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IRENEUSZ JAŹWIŃSKI 

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

WPROWADZENIE 

Problematykę wspierania przedsiębiorstw można rozpatrywać w różnych kon-
tekstach, również z punktu widzenia pomocy publicznej, w tym z uwzględnieniem jej 
aspektów ekonomicznych i regulacyjnych. Można ogólnie przyjąć, że pomoc publiczna to 
wspieranie przez władze publiczne wybranych podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. Pomoc publiczna jest jedną z ważnych form ingerencji władz publicznych  
w gospodarkę i interwencjonizmu państwa. Udzielanie wsparcia niektórym podmiotom 
wiąże się z tworzeniem dla tych podmiotów lepszych warunków gospodarowania. Zakres 
pomocy publicznej zależy od wielu czynników, między innymi od przyjętego modelu 
określającego rolę państwa w gospodarce, kierunków prowadzonej polityki gospodarczej, 
możliwości kapitałowo-finansowych władz publicznych, fazy rozwoju społeczno-
gospodarczego, sytuacji występującej w gospodarce. Sposób udzielania pomocy publicz-
nej wpływa na rozwój i wzrost społeczno-gospodarczy oraz na inne procesy i zjawiska 
zachodzące w gospodarce i życiu społecznym. 

ISTOTA POMOCY PUBLICZNEJ 

Pomoc publiczna polega na selektywnym stosowaniu przez władze publiczne 
narzędzi polityki gospodarczej wobec konkretnych podmiotów. Podkreśla się, że cechą 
odróżniającą pomoc publiczną od innych działań interwencyjnych władz publicznych jest 
jej selektywny charakter. Pomoc publiczna powinna mieć selektywne konsekwencje,  
a nie ogólne. Udzielana pomoc publiczna służy realizacji określonych celów polityki pro-
wadzonej przez władze publiczne, np. związanych ze zmianami w strukturze sektorowej, 
terytorialnej i własnościowej gospodarki, wspomaganiem sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw czy ochroną środowiska. Może przyczyniać się do łagodzenia „niedosko-
nałości rynku”. Pomoc publiczna przysparza bezpośrednio lub pośrednio korzyści ekono-
micznych i finansowych wspieranym podmiotom, stwarzając im preferencyjne i uprzywi-
lejowane w stosunku do rynkowych uwarunkowania prowadzenia działalności gospodar-
czej. 

Z punktu widzenia konkurencji pomoc publiczna różnicuje warunki działania 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Może zakłócać konkurencję i prawi-
dłowe funkcjonowanie gospodarki, osłabiać przedsiębiorczość i innowacyjność wspiera-
nych podmiotów, a w pewnych okolicznościach przyczyniać się do obniżenia efektywno-
ści gospodarowania. Jednocześnie łączna produkcja może odbywać się po koszcie 
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wyższym niż najniższy z możliwych1. Należy ponadto zwrócić uwagę, że podczas udzie-
lania pomocy wydawane lub uszczuplane są środki publiczne, którymi trzeba racjonalnie  
i zdyscyplinowanie gospodarować. Ważne jest również tworzenie warunków do podej-
mowania przez organy administracji publicznej jak najbardziej obiektywnych decyzji 
dotyczących udzielania pomocy publicznej. Ze względu na przedstawione czynniki udzie-
lanie pomocy publicznej powinno stanowić przedmiot rozsądnej regulacji. 

REGULACJA POMOCY PUBLICZNEJ 

Pomoc publiczna w Polsce regulowana jest przez wiele unijnych i polskich norm 
prawnych. W warunkach polskich dużą rolę przypisuje się Ustawie o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej z 2004 roku2. Pomoc publiczną zdefiniowa-
no we wcześniej uchwalonej i już nieobowiązującej Ustawie o warunkach dopuszczalno-
ści  
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z 2002 roku3, według której 
pomoc publiczna dla przedsiębiorców to przysporzenie korzyści finansowych określone-
mu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W 
ustawie tej zapisano także, że przysporzenie to uznaje się za pomoc, jeżeli jest realizo-
wane bezpośrednio z krajowych środków publicznych lub z takich środków przekazanych 
innym podmiotom albo pomniejsza lub może pomniejszyć te środki oraz narusza lub 
grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub 
produkcji niektórych towarów. 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej przepisy polskiego pra-
wa odnoszące się do pomocy publicznej były dostosowywane do prawa wspólnotowego. 
Już w zawartym 16 grudnia 1991 roku Układzie o stowarzyszeniu między Polską  
a Wspólnotami Europejskimi, nazywanym Układem Europejskim, Polska uznała koniecz-
ność dostosowania polskich reguł konkurencji do zasad obowiązujących w UE, w tym 
zwłaszcza w zakresie pomocy udzielanej przez państwo4. W tym miejscu warto zauwa-
żyć, że w prawie wspólnotowym pod pojęciem państwa w aspekcie pomocy publicznej 
rozumie się „państwowe jednostki centralne, jak również wszystkie jednostki zdecentrali-

                                                     
 

1  Por. A. Nadolska: Polityka mikroekonomiczna (ingerencje państwa w sferę wytwarzania i wymia-
ny), [w:] H. Ćwikliński (red.): Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2001, s. 158. 

2  Ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  
(Dz.U. 2004, nr 123, poz. 1291). 

3  Ustawa z 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1177 z późn. zm.). Ustawa ta weszła w życie w paź-
dzierniku 2002 roku. 

4  Zob. J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. Żurek: Leksykon integracji europejskiej, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2002, s. 324-329. 
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zowane, które znajdują się pod władzą państwa, i które oparte są na konstytucji pań-
stwa członkowskiego”5. 

Udzielanie pomocy publicznej w państwach unijnych jest przede wszystkim re-
gulowane przez normy zawarte w dorobku prawnym Wspólnoty Europejskiej (tzw. acquis 
communautaire), w tym w postanowieniach traktatowych. Artykuł 87 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską stanowi, że „z zastrzeżeniem odstępstw przewidzianych 
w niniejszym Traktacie, niezgodna ze wspólnym rynkiem jest pomoc przyznawana przez 
państwa lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub 
grozi zakłóceniem konkurencji, sprzyjając niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 
niektórych towarów, w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Pań-
stwami Członkowskimi”6. Według tego artykułu zgodna ze wspólnym rynkiem jest: 

 „pomoc o charakterze socjalnym przyznana indywidualnym konsumentom, pod wa-
runkiem, że jest udzielona bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów, 

 pomoc przeznaczona na naprawienie szkód spowodowanych katastrofami natural-
nymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, 

 pomoc przyznana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec do-
tkniętych podziałem Niemiec w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania 
niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem”7. 

Za zgodną ze wspólnym rynkiem może być jednocześnie uważana: 

 „pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których 
poziom życia jest nienormalnie niski, lub regionów, w których istnieje poważne bez-
robocie, 

 pomoc przeznaczona na wspieranie wykonania realizacji ważnych projektów stano-
wiących przedmiot wspólnego zainteresowania europejskiego lub zaradzenie poważ-
nym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego, 

 pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub 
niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej 
w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem, 

 pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego,  
o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w za-
kresie sprzecznym ze wspólnym interesem, 

 inne kategorie pomocy określone decyzją Rady, stanowiącej większością kwalifiko-
waną głosów na podstawie propozycji Komisji”8. 

                                                     
 

5  B. Géneste, A. P. Weber: Zakres polityki konkurencji w stosunku do usług publicznych oraz reguły 
dotyczące pomocy państwa, [w:] M. Markiewicz (red.): Podstawy, cel i zakres polityki krajowej i 
polityki Wspólnoty w dziedzinie konkurencji, Instytut Europejski, Łódź 1998, s. 73. 

6  E. Wojtaszek-Mik, C. Mik: Unia Europejska. Wspólnota Europejska, Zakamycze, Kraków 2005,  
s. 164. 

7  Tamże, s. 164.  
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Uwzględniając treść cytowanego artykułu Traktatu wskazuje się, że w pań-

stwach Unii Europejskiej pomoc publiczna jest warunkowo dopuszczalna. Za niesłuszny 
należy więc uznać pojawiający się pogląd, że pomoc publiczna w krajach wspólnotowych 
jest zakazana. Pomoc publiczna może być jednak udzielana dopiero po spełnieniu okre-
ślonych warunków. W UE funkcjonuje system nadzorowania pomocy publicznej, nakie-
rowany między innymi na poprawę przejrzystości jej udzielania. Wstąpienie do UE dla 
Polski wiąże się z ograniczaniem pomocy publicznej udzielanej przez władze krajowe.  
W UE dąży się bowiem do obniżenia wartości udzielanej pomocy w poszczególnych pań-
stwach członkowskich poniżej 1% ich produktu krajowego brutto (PKB) zgodnie z ha-
słem „mniej pomocy, ale lepszej”. Do tej kwestii odniesienia znajdują się między innymi 
w Strategii Lizbońskiej. 

Pomoc publiczna powinna być udzielana przy respektowaniu założeń szeregu 
zasad. Istotne jest zwłaszcza uwzględnianie dwóch komplementarnych wobec siebie 
zasad: zasady primum non nocere oraz zasady subsydiarności (pomocniczości)9. Według 
pierwszej zasady pomocy publicznej należy udzielać w taki sposób, aby przede wszyst-
kim nie szkodzić. Pomocniczość oznacza natomiast, że trzeba udzielać czasowej i tylko 
niezbędnej pomocy dopiero w sytuacji, gdy dany podmiot nie jest w stanie sam sobie 
poradzić. 

W praktyce udzielania pomocy publicznej, szczególnie w państwach unijnych, 
wykształciły się dodatkowe zasady, między innymi następujące10: przejrzystości (trans-
parencji), de minimis (bagatelności), proporcjonalności, dodatkowości (suplementarno-
ści) oraz zasada „jeden raz, ostatni raz”. Zgodnie z pierwszą zasadą, pomoc musi być tak 
udzielana, aby można było ją skutecznie nadzorować11. Zasada przejrzystości oznacza 
stosowanie procedur kontrolnych, a w krajach wspólnotowych także notyfikacyjnych. 
Związana jest również z gromadzeniem i upowszechnianiem informacji o udzielanej po-
mocy. Według zasady de minimis nie ma obowiązku notyfikowania pomocy publicznej 
udzielanej do pewnego progu. Komisja Europejska w jednym ze swoich obwieszczeń 
podała definicję wysokości progowej pomocy, za którą uznała 100 000 euro dla jednego 

                                                                                                                               
 

8  Tamże, s. 165. 
9  W. Grzywacz: Współczesne problemy polityki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 

Szczecin 2000, s. 30. 
10  Por. B. Jankowski: Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Urząd 

Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001, s. 35-40 oraz A. Fornalczyk: Rodzaje, formy  
i instrumenty pomocy publicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] A. Fornalczyk (red.): Pomoc 
publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europej-
skiej, Warszawa 1998, s. 16. 

11  A. Fornalczyk, M. Tadeusiak, J. Neneman, M. Sowa: Jak udzielać pomocy publicznej dla przedsię-
biorców?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Współpracy z Zagranicą i 
Komunikacji Społecznej, Warszawa 2003, s. 6. 
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przedsiębiorstwa w okresie trzyletnim12. Zasada proporcjonalności wymaga, aby udziela-
nie pomocy publicznej znajdowało uzasadnienie w realizacji konkretnego celu publiczne-
go oraz by jej zakres i intensywność nie wykraczały poza konieczność i niezbędność.  
Z kolei zasada dodatkowości postuluje, aby środki pomocy publicznej były uzupełnieniem 
środków pochodzących z innych źródeł, w tym przede wszystkim środków własnych 
przedsiębiorcy. Natomiast stosowanie zasady „jeden raz, ostatni raz” uniemożliwia po-
nowne korzystanie ze środków pomocowych na restrukturyzację w sytuacji, gdy minęło 
mniej niż dziesięć lat od pierwszej restrukturyzacji.13

Organem centralnej administracji rządowej monitorującym udzielanie pomocy 
publicznej w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie  
z zapisami Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej14 moni-
torowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 
informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach oraz 
wielkości. W ustawie tej zobowiązano podmioty udzielające pomocy do sporządzania  
i przedstawiania Prezesowi Urzędu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zawiera-
jących w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, 
wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy. W strukturze Urzędu zagadnieniami pomo-
cy publicznej zajmuje się przede wszystkim Departament Monitorowania Pomocy Pu-
blicznej. 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej oznacza uzyskanie przez Komisję Europejską 
dużego wpływu na udzielanie pomocy publicznej przez polskie władze. Każde państwo 
członkowskie UE ma obowiązek powiadamiania Komisji o zamiarze wprowadzenia nowe-
go programu pomocy lub zmiany istniejących programów i powstrzymania się od ich 
realizacji do czasu zatwierdzenia przez Komisję (zasada standstill)15. Niektóre formy 
pomocy publicznej są jednak zwolnione z obowiązku występowania do Komisji, np. po-
moc udzielana w ramach wcześniej zatwierdzonych programów rządowych. 

FORMY I RODZAJE POMOCY PUBLICZNEJ 

Pomoc publiczna udzielana przez władze publiczne może przyjmować różną 
formę. Wskazuje się jednak na pięć ogólnych form pomocy publicznej16: operacje na 
podatkach, operacje na należnościach parabudżetowych, operacje na kredytach, opera-

                                                     
 

12  Por. S. Hambura, M. Muszyński: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, 
Studio STO, Bielsko-Biała 2002, s. 301. 

13  Por. E. Kaliszuk: Reguły konkurencji skierowane do władz państwowych (pomoc publiczna), [w:] 
E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.): Unia Europejska. Przygotowanie Polski do członko-
stwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 196. 

14  Ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz.U. 2004, nr 123, poz. 1291), Art. 31. 

15  Por. E. Kaliszuk: Reguły konkurencji skierowane..., op. cit., s. 187. 
16  W. Grzywacz: Współczesne problemy polityki..., op. cit., s. 22-23. 
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cje na kapitale, dotacje dla przedsiębiorstw. W Unii Europejskiej często preferuje się 
dotacje, które uznawane są za najbardziej przejrzystą formę spośród wymienionych. 
Rodzaje pomocy publicznej w ujęciu teoretycznym wyodrębnione ze względu na określo-
ne kryteria, przy uwzględnieniu pragmatyki występującej w krajach wspólnotowych, 
zostały zaprezentowane w tab. 1. 

Tabela 1 
Rodzaje pomocy publicznej 

Kryterium Rodzaje pomocy publicznej 

Przeznaczenie horyzontalna 
sektorowa 
regionalna 
inna 

rządowa 
samorządowa 
mieszana, np. rządowo-samorządowa lub samorządowo-rządowa 

Typ podmiotu  
udzielającego  
pomocy 

udzielana przez organy administracji publicznej 
udzielana przez podmioty kontrolowane przez administrację publiczną 
(państwo) 
udzielana przez podmioty zarządzające środkami publicznymi 

Szczebel (zasięg)  
działania podmiotu  
udzielającego pomocy 

udzielana na szczeblu ponadkrajowym 
udzielana na szczeblu krajowym 
udzielana na szczeblu regionalnym 
udzielana na szczeblu lokalnym 

Sposób finansowania stanowiąca wydatek publiczny 
stanowiąca uszczuplenie publiczne 

doraźna 
restrukturyzacyjna 

Charakter pomocy 

ofensywna 
defensywna 

ad hoc (indywidualna) 
udzielana w ramach programu pomocy 

Podstawa i warunki  
udzielania 

ex lege (np. na podstawie Traktatu) 
na podstawie decyzji 

Stopień natężenia  
udzielania 

progresywna 
liniowa 
degresywna 
regresywna 

Wielkość  
beneficjenta 

udzielana dużym przedsiębiorstwom 
udzielana średnim przedsiębiorstwom 
udzielana małym przedsiębiorstwom 
udzielana mikroprzedsiębiorstwom 

Typ beneficjenta udzielana podmiotom publicznym 
udzielana podmiotom prywatnym 

Zgodność  
z przepisami prawa 

legalna 
nielegalna 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W praktyce istotne znaczenie ma podział pomocy publicznej na horyzontalną, 

sektorową i regionalną. Pomoc horyzontalna odnosi się do realizacji celów długookreso-
wych. Może przykładowo polegać na wpieraniu prac badawczo-rozwojowych, nauki  
i kształcenia, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, ochrony środowiska. Pomoc 
publiczna w państwach Unii Europejskiej jest właśnie głównie kierowana na cele hory-
zontalne. Z kolei pomoc sektorową dopuszcza się w niektórych sektorach uznanych  
za wrażliwe i wymagających wsparcia z różnych powodów. W Polsce za wrażliwe były 
uznane sektory: hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, 
włókien syntetycznych, motoryzacyjny oraz żeglugi morskiej. Pomoc sektorowa bywa 
często oceniana jako relatywnie niskoefektywna. Natomiast pomoc regionalna może być 
kierowana do wybranych obszarów (regionów), np. charakteryzujących się poziomem 
produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca niższym niż określony poziom  
czy wysoką stopą bezrobocia. W UE pomoc regionalna jest często kierowana do obsza-
rów o produkcie krajowym brutto na mieszkańca niższym niż 75% średniej unijnej za 
okres trzech ostatnich lat. 

ZAKOŃCZENIE 

Dla systemu pomocy publicznej i interwencjonizmu państwa w Polsce nowe 
uwarunkowania tworzy proces integracji europejskiej i przystąpienie kraju do Unii Euro-
pejskiej. Polska musi uwzględniać wspólnotowe standardy i rozwiązania w dziedzinie 
konkurencji i pomocy publicznej. Unia Europejska aktywnie na szczeblu ponadnarodo-
wym prowadzi politykę w dziedzinie konkurencji, której częścią jest polityka w dziedzinie 
pomocy publicznej, nakierowana między innymi na zapewnienie wysokiej przejrzystości 
udzielanej pomocy. W UE i Polsce prowadzona jest debata dotycząca racjonalizacji sys-
temu pomocy publicznej. Przedmiotem rozważań są między innymi zagadnienia dotyczą-
ce określenia właściwego poziomu i struktury udzielanej pomocy. Wskazuje się, że istnie-
ją możliwości zracjonalizowania polityki gospodarczej w obszarze pomocy publicznej  
i wspierania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Pomoc publiczna powinna być udzielana bardzo ostrożnie i rozsądnie zgodnie  
z zasadą „tyle pomocy publicznej ile konieczne”. W Unii Europejskiej dąży się do obniże-
nia wartości udzielanej pomocy w poszczególnych państwach członkowskich w relacji do 
ich produktu krajowego brutto. Ważne jest zapewnienie jak najwyższej efektywności  
i skuteczności udzielanej pomocy publicznej. Z uwagi na wielość celów i potrzeb oraz 
ograniczoność środków udzielając pomocy należy koncentrować się na obszarach za-
pewniających najwyższą efektywność społeczno-gospodarczą, będących nośnikami po-
stępu cywilizacyjnego i tworzących efekty mnożnikowe. W UE mając na względzie prze-
kierowanie udzielanej pomocy na obszary tworzące najbardziej sprzyjające warunki do 
dalszego rozwoju i wzrostu społeczno-gospodarczego postuluje się, aby w systemie 
pomocy publicznej i interwencjonizmie państw decydującą rolę odgrywała pomoc o cha-
rakterze horyzontalnym. 
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SUPPORTING OF ENTERPRISE. ECONOMIC  
AND REGULATION ASPECTS OF STATE AID 

In the article there are presented the issues concerning supporting of enterprise 
in economic policy with a focus on economic and regulation aspects of state aid. Early 
part of the paper is introducing the essence of state aid. In further deliberations much 
attention is paid to the state aid regulation with consideration of both Polish and the 
European Union conditions. In the next part of the paper there are introduced the state 
aid forms and kinds distinguished in respect of various criteria. In the end, there are 
found general conclusions and recommendations. 

Translated by Ireneusz Jaźwiński 
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