsiębiorczości jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym wzrost
ich potencjału ekonomicznego i innowacyjnego oraz zwiększenie zatrudnienia.
Preferowane jest wsparcie przedsiębiorstw wdrażających innowacje, w tym innowacje
produktowe/ usługowe, procesowe, organizacyjne. Wspierane są także przedsięwzięcia
inwestycyjne firm związane z osiąganiem uznanych standardów nowoczesności, m.in.
certyfikacji wytwarzanych produktów i świadczonych usług, certyfikacji w zakresie
bezpieczeństwa i higieny procesów produkcyjnych, organizacji i zarządzania.
Wzmacniane są również zdolności regionalnego sektora badań i rozwoju nowych
technologii (B+R) w zakresie jego innowacyjnego oddziaływania na gospodarkę.
Wspierane są przedsięwzięcia współpracy podmiotów B+R z przedsiębiorcami,
ukierunkowanej zarówno na gospodarcze wykorzystanie innowacyjnych osiągnięć badań
naukowych, jak i na stymulowanie takich badań dla bezpośredniego wykorzystania ich
wyników w praktyce gospodarczej. W ramach RPO zakłada się wspieranie rozwoju
instytucji otoczenia biznesu, zwiększanie i zróżnicowanie oferty ich usług adresowanych
do przedsiębiorców oraz wzmocnienie infrastruktury technicznej świadczenia usług
przez instytucje otoczenia biznesu. Ponadto wspierany jest rozwój wyspecjalizowanych
podmiotów innowacyjnej aktywności, jak centra transferu technologii czy parki
technologiczne.

5. Czy poddali Państwo przyznaną pomoc de minimis ocenie skutków (ogólnej lub
dotyczącej poszczególnych przypadków)? Jeśli tak, proszę podać i streścić główne
wyniki przeprowadzonej oceny.

•

Ocena skutków udzielania pomocy de minimis dokonywana jest każdorazowo przez
podmioty jej udzielające. Wsparcie udzielane przedsiębiorcom obwarowane jest
koniecznością spełnienia przez nich obowiązków wynikających z zasad udzielania
pomocy de minimis, ale także przepisów krajowych związanych z obszarem
podlegającym dofinansowaniu, a wreszcie warunków objętych umową, na mocy której
dana pomoc jest udzielana. Przykładowo monitorowanie obejmuje okres 12/24 m-cy
w przypadku udzielenia dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz 24/36 m-cy,
gdy pomoc de minimis polega na refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

•

Nie została natomiast przygotowana ogólna ocena skutków udzielania pomocy
de minimis. Oceny takie sporządzane są dla programów, w ramach których udziela się
pomocy de minimis. Efekty udzielania pomocy de minimis jako jednej z form wsparcia
nie są oceniane, ponieważ pomoc de minimis nie jest traktowana jako pomoc służąca
osiąganiu konkretnych celów, ale jako narzędzie używane przy realizacji różnorodnych
programów. Ocena skutków takich programów tworzona jest całościowo, bez podziału
na formy udzielanego wsparcia, tj. pomoc de minimis, pomoc publiczna itd.

6. Jeśli chodzi o środki pomocy, w odniesieniu do których zastosowali Państwo
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rozporządzenie de minimis, co uczyniliby Państwo, gdyby rozporządzenie to nie
istniało? Czy opracowując te środki, nadaliby im Państwo inny kształt, tak aby weszły
one w zakres ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych? Czy zgłosiliby
je Państwo? Czy też w ogóle by ich Państwo nie przyznali? Proszę wyjaśnić dlaczego i
wskazać szacunkowy udział środków w poszczególnych kategoriach.

•

Część JST starałaby się nadać środkom pomocy taki kształt, by miało do nich
zastosowanie rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych, np. pomoc regionalna,
gdyż pozwala ona na osiąganie celów tożsamych z celami udzielania pomocy de minimis
przez te JST, tj. rozwój gospodarczy i stwarzanie zachęt do inwestowania. Wiązałoby się
to jednak prawdopodobnie z mniejszą skalą udzielania pomocy ze względu na
skomplikowane procedury i uciążliwe wymogi, którymi obarczona jest pomoc publiczna
podlegająca wyłączeniu z obowiązku notyfikacji na mocy rozporządzenia GBER. Przede
wszystkim jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że w obliczu braku regulacji de
minimis duża część pomocy udzielanej przez JST nie byłaby w ogóle przyznana.
Część pomocy związanej z realizacją zadań publicznych mogłaby być uznana jako
rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

•

Także cześć wsparcia przyznanego w formie dotacji w ramach programów operacyjnych
mogłaby być udzielona jako pomoc publiczna wyłączona z obowiązku notyfikacji na
mocy rozporządzenia GBER. Lecz pozostała część, która nie byłaby możliwa do objęcia
rozporządzeniem GBER, nie byłaby udzielana. Przykładowo dotyczy to kosztów promocji
projektów współfinansowanych ze środków unijnych i części kosztów związanych
z realizacją projektów doradczych i szkoleniowych, które nie kwalifikują się do objęcia
pomocą na usługi doradcze i szkoleniowe. Oznacza to, że pomoc de minimis ma
szczególnie istotne znaczenie dla programów, które finansowane są z EFS.
Priorytetowym narzędziem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) są dotacje
adresowane do osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Instrument ten
jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi przeciwdziałania bezrobociu, którego
sprawną realizację umożliwia zastosowanie formuły de minimis. W przypadku projektów
inwestycyjnych, w większości przypadków przeznaczenia pomocy określone
w rozporządzeniu GBER pozwalały na objęcie wsparciem prawie wszystkich działań
skierowanych dla przedsiębiorców. Jedynie w kilku działaniach wykorzystano pomoc
de minimis.
W przypadkach, które nie są przewidziane rozporządzeniem GBER, bezzasadne wydaje
się stosowanie procedury notyfikacyjnej. Z uwagi na niewielką wysokość środków
przyznawanych w ramach powyższych działań (pomimo ich istotności) trudno byłoby
prowadzić tę procedurę dla nowego programu, biorąc pod uwagę jej długotrwałość
i sformalizowanie.

•

Brak rozporządzenia de minimis oznaczałby:
− niekompletne wsparcie projektów w ramach działań, w których pomoc de minimis
stanowi uzupełnienie wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia GBER,
− konieczność notyfikacji programów pomocowych dotyczących działań, których nie
można objąć żadnym z przeznaczeń pomocy zawartym w rozporządzeniu w sprawie
wyłączeń blokowych. Alternatywą dla notyfikacji teoretycznie mogłaby być zmiana
zakresu bądź też charakteru poszczególnych działań.

7. Czy Państwa organ przyznał środki pomocy państwa, których wysokość nieznacznie
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przekraczała pułap określony w obecnie obowiązującym rozporządzeniu de minimis?
Jeśli tak, proszę wskazać, jak często takie środki były przyznawane i czy były
przyznawane na mocy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, w
ramach zatwierdzonego programu pomocy czy też w drodze indywidualnej decyzji.
Wsparcie, w przypadku którego już na etapie tworzenia instrumentu/programu pomocowego
jest wiadome, że jego wielkość przekroczy pułap de minimis, jest z góry kwalifikowane jako
np. objęte rozporządzeniem GBER. Przykładowo wsparcie na projekty inwestycyjne udzielane
jest z reguły na podstawie programów pomocowych, zgodnie z rozporządzeniem GBER, gdyż
przekracza pułapy określone w obecnie obowiązującym rozporządzeniu de minimis. Jednakże
w ramach programów pomocowych wydanych na postawie rozporządzenia GBER udzielana jest
również pomoc doradcza, pomoc szkoleniowa, pomoc na działalność badawczą, rozwojową
i innowacyjną, której wartość w ramach danego przeznaczenia może nieznacznie przekraczać
pułap określony w obecnie obowiązującym rozporządzeniu de minimis bądź też może być niższa
od tego pułapu.
Środki nieznacznie przekraczające pułap określony w rozporządzeniu de minimis przyznawane
były bardzo rzadko. W latach 2007-2011 wystąpiło ogółem poniżej 2000 przypadków (0,1%
łącznej liczby przypadków) udzielenia jednorazowo pomocy w wysokości 200 000 - 250 000 EUR.
Ok. 80-85% przypadków takiej pomocy udzielano w ramach wyłączeń grupowych.
Ok. 10-15% przypadków stanowiły zatwierdzone programy pomocowe.
Ok. 1% przypadków stanowiła pomoc indywidualna.

8. W jakim stopniu kryzys gospodarczy i finansowy miał wpływ na przyznawanie pomocy
de minimis w Polsce?

W stosownych przypadkach, proszę opisać taki wpływ i wskazać, czy i w jaki sposób władze
polskie dostosowały politykę udzielania pomocy de minimis w odpowiedzi na kryzys? Proszę
zwłaszcza wskazać, czy zaobserwowali Państwo nasilenie pomocy de minimis bezpośrednio
ukierunkowanej na trudności podmiotów gospodarczych z dostępem do finansowania. Proszę
wyjaśnić w miarę możliwości, w jakim zakresie miało to zastosowanie do małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw.

• Wielu beneficjentów doświadczyło problemów związanych z osiągnięciem wskaźników

rezultatu ekonomiczno-finansowych i ich utrzymaniem w okresie trwałości projektów
inwestycyjnych dofinansowanych w ramach programów operacyjnych. W obliczu takich
kłopotów, beneficjenci rozwiązują umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego
otrzymali pomoc de minimis, a tym samym stają przed koniecznością zwrotu pomocy.
Jako przyczynę takiej sytuacji wskazują siłę wyższą właśnie w postaci globalnego
kryzysu finansowego, w związku z którym nie są w stanie w należyty sposób realizować
projektu, a co za tym idzie wywiązać się z zawartej umowy przewidującej udzielenie
pomocy de minimis. Należy także pamiętać, że kryzys gospodarczy spowodował trudną
sytuację ekonomiczną wielu podmiotów, które tym samym przestały kwalifikować się do
objęcia pomocą de minimis, zgodnie z punktem 7 preambuły do rozporządzenia
de minimis.
Kryzys ekonomiczny spowodował spadek zainteresowania przedsiębiorców pomocą na
rozwój, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, zwiększanie zakresu produkcji czy
oferowanych usług. Wiele firm upadło mimo otrzymania pomocy de minimis w trakcie
realizacji projektu przewidującego jej udzielenie lub w okresie trwałości takiego
projektu.
W związku z kryzysem ekonomicznym niektóre JST odnotowały zwiększoną ilość
wniosków o umorzenia i ulgi w spłacie należności wynikających z zobowiązań publiczno-
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prawnych, natomiast mniej jest wniosków o pomoc de minimis z przeznaczeniem na
inwestycje.

• Jednakże pomoc de minimis jest dalej instrumentem korzystniejszym dla beneficjentów w

porównaniu z pomocą publiczną. Kryzys gospodarczy spowodował, że inwestorzy
ostrożniej podchodzą do możliwości otrzymania pomocy publicznej, szczególnie jeżeli
chodzi o mikro i małe przedsiębiorstwa. Wkład własny, jaki musi ponieść inwestor
w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, staje się
istotnym obciążeniem. Dodatkowym problemem stają się obostrzenia, jakie wprowadziły
instytucje finansowe przy przyznawaniu kredytów. W związku z tym, w szczególności dla
mikro i małych przedsiębiorców niezwykle istotna jest pomoc de minimis, której
otrzymanie nie pociąga za sobą takich kosztów, jakie wiążą się z pomocą publiczną.
Przedsiębiorcy wykazują spadek rentowności prowadzonej przez nich działalności,
jednak ich ogólna kondycja finansowa jest nadal dobra, co umożliwia im korzystanie
z pomocy de minimis.
Pomoc de minimis pozytywnie wpływa na stabilizację sytuacji przedsiębiorstw
działających w warunkach kryzysowych, zwłaszcza należących do kategorii MŚP.
Umożliwia ona dynamiczne tworzenie instrumentów wsparcia w oparciu o obowiązujące
rozporządzenie 1998/2006, mając w szczególności na względzie konkretne potrzeby
wynikające z danej sytuacji. Potrzeby te – wraz ze zmienną sytuacją gospodarki w fazie
kryzysu – wymagają szybkości podejmowanych działań. Pomoc de minimis, z uwagi na
odformalizowany sposób jej przyznawania, bardzo dobrze wpisuje się w te wymagania,
pozwalając na szybką reakcję państwa tam, gdzie interwencja jest niezbędna.
Przykładem takiej reakcji na kryzys gospodarczy i finansowy było zastosowanie pomocy
de minimis jako alternatywy do części pomocy w ramach wyłączeń blokowych
udzielanej w ramach PO KL. Władze polskie zachęcały do korzystania z powyższego
rozwiązania, które pozwalało przedsiębiorcom utrzymać płynność finansową przy
jednoczesnym inwestowaniu w rozwój kompetencji kadry pracowniczej. W ramach
opracowanego pakietu antykryzysowego został wprowadzony mechanizm „szkolenia
zamiast zwolnień”, który miał na celu zwiększenie dostępu przedsiębiorców do szkoleń
i doradztwa oraz pozwoliłby na ograniczenie negatywnych skutków spowolnienia
gospodarczego poprzez podniesienie adaptacyjności pracowników bez konieczności
ponoszenia przez przedsiębiorcę dodatkowych wydatków związanych z finansowaniem
wkładu prywatnego w ramach pomocy na szkolenia. Umożliwiono więc udzielanie
pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo, dzięki czemu przedsiębiorcy planujący
przeszkolenie swoich pracowników zostali zwolnieni z obowiązku wnoszenia wkładu
prywatnego (kwota ta jest pokrywana w całości w ramach udzielonej pomocy
de minimis).

SEKCJA B: PYTANIA OGÓLNE

DOTYCZĄCE POLITYKI DE MINIMIS

Pytania skierowane do wszystkich respondentów:

9. Proszę opisać, co z własnej perspektywy uważają Państwo za główne pozytywne
skutki gospodarcze wsparcia udzielonego na mocy rozporządzenia de minimis. Proszę
uzasadnić swoją odpowiedź i podać konkretne przykłady.
•

Za główne pozytywne skutki gospodarcze należy uznać możliwość udzielania wsparcia
lokalnym firmom (przede wszystkim z sektora małych i średnich przedsiębiorstw).
Wsparcie to, o stosunkowo niewielkiej wartości i lokalnym oddziaływaniu, pozwalało
wspomagać (głównie w formie ulg podatkowych przewidzianych w ustawie Ordynacja
podatkowa), firmy znajdujące się w przejściowych kłopotach stymulować rozwój
obszarów zdegradowanych, np. terenów poprzemysłowych, czy po prostu przyznawać
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pomoc aktywnym, inwestującym firmom w ramach szybkiej i nieskomplikowanej
procedury.
Głównym pozytywnym skutkiem wsparcia udzielanego zgodnie z rozporządzeniem
de minimis jest właśnie możliwość szybkiego i sprawnego przekazania środków
finansowych bez konieczności stosowania dodatkowych, często skomplikowanych
procedur i warunków, jakie muszą być spełnione przed udzieleniem pomocy publicznej.
Rozporządzenie de minimis daje możliwość stymulowania działalności podmiotów
w sposób nieskomplikowany, przejrzysty i szybki, bez potrzeby dokonywania przez
podmiot udzielający pomocy często skomplikowanej analizy i podejmowania obarczonej
ryzykiem decyzji o niewystępowaniu pomocy ze względu na niespełnienie przy
udzielaniu wsparcia wszystkich przesłanek występowania pomocy publicznej.

•

Możliwość udzielania pomocy de minimis jest szczególnie ważna dla organów lokalnych
(głównie gmin), które tworząc lokalne programy pomocowe (przede wszystkim
w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości) starają się zwiększyć atrakcyjność
regionu i przyciągnąć inwestorów. Pomoc de minimis ułatwia przedsiębiorcom
funkcjonowanie na rynku, rozwój przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
a także stanowi wsparcie dla przedsiębiorców w przejściu krótkotrwałych problemów
finansowych, zwłaszcza na etapie rozwijania działalności.

•

Wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
umożliwiło bądź ułatwiło osobom bezrobotnym (ale również aktywnym zawodowo)
samozatrudnienie. Podjęcie decyzji o samozatrudnieniu bez kapitału początkowego
i wsparcia w pierwszym okresie funkcjonowania przedsięwzięcia byłoby utrudnione lub
niemożliwe do zrealizowania. Wiele miejsc pracy utworzonych zostało także poprzez
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach regulacji
de minimis. Także w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne nie były związane
bezpośrednio z zatrudnieniem, wiele projektów objętych pomocą de minimis
przewidywało utworzenie nowych miejsc pracy jako warunek przyznania takiej pomocy.

•

Wsparcie udzielane jest głównie dla mikro i małych przedsiębiorstw, czyli dla firm
napędzających gospodarkę Polski. Z uwagi na otwarty katalog wydatków
kwalifikowanych i możliwość udzielania wsparcia do 100 % wartości inwestycji, pomoc
de minimis jest doskonałym narzędziem do realizacji prostych projektów w ramach
programów operacyjnych (np. zakup sprzętu, otwarcie się na nowe rodzaje działalności
gospodarczej, inwestycje nie wpisujące się w regionalną pomoc inwestycyjną).

•

Pozytywnym skutkiem gospodarczym udzielania pomocy de minimis jest także
podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP w Polsce, poprawa ich
ekonomicznej sytuacji oraz zwiększenie ich dostępu do pomocy publicznej. Pomoc
de minimis stanowiąca uzupełnienie dla działań inwestycyjnych przyczynia się do
kompleksowego wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców. Ponadto,
cenna jest możliwość udzielania pomocy stosunkowo dużej liczbie MŚP.
Przykładem takiego efektu udzielania pomocy de minimis jest jej zastosowanie
w ramach PO IG, gdzie - jako uzupełnienie dla działań inwestycyjnych - pomoc
de minimis przyczynia się do kompleksowego wsparcia przedsięwzięć realizowanych
przez przedsiębiorców. Wskazują na to wyniki praktycznie wszystkich badań
szczegółowych przeprowadzonych w ramach ewaluacji, w tym również opracowane
studia przypadków, prezentujące rozmaite, bardzo zróżnicowane, udane projekty i ich
wysoce pozytywne rezultaty, odnoszące się zarówno wprost do beneficjentów, jak
i szerzej, do całego otoczenia społeczno-gospodarczego. Na szczególną uwagę zasługują
efekty PO IG rozumiane jako poprawa ogólnoekonomicznej sytuacji przedsiębiorców,
a więc kluczowej grupy odbiorców wsparcia PO IG. Informacje pozyskane od
beneficjentów projektów PO IG, w zestawieniu z opiniami przedsiębiorców nie
korzystających ze wsparcia Programu, wyraźnie wskazują na ogólnie pozytywny wpływ
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wsparcia na kondycję i funkcjonowanie firm korzystających z Programu. Uwidaczniają to
wszystkie analizowane w badaniu wskaźniki, charakteryzujące zmiany sytuacji w gronie
beneficjentów, w porównaniu do grupy pozostałych firm. Warto w tym miejscu dodać,
że udział przedsiębiorstw deklarujących występowanie korzystnych zmian w swojej
sytuacji (np. wzrost innowacyjności, pozyskiwanie nowych rynków/ klientów, wzrost lub
rozpoczęcie eksportu, wprowadzenie nowych produktów lub usług), jest w przypadku
firm korzystających ze wsparcia o 10 do 40 punktów procentowych wyższy, niż w grupie
kontrolnej (zróżnicowanie to pozostaje istotne statystycznie).
Wyniki badania działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej PO IG, w którym wparcie udzielane jest zgodnie z regułą
de minimis, wskazują, iż beneficjenci tego działania osiągnęli zwiększone przychody
ze sprzedaży towarów/usług, co miało pozytywny wpływ na ich sytuację ekonomiczną.
Beneficjenci wskazywali również, że oferowane przez nich e-usługi są dostępne na rynku
w szerszym zakresie niż wynikałoby to z wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, iż
wsparcie w ramach działania 8.1 wpływa na zwiększenie podaży usług internetowych
i dostęp do produktów cyfrowych, w konsekwencji na podniesienie poziomu
konkurencyjności przedsiębiorstw.

10. Proszę opisać, co z własnej perspektywy uważają Państwo za główne potencjalne

negatywne skutki wsparcia udzielonego na mocy rozporządzenia de minimis. Proszę
uzasadnić swoją odpowiedź i podać konkretne przykłady.

Za negatywny efekt udzielania pomocy de minimis należy uznać wyróżnianie i uprzywilejowanie
w skali lokalnej jednych przedsiębiorców względem drugich, działających na tych samych
zasadach w tych samych okolicznościach. Pomoc de minimis mimo, że z założenia nie wpływa
na wymianę handlową między państwami członkowskimi, może powodować zakłócenia wolnej
konkurencji w skali lokalnej.
JST wskazują także na znaczne obciążenie budżetów samorządów lokalnych udzielających
pomocy de minimis.

11. Czy Państwa zdaniem stosowanie rozporządzenia de minimis miało w praktyce wpływ
na konkurencję lub wymianę handlową między państwami członkowskimi?
TAK

6

NIE

97

Przykładowo w opinii Gminy Miasta Szczecin, pomimo bliskiego sąsiedztwa rynku niemieckiego,
biorąc pod uwagę kwoty pomocy, wielkość przedsiębiorstw oraz poziom pozytywnych efektów
zewnętrznych, udzielana pomoc nie ma wpływu na warunki wymiany handlowej między
państwami członkowskimi. Beneficjenci pomocy de minimis, udzielanej na podstawie uchwał
Rady Miejskiej, to w większości mikro i mali przedsiębiorcy, którym udzielana jest pomoc
o niewielkiej wartości, nie mogąca mieć praktycznego wpływu na konkurencję lub wymianę
handlową między państwami członkowskimi.

12. Czy mogą Państwo podać konkretne przykłady sytuacji, gdy pomoc de minimis

przyznana przez inne państwo członkowskie/region miała skutki dla przedsiębiorstw
w Polsce/Państwa regionie?
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Nie zaobserwowano takich sytuacji.

13. Czy Państwa zdaniem rozporządzenie de minimis ma specyficzne – pozytywne lub
negatywne – skutki dla małych i średnich przedsiębiorstw w porównaniu z dużymi
podmiotami?
Pomoc de minimis ma pozytywne skutki dla MŚP w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami.
Należy pamiętać, że niewielka wartość udzielonej pomocy może być znaczącym wsparciem
w przypadku małych podmiotów i stanowić duży udział w ramach środków służących ich
rozwojowi, szczególnie na początkowym etapie funkcjonowania na rynku. Dla dużych
podmiotów pomoc taka wydaje się mieć proporcjonalnie mniejsze znaczenie.
Pomoc de minimis ma szczególne znaczenie dla MŚP, gdyż podmioty należące do tego sektora
relatywnie ciężej przechodzą przez trudności z utrzymaniem płynności finansowej
i pozyskaniem kapitału na inwestycje.
Dodatkowo pomoc de minimis udzielana MŚP jest szczególnie użyteczna, ponieważ
przedsiębiorstwa te realizują przedsięwzięcia znacznie mniej kapitałochłonne niż
przedsiębiorstwa duże. Jednocześnie, podmioty te mają największy potencjał wzrostu
i innowacji, a zatem wspieranie rozwiązań zwiększających ich dostęp do zewnętrznego
finansowania jest w tym przypadku kluczowe.
W odniesieniu do instrumentów zwrotnych należy wskazać, że pożyczki i poręczenia udzielane
ze środków regionalnych programów operacyjnych stanowią uzupełnienie oferty sektora
bankowego i w znaczny sposób ułatwiają dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania
inwestycji tym przedsiębiorcom, którzy nie spełniają rygorystycznych zasad kredytowania
określonych przez komercyjne banki, co dotyczy w zdecydowanej większości mikro- i małych
przedsiębiorców.

SEKCJA C: STRUKTURA

TECHNICZNA ROZPORZĄDZENIA DE MINIMIS

Pytania skierowane do wszystkich respondentów:

14. W oparciu o własne doświadczenia w zakresie stosowania rozporządzenia
de minimis, proszę wskazać, czy Państwa zdaniem przepisy dotyczące wyłączenia
danych środków z zakresu stosowania rozporządzenia (art. 1) są jasne i właściwe?
Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić
w tych przepisach.
TAK

•

105

NIE

25

Często pojawiają się problemy interpretacyjne czy dana pomoc stanowi pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej oraz
w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004,
czy też może być udzielana na zasadach ogólnych (rozporządzenie 1998/2006).
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Wątpliwości dotyczą identyfikacji podmiotu działającego w zakresie produkcji
podstawowej produktów rolnych, tj. czy powinien on być definiowany jedynie na
podstawie kodu PKD działalności ujętego w dokumencie rejestrowym podmiotu, kodu
PKD oraz przychodów w zakresie tej działalności (niezależnie czy stanowią one
działalność główną), czy też aby określić, iż podmiot działa w zakresie produkcji
podstawowej produktów rolnych, musi on posiadać kod PKD odnoszący się do tej
działalności oraz musi ona stanowić główne źródło przychodów tej działalności
gospodarczej.

•

Przykładami zapisów różnie interpretowanych i stosowanych przez instytucje
udzielające pomocy de minimis są także: wywóz do państw trzecich lub państw
członkowskich/działalność eksportowa czy pojazdy przeznaczone do transportu
drogowego.

•

Doprecyzowania wymagają warunki, w których przedsiębiorstwo należy uznać za
znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, szczególnie w kontekście aktualnej
sytuacji ekonomicznej wynikającej z globalnego spowolnienia gospodarczego.

15. W oparciu o własne doświadczenia w zakresie stosowania rozporządzenia

de minimis, proszę wskazać, czy Państwa zdaniem przepisy dotyczące sektora
transportu drogowego są jasne i właściwe (zarówno pod względem definicji,
jak i pułapu)?

Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić
w tych przepisach.
TAK

101

NIE

16

Rozporządzenie wskazuje, że nie ma zastosowania w przypadku pomocy na nabycie pojazdów
przeznaczonych do transportu drogowego dla podmiotów prowadzących działalność zarobkową
w zakresie drogowego transportu towarowego. Niejasność przepisów w tym zakresie wynika z
braku definicji w rozporządzeniu określeń „drogowy transport towarowy” i „pojazdy
przeznaczone do tego transportu”. W związku z tym przepisy rozporządzenia de minimis w
zakresie sektora transportu drogowego powinny:
- definiować „działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego” (np.
w kontekście przewozu towarów przez producenta, dystrybutora, sprzedawcę i przewoźnika),
- wyraźnie wskazywać obowiązujące zasady w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę
kilku rodzajów działalności obejmujących sektor transportu drogowego (np. w kontekście
ewentualnego obowiązku prowadzenia rozdzielności księgowej tych działalności).

16. Czy obecny podział na pomoc przejrzystą i nieprzejrzystą (art. 2 ust. 4) jest jasny
i właściwy?
Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić
w odnośnych przepisach.
TAK

•

103

NIE

14

Należy sprecyzować czy ryzyko ma być szacowane oddzielnie w stosunku do każdego
beneficjenta i jakie stopy należy stosować: czy określone przez banki narodowe, czy
w oparciu o średnią stopę na krajowym rynku międzybankowym, czy też średnią stopę
procentową proponowaną na rynku krajowym przez banki swoim klientom.
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Pomoc jest uznawana za przejrzystą m.in. gdy do obliczania jej wartości stosuje się
stopę referencyjną ustaloną w oparciu o wartość stopy bazowej publikowanej przez
Komisję Europejską oraz marżę kredytu, której poziom uzależniony jest od wartości
zabezpieczeń i kategorii ratingu beneficjenta. Największe trudności sprawia obliczenie
wartości pomocy, gdy konieczne jest określenie stopy referencyjnej w przypadku, gdy
dane przedsiębiorstwo nie dysponuje ratingiem wykonanym przez wyspecjalizowany
podmiot (jest to sytuacja bardzo często spotykana – beneficjentami pomocy de minimis
są głównie niewielkie podmioty, które nigdy nie ubiegały się w bankach komercyjnych
o np. kredyt inwestycyjny, w efekcie czego banki mogłyby sporządzić dla nich ratingi).
Ustalanie kategorii ratingu na bazie sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów
o rachunkowości lub innych dokumentów (np. zeznania podatkowe PIT) pozostawia zbyt
duży margines dowolności podmiotom udzielającym pomocy, zatem niesie ze sobą
ryzyko popełnienia błędu oraz powoduje, że podmiot może być inaczej oceniony przez
różne organy lub podmioty znajdujące się w analogicznej sytuacji mogą być różnie
oceniane tylko ze względu na to, że oceny tej dokonują różne organy. Przedstawione
wątpliwości i obawy związane są w głównej mierze z brakiem odpowiednich zasobów
kadrowych w JST. Określenie ratingu przedsiębiorstwa wymaga zaangażowania
wyspecjalizowanych finansistów, co nie jest możliwe, a także nie wydaje się zasadne
z punktu widzenia efektywności realizacji głównych zadań, jakie stawiane są przed JST
w Polsce.

•

Zapis w art. 2 ust. 4 lit. b rozporządzenia de minimis jest nieprecyzyjny, powstaje
bowiem wątpliwość, jaki punkt odniesienia przyjąć dla „łącznej kwoty
dokapitalizowania”. Nie jest jasne, czy chodzi o łączną kwotę dokapitalizowania
wniesioną w danym momencie, w okresie 3 lat podlegającym kumulacji pomocy
de minimis, w całym okresie istnienia przedsiębiorstwa, czy też w innym okresie.

•

Wyjaśnienia wymaga także kwestia sposobu obliczania wartości poręczenia udzielanego
jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia de minimis.
Art. 2 ust. 4 lit. d rozporządzenia de minimis stwierdza, że pomoc indywidualną
de minimis przyznawaną w ramach programu gwarancyjnego uznaje się za przejrzystą,
gdy gwarantowana część pożyczki bazowej udzielanej w ramach takiego programu nie
przekracza odpowiednio kwoty 1 500 000 EUR oraz 750 000 EUR. Zgodnie z pkt 15
preambuły do rozporządzenia de minimis, przy ustalaniu wysokości specjalnego pułapu
należy opierać się na założeniu, że biorąc pod uwagę górną stopę procentową (wskaźnik
niedotrzymania zobowiązań netto) w wysokości 13 %, ekwiwalent dotacji brutto (EDB)
gwarancji dotyczącej kwoty 1 500 000 EUR jest równy ogólnemu pułapowi pomocy
de minimis. Zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. d zdanie drugie rozporządzenia de minimis, jeśli
gwarantowana część pożyczki bazowej stanowi jedynie określony odsetek wysokości
tego pułapu, EDB tej gwarancji uznaje się za odpowiadający temu samemu odsetkowi
obowiązującego pułapu pomocy de minimis (200 000 EUR).
Z drugiej strony należy wskazać, że obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155
z 20 czerwca 2008 r.) wskazuje, że EDB wartości poręczenia winno stanowić różnicę
pomiędzy zdyskontowaną wartością rynkowej opłaty prowizyjnej, która byłaby pobrana
od udzielanej gwarancji, a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej pobranej przez
podmiot udzielający pomocy de minimis w formie gwarancji.

Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem KE przedstawionym UOKiK pismem z dnia 25 maja
2012 r., dla możliwości postępowania zgodnie z ww. obwieszczeniem konieczne jest
zgłoszenie Komisji metody obliczania, jeśli zaś powyższe nie zostało dokonane,
koniecznym jest stosowanie rozwiązania polegającego na przyjęciu jednolitej stawki
13,33%, zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. d rozporządzenia de minimis.
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Władze polskie wskazują na niespójność pomiędzy wysokością wskaźnika określoną
w pkt 15 preambuły do rozporządzenia de minimis (13%) a wskaźnikiem określonym
w piśmie Komisji, mającym wynikać z art. 2 ust. 4 lit. d rozporządzenia de minimis
(13,33%).

17. W oparciu o własne doświadczenia w zakresie stosowania rozporządzenia de minimis,
proszę wskazać, czy Państwa zdaniem przepisy dotyczące kumulacji (art. 2 ust. 5) są
jasne i właściwe?
Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić
w tych przepisach.
TAK

110

NIE

16

18. W oparciu o własne doświadczenia proszę wskazać, czy Państwa zdaniem definicja
pułapu de minimis opierająca się na kwocie otrzymanej przez dane przedsiębiorstwo
przez okres trzech lat jest jasna i właściwa?
Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić
w tych przepisach.
TAK

120

NIE

12

Zgodnie z przepisami rozporządzenia de minimis, ogólna kwota pomocy przyznana dowolnemu
podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200.000 EUR w dowolnie ustalonym okresie 3 lat
podatkowych. Wątpliwość dotyczy definicji podmiotu gospodarczego (ang. undertaking).
W prawie unijnym, na które składają się orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, czy decyzje
Komisji Europejskiej, podkreśla się, że nie można wykluczyć, iż oddzielne przedsiębiorstwa
mogą tworzyć jedną jednostkę ekonomiczną.
Przykładowo, Trybunał w wyroku z dnia 1 lipca 1972 r. w sprawie 48/69 Imperial Chemical
Industries wyraził pogląd, iż przejawem jednego organizmu gospodarczego jest także grupa
spółek powiązanych osobowo, w której zależności pomiędzy poszczególnymi spółkami wyrażają
się poprzez zintegrowanie struktur oraz ulokowanie kapitału.
W orzeczeniu w sprawie C-170/83 Hydrotherm Trybunał uznał, iż w prawie konkurencji termin
„przedsiębiorstwo” winien być rozumiany jako określenie jednostki gospodarczej (economic
unit), nawet jeśli w świetle przepisów prawa krajowego jednostka ta składa się z kilku osób
fizycznych lub prawnych. W przedmiotowej sprawie, za jedno przedsiębiorstwo została uznana
osoba fizyczna wraz z dwoma kontrolowanymi przez nią spółkami wyposażonymi w odrębną
osobowość prawną. Jednocześnie jednak w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 lipca 1999 r.
(Dz. Urz. L 280 z 30.10.1999 r., str. 87) w sprawie pomocy państwa udzielonej 633
holenderskim stacjom serwisowym zlokalizowanym przy niemieckiej granicy, Komisja wskazała,
iż pojęcie przedsiębiorcy funkcjonujące w prawie konkurencji nie jest elementem decydującym
w przypadku ewentualnej kumulacji pomocy de minimis.
Wobec powyższego, powstaje poważna wątpliwość, jak dla potrzeb kumulacji pomocy
de minimis należy rozumieć pojęcie podmiotu gospodarczego (undertaking). Dla uniknięcia
popełnienia błędu (który może mieć poważne konsekwencje dla beneficjenta pomocy),
zapewnienia przejrzystości unijnym przepisom oraz jednolitego stosowania prawa przez
wszystkie państwa członkowskie, konieczne jest zdefiniowanie w rozporządzeniu pojęcia
podmiotu gospodarczego, do którego odnosi się limit pomocy de minimis.
W tym kontekście władze polskie pragną zauważyć, iż jednym z celów wprowadzenia zasady
de minimis jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych zarówno państw członkowskich, jak
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i służb Komisji (która powinna mieć możliwość skupienia swych zasobów na przypadkach
mających rzeczywiste znaczenie na poziomie Unii), poprzez maksymalne możliwe uproszczenie
zasad jej udzielania. Natomiast wprowadzenie konieczności uwzględniania powiązań pomiędzy
przedsiębiorstwami oznaczałoby ogromne skomplikowanie i wydłużenie procedur udzielania
pomocy de minimis ze względu na obowiązek zbierania ogromnej ilości dodatkowych informacji
i przeprowadzania bardzo pracochłonnych analiz. W konsekwencji możliwości korzystania
z pomocy de minimis zostałyby ograniczone w stopniu sprzecznym z jej istotą i celem.

SEKCJA D: MONITOROWANIE
Pytania skierowane do organów publicznych:

19. W jaki sposób gwarantuje się należyte monitorowanie pomocy de minimis?
•

Podmioty udzielające pomocy przeprowadzają bezpośrednią wizytację wstępną
i monitorującą u beneficjenta pomocy. Na wizytacji monitorującej beneficjent jest
zobowiązany okazać wszystkie przedmioty zakupione w ramach przyznanej pomocy,
które wcześniej był zobowiązany oznakować naklejkami wskazującymi na źródło
finansowania. Dodatkowo jest przeprowadzana analiza dokumentów potwierdzających
wydatkowanie otrzymanych środków (faktury i rachunki).

•

Weryfikacja prawdziwości informacji dotyczących poziomu wykorzystania limitu
de minimis przez poszczególnych przedsiębiorców oraz otrzymanej pomocy publicznej,
która może podlegać kumulowaniu z pomocą de minimis, odbywa się także przy użyciu
zasobów Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej,
który zostanie opisany poniżej.

20. Czy istnieje centralny rejestr pomocy de minimis?
Jeśli tak, proszę opisać zasady jego funkcjonowania, podając w miarę możliwości:
a) Ile organów korzysta z centralnego rejestru i/lub ma do niego dostęp?
b) Jaki jest Państwa zdaniem szacunkowy koszt netto utworzenia i prowadzenia rejestru
(w miarę możliwości – wyrażony w pełnych osobodniach / ekwiwalentach pełnego czasu pracy)
w stosunku do zdecentralizowanego systemu rejestracji i monitorowania?
c) Do jakich celów wykorzystują Państwo informacje zawarte w rejestrze?
Do kontroli kwoty otrzymanej pomocy de minimis przez wnioskodawców.
d) Czy rejestr obejmuje tylko środki de minimis, czy także pomoc państwa?
e) Jeśli porównają Państwo sytuację przed i po wprowadzeniu rejestru, jakie są Państwa
zdaniem główne (pozytywne i negatywne) zmiany?
Jeśli nie, proszę wyjaśnić, dlaczego zdecydowali się Państwo nie wprowadzać centralnego
rejestru. Czy są Państwo w stanie oszacować wolumen pomocy de minimis przyznawanej na
szczeblu centralnym za pośrednictwem innych środków (proszę podać szczegóły)?
Ilość organów korzystających z centralnego rejestru
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W chwili obecnej narzędziem weryfikacji braku przekroczenia limitu pomocy de minimis są
wydawane przez organy udzielające pomocy zaświadczenia o pomocy de minimis.
Przedsiębiorca wnioskujący o kolejną pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej w roku, w którym wnioskuje o kolejną
pomoc i w ciągu dwóch poprzedzających go lat. Na tej podstawie organ udzielający pomocy
sprawdza, czy limit jest lub nie jest przekroczony i stosownie odmawia lub zgadza się na
udzielenie kolejnej pomocy. Aktualnie w UOKiK trwają prace na zakończeniem utworzenia
centralnego rejestru pomocy de minimis. Rolę tego rejestru (jak również rolę centralnej bazy
danych o wszelkiej pomocy publicznej udzielanej w Polsce) ma pełnić aplikacja informatyczna
SHRIMP - System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej.
Centralny rejestr pomocy opierać się ma w założeniu o bezpośredni dostęp (on-line) wszystkich
podmiotów udzielających pomocy, które będą miały obowiązek wprowadzania informacji
o udzielonej pomocy, docelowo w ciągu jednego dnia od jej udzielenia. W ostatnich latach
podłączane były do aplikacji (wydawany login i hasło dostępu) kolejne grupy organów
udzielających pomocy - aktualnie jest to liczba blisko 3 tys. podmiotów. Z końcem 2012 r.
zostanie podłączona ostatnia grupa (około 1 tysiąca podmiotów). Jednocześnie też stopniowo
skracany będzie termin sprawozdawczy, który obecnie wynosi 30 dni od dnia udzielenia
pomocy. Planowany termin zakończenia utworzenia centralnego rejestru pomocy de minimis to
2014 rok (podłączone będą wszystkie podmioty udzielające pomocy, a termin na przekazanie
informacji będzie wynosił 1 dzień). Jednak już w chwili obecnej dane gromadzone w systemie
obsługiwanym przez aplikację SHRIMP, pomimo iż niepełne, mogą służyć podmiotom
udzielającym pomocy do weryfikacji prawidłowości przedstawianych zaświadczeń. Służy do
tego funkcja generowania raportu o pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę.
Szacunkowy koszt netto utworzenia i prowadzenia rejestru
UOKiK nie jest w stanie oszacować kosztów obecnie funkcjonującego systemu rejestracji
i monitorowania pomocy de minimis opartego na zaświadczeniach/oświadczeniach. Biorąc
jednak pod uwagę liczbę organów udzielających pomocy (ok. 4 000), beneficjentów pomocy
de minimis (w 2011 r. - 130 000) oraz przypadków pomocy (w 2011 r. – 500 000), należy uznać,
iż koszty te nie są niskie. Brak jest także możliwości oszacowania kosztów utworzenia
centralnego rejestru pomocy de minimis.
Natomiast koszty prowadzenia centralnego rejestru pomocy de minimis to przede wszystkim
koszty związane z asystą techniczną i konserwacją systemu informatycznego (ok. 50 000 PLN
rocznie) oraz wprowadzaniem ewentualnych modyfikacji funkcjonalności systemu wynikających
z potrzeb UOKIK oraz zmianami przepisów (135,30 PLN za jedną roboczogodzinę). Ponadto do
obsługi systemu zostały zatrudnione w UOKiK 2 dodatkowe osoby na pełen etat. Należy również
dodać, iż w trakcie podłączania do systemu kolejnych podmiotów udzielających pomocy zostały
poniesione wydatki na szkolenia nowych użytkowników systemu (ok. 100 000 PLN).
Cele wykorzystywania informacji zawartych w rejestrze
Rejestr wykorzystywany jest przez podmioty udzielające pomocy do monitorowania limitu
pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawców. W tym celu posiadają one możliwość
skorzystania z udostępnionej w systemie SHRIMP funkcji generowania raportu o pomocy
de minimis udzielonej konkretnemu przedsiębiorcy. Obecnie, w przypadku występowania
w systemie pomocy innej niż wykazywana przez przedsiębiorcę na zaświadczeniach, podmiot
udzielający pomocy może żądać dodatkowych wyjaśnień. Ponadto, w przypadku wprowadzania
do rejestru informacji o pomocy przekraczającej limit, podmiot udzielający pomocy otrzymuje
odpowiednie ostrzeżenie.
Natomiast Prezes UOKiK na podstawie danych zawartych w rejestrze sporządza raporty
(spreadsheet i coroczny raport dla rządu polskiego) oraz innego rodzaju zestawienia
o charakterze statystycznym, zwłaszcza na wniosek podmiotów zewnętrznych (uczelnie,
instytuty badań, inne organy administracji publicznej).
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Rejestr obejmuje zarówno środki de minimis, jak i pomoc państwa.
Zmiany wynikające z porównania sytuacji przed i po wprowadzeniu rejestru
Pozytywne:
- pozwalają na weryfikację wielkości udzielonej pomocy de minimis, a przez to monitorowanie
limitu pomocy de minimis;
- krótszy czas oczekiwania na dane przez UOKiK (system informatyczny obsługujący rejestr
umożliwia organom udzielającym pomocy wprowadzanie informacji o udzielonej pomocy
bezpośrednio po jej udzieleniu, w trybie on-line);
- możliwość aktualizacji danych samodzielnie przez organy udzielające pomocy, na bieżąco,
bezpośrednio w systemie;
- zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu
monitorowania pomocy de minimis opartego na zaświadczeniach/oświadczeniach.
Negatywne:
- zważywszy na liczbę podmiotów wprowadzających dane do rejestru (średnio 1-2
użytkowników z 4 000 podłączonych podmiotów) istnieje ryzyko wystąpienia błędnie
wprowadzonych informacji.
Pytania skierowane do wszystkich respondentów:

21. Czy napotkali Państwo trudności w stosowaniu przepisów dotyczących
monitoringu (art. 3), zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie pułapu?
Jeśli tak, proszę wyjaśnić dlaczego.
TAK

12

NIE

105

22. Proszę przedstawić (w miarę możliwości podając pełne osobodni/ekwiwalenty
pełnego czasu pracy) obciążenie pracą wynikające z wymogów dotyczących
monitorowania (art. 3), zwłaszcza pod względem przestrzegania pułapu i
dokonywania wymaganych wpisów, oraz oszacować w miarę możliwości obciążenie
administracyjne wynikające z tego obowiązku.
W przypadku gdy wniosek o udzielenie pomocy de minimis jest poprawnie wypełniony, zawiera
odpowiednie informacje, m.in. o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, jego weryfikacja nie
stanowi znaczącego obciążenia administracyjnego, gdyż trwa ona od 15 do 30 minut.

SEKCJA E: RÓŻNE
Pytania skierowane do wszystkich respondentów:

23. Czy mają Państwo jakiekolwiek inne uwagi na temat stosowania rozporządzenia
de minimis, dotyczące kwestii innych niż poruszone w powyższych pytaniach?
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•

Rozporządzenie 1998/2006 nie ma zastosowania do podmiotów gospodarczych
w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. W związku
z tym, że większość pomocy de minimis jest udzielana MŚP, należy rozważyć możliwość
rezygnacji z konieczności weryfikacji warunków dotyczących spółek, o których mowa
w pkt 10 lit. a i b ww. wytycznych, jeżeli działają one krócej niż trzy lata i nie
podlegają zbiorowemu postępowaniu w sprawie niewypłacalności. Analogiczne
rozwiązanie funkcjonuje w ramach rozporządzenia GBER. Ewentualnie należy rozważyć
uwzględnienie zasad wykluczania przedsiębiorstw z możliwości uzyskania pomocy
de minimis ze względu na ich sytuację ekonomiczną w rozporządzeniu
de minimis. Wydaję się, że wnioski z dotychczasowej praktyki udzielania pomocy
de minimis, a także jej specyfika uzasadniają wprowadzenie takiej regulacji
dostosowanej do indywidualnych potrzeb systemu udzielania pomocy de minimis

•

Biorąc pod uwagę opisane powyżej cele i rodzaje wsparcia objętego regulacjami
de minimis, władze polskie stoją na stanowisku, że obecnie przyjęty limit pomocy
de minimis, tj. 200.000 EUR, odpowiada potrzebom, dla których powołana została
pomoc de minimis oraz gwarantuje brak wpływu udzielania takiej pomocy na wymianę
handlową miedzy państwami członkowskimi. Zatem władze polskie postulują utrzymanie
aktualnego pułapu de minimis.

•

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia de minimis, jeśli łączna
kwota pomocy przewidziana w ramach środka pomocy przekracza dopuszczalny pułap,
tj. 200.000 EUR, do pomocy tej nie stosują się przepisy niniejszego rozporządzenia,
nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu. W takim wypadku nie
można domagać się korzyści z tytułu niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do tego
rodzaju środka pomocy ani w chwili przyznania takiej pomocy, ani później.
Rodzi się wątpliwość jaki jest cel wskazanego zapisu, w szczególności czy już po
udzieleniu pomocy w sytuacji, gdy w części jej wartość doprowadziła do przekroczenia
limitu pomocy de minimis, organ udzielający wsparcia może domagać się jego zwrotu
(z odsetkami) tylko w części przekraczającej ten limit, czy też powinien żądać zwrotu
całej udzielonej pomocy.
Jeżeli zdaniem Komisji przepis ten należy interpretować jako nakazujący zwrot jednak
całości pomocy, wówczas pojawiają się poważne wątpliwości w odniesieniu do
uzasadnienia takiego postępowania w specyficznych sytuacjach, które mogą wystąpić.
Może się zdarzyć, iż wnioskodawca przekazał organowi, do którego występuje o pomoc,
informację o otrzymanej przez siebie pomocy de minimis zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą, ale okazało się, że z winy organu, który tej pomocy udzielił, beneficjent
otrzymał zaświadczenie o pomocy de minimis z błędną (zaniżoną) kwotą pomocy.
Informacja o sprostowaniu została dostarczona właściwemu organowi już po udzieleniu
przez niego pomocy, której wartość spowodowała, że limit został ostatecznie
przekroczony.

•

Inny przypadek wskazujący na brak winy wnioskodawcy to taki, gdy organ udzielający
pomocy udzieli jej przy zastosowaniu błędnego kursu euro, wydając przy tym
beneficjentowi zaświadczenie o udzielonej pomocy z nieprawidłową wartością pomocy.
Dopuszczalna wartość pomocy de minimis wyrażana jest w walucie euro, więc w sytuacji
codziennych zmian kursu euro i udzielaniu pomocy do maksymalnej wysokości, nie
można wykluczyć popełnienia błędu przez organ udzielający pomocy.
W Polsce pomoc udzielana jest w walucie narodowej (PLN) a nie w euro. Przyjęto
zasadę, że w celu sprawdzania, czy łączna pomoc de minimis z 3 lat nie przekracza
wyrażonego w euro limitu dostępnego dla danego przedsiębiorstwa, pomoc w PLN jest
przeliczana na euro według kursu obowiązującego w dniu udzielenia tej pomocy.
Z uwagi na codzienne zmiany kursu euro postępowanie takie jest powodem wielu
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problemów, nie sposób bowiem przewidzieć jaki będzie kurs euro w dniu udzielenia
pomocy, a więc również jaka będzie wartość pomocy de minimis w euro.
W przypadku, gdy pomoc de minimis udzielana jest na podstawie umowy, postępowanie
w sprawie udzielenia pomocy rozpoczyna się od złożenia wniosku przez przedsiębiorcę
(we wniosku pomoc jest wyrażona w PLN), następnie wniosek ten oceniany jest m.in.
pod kątem dopuszczalności pomocy. Po takiej ocenie organ udzielający pomocy
podejmuje decyzję wewnętrzną i dopiero ta decyzja umożliwia zawarcie umowy.
Wartość pomocy w euro można ustalić dopiero w dniu zawarcia umowy. Wartości tej nie
może określić wcześniej ani przedsiębiorca na etapie składania wniosku, ani organ
udzielający pomocy - na etapie oceny wniosku czy też na etapie podejmowania decyzji
wewnętrznej o przyznaniu pomocy. Skutkiem tego jest niepewność co do
dopuszczalności pomocy de minimis aż do dnia jej udzielenia (w dniu planowanego
zawarcia umowy może się okazać, że pomoc po przeliczeniu na euro przekracza limit
de minimis).
W celu uniknięcia takiej niepewności władze polskie proponują dopuszczenie stosowania
kursu z góry założonego na tym samym poziomie dla każdorazowego przypadku
udzielania pomocy de minimis. Mógłby to być średni kurs euro z poprzedniego roku lub
półrocza, kurs przyjęty w założeniach do ustawy budżetowej na dany rok, czy też kurs
aktualny na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis.

24. Proszę załączyć kopie wszelkich dokumentów lub badań, które mogą być istotne dla
oceny stosowania rozporządzenia de minimis oraz mogą przyczynić się do refleksji
w sprawie jego przyszłych zmian.

Proszę zaznaczyć, czy służby Komisji mogą skontaktować się z Państwem, jeśli będą miały
dodatkowe pytania w związku z podanymi informacjami.

Tak Nie
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