
Głęboka reforma zasad udzielania pomocy publicznej, przeprowadzona w ostatnich latach 
przez Komisję Europejską, istotnie rozbudowała, a niekiedy zmodyfikowała cele, jakie mogą 
być sfinansowane z pomocy publicznej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, kwalifikowal-
ność kosztów, intensywność wsparcia oraz pozostałe wymogi administracyjne. 

W publikacji autorzy przeanalizowali akty prawne, praktyki decyzyjne Komisji Europejskiej 
oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a także sformułowali praktyczne wskazówki 
dotyczące udzielania pomocy publicznej poparte przykładami. Omówili:
–  przesłanki i definicję pomocy publicznej, 
–  kwestie proceduralne związane z jej udzielaniem,
–  warunki uznawania za dopuszczalne wsparcia publicznego wybranych najważniejszych kate-

gorii pomocy publicznej. 

Wyjątkową cechą książki jest nie tylko szczegółowa analiza warunków dopuszczalności więk-
szości funkcjonujących przeznaczeń pomocy, lecz również ich bezpośrednie powiązanie z pra-
wem polskim. Reguły unijne nie są bowiem bezpośrednią podstawą przyznawania pomocy 
publicznej, ponieważ to prawo krajowe określa, na co konkretnie wsparcie publiczne może 
zostać wydatkowane.

Autorami poszczególnych rozdziałów są eksperci z zakresu pomocy publicznej, zarówno prawnicy, 
jak i ekonomiści, zajmujący się opiniowaniem, weryfikacją i ewaluacją wsparcia publicznego 
dostępnego w Polsce.

Książka przeznaczona jest dla  praktyków, zarówno urzędników zajmujących się udzielaniem 
i oceną przekazywanej przedsiębiorcom pomocy publicznej, jak i beneficjentów uzyskiwanego 
wsparcia, prawników z kancelarii prawnych, doradców firm konsultingowych, a także studentów 
studiów prawnych i ekonomicznych oraz słuchaczy tematycznych studiów podyplomowych.
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Wykaz skrótóW

akty prawne

decyzja 2010/10/WE – decyzja Rady z  20.11.2009 r. w  sprawie przyznania przez władze 
Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości 
rolnych w  okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2013 r. (2010/10/WE) 
(Dz.Urz. UE L 4, s. 89)

decyzja 2010/787/UE – decyzja Rady z  10.12.2010 r. w  sprawie pomocy państwa ułatwia-
jącej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE) 
(Dz.Urz. UE L 336, s. 24)

decyzja 2012/21/UE – decyzja Komisji z  20.12.2011 r. w  sprawie stosowania art.  106 
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy pań-
stwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, 
przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania 
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/21/UE) 
(Dz.Urz. UE L 7 z 11.01.2012, s. 3)

dyrektywa 2003/87/WE – dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z  13.10.2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emi-
sji gazów cieplarnianych w  Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE (Dz.Urz. UE L 275, s. 32, ze zm.)

dyrektywa 2009/28/WE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/28/WE 
z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniająca i  w  następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE L 140, s. 16, ze zm.)

dyrektywa 2012/27/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/27/UE 
z 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrek-
tyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE 
i 2006/32/WE (Dz.Urz. UE L 315, s. 1, ze zm.)

dyrektywa 
zamówieniowa

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/24/UE 
z 26.02.2014 r. w  sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrek-
tywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94, s. 65, ze zm.)
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GBER/rozporządzenie 
651/2014

– rozporządzenie Komisji (UE) nr  651/2014 z  17.06.2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187, s. 1, ze zm.)

k.p.a. – ustawa z  14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

o.p. – ustawa z  29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z  2019 r. 
poz. 900 ze zm.)

pr. en. – ustawa z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 
ze zm.)

rozporządzenie EDB – rozporządzenie Rady Ministrów z 11.08.2004 r. w  sprawie szczegó-
łowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej 
w różnych formach (Dz.U. z 2018 r. poz.  461)

rozporządzenie 994/98 – rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z 7.05.1998 r. dotyczące stoso-
wania art.  107 i  108  Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz.Urz. WE 
L 142, s. 1, ze zm.)

rozporządzenie 659/1999 – rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22.03.1999 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz.Urz. WE L 83, s. 1, ze zm.)

rozporządzenie 
1407/2002

– rozporządzenie Rady (WE) nr  1407/2002 z  23.07.2002 r. w  sprawie 
pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz.Urz. WE L 205, s. 1)

rozporządzenie 794/2004 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z 21.04.2004 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 140, s. 1, ze zm.)

rozporządzenie 800/2008 – rozporządzenie Komisji (WE) nr  800/2008 z  6.08.2008 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zasto-
sowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wy-
łączeń blokowych) (Dz.Urz. UE L 214, s. 3, ze zm.)

rozporządzenie 360/2012 – rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25.04.2012 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de  minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wy-
konującym usługi świadczone w  ogólnym interesie gospodarczym 
(Dz.Urz. UE L 114, s. 8)

rozporządzenie 
1407/2013

– rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352, s. 1)

rozporządzenie 
1408/2013

– rozporządzenie Komisji (UE) nr  1408/2013 z  18.12.2013 r. w  spra-
wie stosowania art.  107 i  108  Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej do pomocy de  minimis w  sektorze rolnym (Dz.Urz.  UE 
L 352, s. 9)
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rozporządzenie 717/2014 – rozporządzenie Komisji (UE) nr  717/2014 z  27.06.2014 r. w  sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
(Dz.Urz. UE L 190, s. 45)

rozporządzenie 
2015/1589

– rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z  13.07.2015 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 248, s. 9)

rozporządzenie 
2017/1084

– rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z  14.06.2017 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr  651/2014 w  odniesieniu do pomocy na in-
frastrukturę portową i  infrastrukturę portów lotniczych, progów 
powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowa-
nie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową 
i  wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a  także programów 
regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbar-
dziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 
w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych (Dz.Urz. UE 
L 156, s. 1)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) 
(Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolido-
wana) (Dz.Urz. UE C 321E z 2006 r., s. 37)

u.p.d.o.f. – ustawa z  26.07.1991 r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

u.p.d.p.p. – ustawa z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.)

u.s.g. – ustawa z  8.03.1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z  2019 r. 
poz. 506 ze zm.)

u.r.m. – ustawa z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2019 r. poz.  1874)
ustawa CHP – ustawa z 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokos-

prawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42 ze zm.)
ustawa KDT – ustawa z  29.06.2007 r. o  zasadach pokrywania kosztów powstałych 

u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 
długoterminowych sprzedaży mocy i  energii elektrycznej (Dz.U. 
z 2019 r. poz.  1874)

ustawa OZE – ustawa z  20.02.2015 r. o  odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2389 ze zm.)

Dokumenty

decyzja w sprawie 
basenu Dorsten

– decyzja Komisji N 258/2000 – Niemcy – pomoc dla parku wodnego 
Dorsten (Dz.Urz. UE C 172 z 2001 r., s. 16)
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decyzja w sprawie BLSV – decyzja Komisji z 9.08.2016 r. w sprawie pomocy państwa SA. 43983 
(2015/N) – Niemcy – BLSV Sportcamp Nordbayern (Dz.Urz.  UE 
C 406, s. 15)

decyzja w sprawie Dahn – decyzja Komisji z 2.06.2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.34655 
(2017/NN) – Niemcy – Pomoc inwestycyjna dla domu spokojnej sta-
rości i podłączonych obiektów w mieście Dahn (Dz.Urz. UE C 219, 
s.  1)

decyzja w sprawie 
Glenmore Lodge

– decyzja Komisji z 24.04.2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.37963 
(2014/NN) (ex  2013/CP) – United Kingdom Alleged State aid to 
Glenmore Lodge (Dz.Urz. UE C 277, s. 1)

decyzja w sprawie klubu 
piłki nożnej NEC

– decyzja Komisji (UE) 2016/2078 z  4.07.2016 r. w  sprawie pomocy 
państwa SA.41617-2015/C (ex  SA.33584 (2013/C) (ex  2011/NN)) 
wdrożonej przez Niderlandy na rzecz zawodowego klubu piłki noż-
nej NEC w Nijmegen (Dz.Urz. UE L 320, s. 40)

decyzja w sprawie 
Øresund Fixed Link

– decyzja Komisji w połączonych sprawach SA.36558 (2014/NN) oraz 
SA.38371 (2014/NN) – Dania i SA.36662 (2014/NN) – Szwecja – Po-
moc udzielona Øresundsbro Konsortiet (Dz.Urz. UE C 437 z 2014 r., 
s.  1)

decyzja w sprawie 
TenderNed

– decyzja Komisji z 18.12.2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.34646 
(2014/NN) (ex  2012/CP) – Królestwo Niderlandów – Netherlands 
E-procurement platform TenderNed (Dz.Urz.  UE C  422 z  2017  r., 
s.  1)

decyzja w sprawie 
Twierdzy Przemyśl

– decyzja Komisji w sprawie SA.34891 (2012/N) – Polska – Pomoc pań-
stwa dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl (Dz.Urz. UE 
C 293 z 2013 r., s. 1)

EEAG – wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele 
związane z energią w latach 2014–2020 (2014/C 200/01) (Dz.Urz. UE 
C 200 z 2014 r., s. 1)

„Europa 2020” – komunikat Komisji „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligen-
tnego i  zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu”, COM(2010) 2020, Bruksela 3.03.2010 r., www.ec.europa.
eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 1.10.2019 r.)

FAQ to GBER – General Block Exemption Regulation (GBER). Frequently asked que-
stions, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practi-
cal_guide_gber_en.pdf (dostęp: 1.10.2019 r.)

komunikat w sprawie 
stóp referencyjnych 
i dyskontowych

– komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referen-
cyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz.Urz. UE C 14 z 2008 r., 
s. 6)

komunikat w sprawie 
unowocześnienia 
polityki

– komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego i  Komitetu Re-
gionów „Unowocześnienie unijnej polityki w  dziedzinie po-
mocy państwa” z  8.05.2012 r., https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0209 (dostęp: 1.10.2019 r.)
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RAG – Wytyczne w  sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 
(Dz.Urz. UE C 209 z 2013 r., s. 1)

wytyczne ETS – komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie niektórych środków po-
mocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emi-
sji gazów cieplarnianych po 2012 r. (Dz.Urz. UE C 158 z 2012 r., s. 4)

zasady ramowe B+R+I – komunikat Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na 
działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz.Urz. UE C 198 
z 2014 r., s. 1)

zawiadomienie 
w sprawie pojęcia 
pomocy państwa

– zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozu-
mieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Dz.Urz. UE C 262 z 2016 r., s. 1)

Inne

CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
CBR – centra badawczo-rozwojowe
CMLR – Common Market Law Review
DSR – Demand Side Response
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dz.Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
działalność B+R – działalność badawczo-rozwojowa
EDB – ekwiwalent dotacji brutto
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
EStAL – European State Aid Law Quarterly
KPI – Krajowy Plan Inwestycyjny
KDT – kontrakty długoterminowe
LGD – strata z tytułu niewywiązywania się z płatności
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NACE – statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Unii Europej-

skiej
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NIP – numer identyfikacji podatkowej
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OSP – operator systemu przesyłowego
OZE – odnawialne źródła energii
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PKB – produkt krajowy brutto
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
PUP – podmiot udzielający pomocy
SHRIMP – System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy
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SPI – Sąd Pierwszej Instancji (obecnie: Sąd UE)
SRPP – System Rejestracji Pomocy Publicznej
SUDOP – System Udostępniania Danych o Pomocy
TPI/test – test prywatnego inwestora
TS – Trybunał Sprawiedliwości (dawniej: ETS – Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości)
UE – Unia Europejska
ulga B+R – ulga badawczo-rozwojowa
UOIG – usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
URE – Urząd Regulacji Energetyki
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
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WStęp

Pomoc publiczna w rozumieniu prawa unijnego stanowi przykład interwencji pub-
licznej realizowanej przez władze publiczne za pośrednictwem dostępnych środków 
na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Z jednej strony o istot-
ności przepisów, a z drugiej strony – o ich aktualności świadczy fakt, że przez ponad 
60 lat traktatowy zakaz udzielania pomocy publicznej oraz wyłączenia fakultatywne 
i obowiązkowe nie zostały w zasadzie zmienione. W obliczu eliminacji kolejnych 
barier w handlu między państwami członkowskimi, zarówno tradycyjnych, w tym 
taryfowych, i ograniczeń ilościowych wraz z  tworzeniem unii celnej, jak również 
fizycznych, technicznych i fiskalnych wraz z ustanowieniem rynku wewnętrznego 
UE, a jednocześnie w kontekście wprowadzenia wspólnej waluty – pomoc publiczna 
pozostała jedynym dozwolonym instrumentem polityki gospodarczej państwa, której 
celem mogłaby być poprawa konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw.

W  konsekwencji wszelka interwencja ze  środków publicznych państw członkow-
skich jest zakazana pod warunkiem zgodności z zasadami czterech swobód rynku 
wewnętrznego. Ma to szczególne znaczenie w obliczu zacierania się granic między 
handlem tradycyjnym a  handlem przez Internet. Ponadto państwa członkowskie 
UE coraz silniej odczuwają procesy serwityzacji, a więc oferowania towarów wraz 
z usługami oraz konkurencji ze strony państw spoza UE, których unijne reguły od-
nośnie do subwencjonowania nie obowiązują. Kolejną istotną kwestią, szczególnie 
z punktu widzenia Polski, jest fakt, że środki unijne przekazane do dyspozycji Pol-
ski bez względu na pierwotne ich pochodzenie, jeśli udzielane są przedsiębiorcom 
i spełniają przesłanki z art. 107 ust. 1 TFUE, są traktowane jako pomoc publiczna, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami (ograniczeniami).

Koncepcja prawna pomocy publicznej w UE uregulowana jest przede wszystkim na 
poziomie prawa pierwotnego w TFUE (część trzecia „Polityka i działania wewnętrzne 
Unii”, tytuł VII „Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia 
ustawodawstw”, rozdział  1 „Reguły konkurencji”, sekcja 2 „Pomoc przyznawana 
przez Państwa” – art. 107–109). Przepisy te ustanawiają niemal wyłączną kompeten-
cję w tej dziedzinie Komisji Europejskiej, która na mocy TFUE ma pierwszoplanową 
rolę w tworzeniu regulacji i wydawaniu rozstrzygnięć co do zgodności interwencji 
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państwa z rynkiem wewnętrznym UE. Ogranicza ją w tym zakresie kontrola sądów 
unijnych, których orzecznictwo jest drugim najważniejszym źródłem prawa i inter-
pretacji w tym przedmiocie.

Specyfika i złożoność zasad powoduje, że są one niekoniecznie czytelne zarówno dla 
podmiotów udzielających pomocy, jak i jej beneficjentów. Choć mija już kilkanaście 
lat, od kiedy w Polsce obowiązują przepisy określające szczegółowe zasady, na pod-
stawie których dopuszczalne jest udzielanie pomocy publicznej, liczba aktów prawa 
unijnego, interpretacji Komisji Europejskiej czy orzecznictwa unijnych sądów wydaje 
się dość przytłaczająca. Dotychczasowa literatura na temat warunków dopuszczal-
ności pomocy publicznej1 zawierała świetny materiał, który zdecydowanie wystar-
czał na pierwsze lata akcesji Polski do UE. Obecnie zidentyfikowana jest potrzeba 
nowego spojrzenia na pomoc publiczną uwzględniającego zarówno potrzeby kraju, 
jak i ograniczenia wynikające z legislacji unijnej.

Niniejsza książka wypełnia istniejącą lukę na polskim rynku wydawniczym pub-
likacji z zakresu pomocy publicznej. W ostatnich latach Komisja Europejska prze-
prowadziła bowiem głęboką reformę zasad udzielania pomocy publicznej, istotnie 
rozbudowała czy niekiedy zmodyfikowała cele, jakie mogą być sfinansowane z po-
mocy publicznej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, kwalifikowalność kosztów, 
intensywność wsparcia oraz pozostałe wymogi administracyjne.

Książka ta pozwala Czytelnikom zainteresowanym kwestiami pomocy publicznej 
na zdobycie:
 – unikalnej, możliwie najbardziej aktualnej wiedzy na temat podstaw prawnych 

i struktury legislacyjno-instytucjonalnej systemu pomocy publicznej w UE;
 – wiedzy i  praktycznych umiejętności w  zakresie oceny projektów pomocowych 

ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi dopuszczalności pomocy publicznej, 
w tym w ramach funduszy europejskich w latach 2014–2020.

W związku z tym, że Komisja Europejska 7.01.2019 r. ogłosiła2 przedłużenie o 2 lata 
okresu obowiązywania reguł określających warunki dopuszczalności pomocy pub-
licznej, przyjętych w ramach procesu modernizacji (głównie w  latach 2013–2014), 

1 S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w  prawie Wspólnoty Europejskiej. Mię-
dzy neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002; E. Modzelewska -Wąchal, P. Pełka, M. Stasiak, Pomoc 
publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Przepisy i komentarz, Warszawa 2001; A. Nykiel -Mateo, 
Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Warszawa 2009; P. Pełka, 
M. Stasiak, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa 2002; I. Postuła, A. Wer-
ner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006; M. Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych 
w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2011; S. Szuster, Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy pub-
licznej. Komentarz, LEX komentarz praktyczny, stan prawny 1.10.2004 r.; S. Szuster, Komentarz do rozpo-
rządzenia nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, LEX komen-
tarz praktyczny, stan prawny 1.03.2004 r.

2 Zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-182_en.htm (dostęp: 15.09.2019 r.).



Wstęp 21

wiedza opisana w niniejszej publikacji, według stanu na 1.10.2019 r., pozostanie za-
sadniczo aktualna aż do końca 2022 r.

Monografia składa się z dwunastu rozdziałów, przedstawiających zarówno przesłanki 
i definicje pomocy publicznej, kwestie proceduralne związane z jej udzielaniem, jak 
i warunki uznawania za dopuszczalne wsparcia publicznego wybranych najważniej-
szych kategorii pomocy publicznej. Bazą dla tych analiz jest legislacja unijna, jed-
nakże ze względu na jej specyfikę tam, gdzie było to możliwe, wskazano rozwiązania 
systemowe obowiązujące w Polsce.

W rozdziale 1 opisano podstawową siatkę pojęciową stosowaną w systemie pomocy 
publicznej oraz przedstawiono wykaz źródeł prawa zarówno unijnego, jak i krajowego. 
Zapoznanie się przez Czytelnika z takimi pojęciami, jak: podmiot udzielający pomocy, 
beneficjent pomocy, dzień udzielenia pomocy czy jej wartość pozwoli mu na swobodne 
poruszanie się w całym systemie udzielania i kontroli pomocy publicznej, gdyż są to 
pojęcia uniwersalne, mające zastosowanie niezależnie od tego, jakiego rodzaju pomocą 
publiczną Czytelnik jest zainteresowany. Natomiast usystematyzowany przegląd pod-
staw prawnych umożliwi mu zrozumienie podziału kompetencji w tej dziedzinie mię-
dzy instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi oraz podstaw tworzenia wa-
runków dopuszczalności pomocy publicznej i procedury jej badania i zatwierdzania.

Rozdział 2 został poświęcony wyjaśnieniu dwóch pojęć: przedsiębiorcy i działalności go-
spodarczej. Pojęcia te mają zasadnicze znaczenie dla identyfikacji podmiotów, w odnie-
sieniu do których reguły pomocy mają zastosowanie. Stanowią więc przesłankę zerową, 
od której badanie występowania pomocy zawsze się rozpoczyna. Wydawać by się mogło, 
że identyfikacja przedsiębiorcy nie powinna nastręczać większych problemów. W prak-
tyce jednak okazuje się, że unijna definicja przedsiębiorcy, a więc podmiotu prowadzą-
cego działalność gospodarczą, może zasadniczo różnić się od definicji wprowadzonej 
w krajowym porządku prawnym, powodując tym samym wiele problemów interpretacyj-
nych. Dodatkową trudnością jest to, że identyfikacja przedsiębiorcy przez pryzmat pro-
wadzonej przez niego działalności nie musi mieć charakteru trwałego, ponieważ kwestia 
wymiaru gospodarczego danej działalności może być zmienna w czasie, a nawet uza-
leżniona od decyzji politycznej. Stąd też rozdział 2 pozwoli Czytelnikowi poznać, jakie 
pułapki mogą go czekać w związku z odmiennym definiowaniem pojęcia przedsiębiorcy 
w prawie unijnym i w prawie krajowym oraz zgłębić charakter różnych rodzajów ak-
tywności, której podejmują się podmioty w przestrzeni gospodarczej i niegospodarczej.

W rozdziale 3 omówiono przesłanki pomocy publicznej wywodzące się z art. 107 
ust. 1 TFUE. Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę, że nie tworzą one jednej de-
finicji pomocy publicznej, a  raczej ramy, które każdorazowo pozwalają w  sposób 
obiektywny stwierdzić, czy dane wsparcie stanowi pomoc czy nie. Każda z prze-
słanek została omówiona w sposób bardzo szczegółowy, wraz z podaniem bogatego 
orzecznictwa unijnego oraz przykładów z polskiej praktyki. Po przeczytaniu roz-
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działu Czytelnik będzie w stanie samodzielnie dokonać systematycznej analizy wy-
stępowania pomocy publicznej.

Rozdział 4 zawiera omówienie proceduralnych aspektów udzielania oraz kontroli po-
mocy publicznej. Stanowi on uzupełnienie obecnego opracowania w zakresie, w ja-
kim zostało ono poświęcone materialnoprawnym zagadnieniom. Uzupełnienie to jest 
konieczne, ponieważ przepisy materialnoprawne bez proceduralnych nie mają racji 
bytu. Z drugiej strony przepisy proceduralne bez materialnoprawnych są bezprzed-
miotowe. W rozdziale 4 zostały przedstawione ogólne warunki, jakie muszą zostać 
spełnione, aby można było udzielić pomocy publicznej. Przedstawiony także został 
podział kompetencji między UE a państwa członkowskie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kompetencji wykonywanych przed udzieleniem pomocy oraz po jej udziele-
niu, w ramach kontroli prawidłowości udzielenia pomocy. Ewentualne stwierdzenie 
niezgodnego z prawem udzielenia pomocy publicznej (niezgodnie z przepisami pro-
ceduralnymi) rodzi określone konsekwencje, które są inne w przypadku, gdy stwier-
dzenia takiego dokonuje Komisja lub sądy krajowe. Umiejętność rozróżniania tych 
konsekwencji jest konieczna w systemie kontroli pomocy publicznej.

Rozdział  5 poświęcono jednemu z  najpopularniejszych i  najczęściej stosowanych 
przeznaczeń pomocy w prawie polskim, tj. pomocy de minimis. Z uwagi na ograni-
czoną kwotę wsparcia pomoc de minimis przez Komisję Europejską traktowana jest 
jako pomoc o nieznacznym wpływie na konkurencję, co skutkuje przede wszystkim 
zwolnieniem z obowiązku jej notyfikacji. Nie oznacza to jednak, że w udzielaniu po-
mocy de minimis nie kryją się żadne pułapki (np. w zakresie pojęcia pojedynczego 
przedsiębiorstwa czy jej kumulacji z pomocą o innych przeznaczeniach), o czym Czy-
telnik przekona się z pewnością po lekturze tego rozdziału.

Rozdział 6 dotyczy regionalnej pomocy inwestycyjnej, która odgrywa nieocenioną 
rolę we wspieraniu rozwoju regionów najsłabiej rozwiniętych w UE, do których Pol-
ska w znacznej mierze wciąż jeszcze należy. W rozdziale wyjaśniono przede wszyst-
kim szereg niuansów związanych z pojęciem nowej inwestycji, kosztów kwalifikowa-
nych czy efektu zachęty, które zarówno dla organów udzielających pomocy, jak i dla 
jej beneficjentów stanowią źródło licznych wątpliwości interpretacyjnych.

W rozdziale 7 omówiono reguły dopuszczalności pomocy publicznej na ochronę 
środowiska oraz w sektorze energetycznym wynikające z GBER oraz wytycznych 
w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w la-
tach 2014–2020. W związku z coraz ambitniejszą polityką klimatyczną UE wspar-
cie w tych obszarach udzielane jest w coraz większych kwotach, a skutki pomocy są 
obserwowane nie tylko przez bezpośrednich jej beneficjentów, lecz także wywierają 
istotny wpływ na całą gospodarkę. W rozdziale omówiono zarówno zasady dotyczące 
pomocy inwestycyjnej, jak i  reguły odnoszące się do tzw. operacyjnych systemów 
wsparcia w sektorze energetycznym.
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W rozdziale 8 omówiono podstawowe pojęcia i zagadnienia istotne z punktu widze-
nia pomocy na badania, rozwój i innowacje, w tym w szczególności pojęcie działal-
ności gospodarczej, specyfikę beneficjentów pomocy na badania, rozwój i innowacje 
oraz zasady współpracy organizacji badawczych z przedsiębiorstwami. Biorąc pod 
uwagę fakt, że zdecydowana większość przypadków takiej pomocy jest udzielana 
w Polsce na zasadach określonych w rozporządzeniu 651/2014, szczegółowo omó-
wiono warunki dopuszczalności pomocy wynikające właśnie z tego aktu prawnego. 
Przedstawione zostały również podstawowe zasady uznawania pomocy za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym, o których mowa w zasadach ramowych B+R+I. Ponadto, 
co może okazać się szczególnie cenne dla Czytelnika, w rozdziale tym wyjaśniono 
najważniejsze założenia przykładowego polskiego programu pomocowego przewidu-
jącego udzielanie pomocy na badania, rozwój i innowacje zgodnie z warunkami do-
puszczalności określonymi w rozporządzeniu 651/2014, tj. ulgi badawczo-rozwojowej.

Rozdział 9 został poświęcony obszarom, z którymi pomoc publiczna przez bene-
ficjentów na ogół nie jest utożsamiana, tj. pomocy na infrastrukturę lokalną, kul-
turalną oraz sportowo-rekreacyjną. Praktyka i orzecznictwo Komisji Europejskiej 
wskazują jednak jednoznacznie, że  finansowanie nawet tego typu infrastruktury 
może wiązać się z wystąpieniem pomocy publicznej. W rozdziale tym podjęto za-
tem próbę rozgraniczenia pomocy od jej braku, jak również opisano zasady jej do-
puszczalności w stosunku do każdego z trzech przeznaczeń pomocy.

W  rozdziale  10 przybliżono aspekt wartościowy udzielania pomocy publicznej. 
Przedstawiono w nim niezbędne informacje pozwalające na wyliczenie wartości po-
mocy publicznej dla poszczególnego przedsiębiorcy, tak aby możliwe było zapew-
nienie porównywalności wartości pomocy publicznej udzielonej w różnym czasie 
i w różnych formach. Wskazano metody przeliczania wartości korzyści uzyskiwanych 
przez przedsiębiorców na skutek udzielenia pomocy publicznej w różnych formach na 
ekwiwalent dotacji netto, uwzględniające zarówno zmianę wartości pieniądza w cza-
sie, jak i preferencyjne oraz odpowiadające im rynkowe parametry przysporzenia ko-
rzyści. Przy prezentacji sposobów wyliczenia wartości pomocy odwołano się zarówno 
po przepisów prawa unijnego, jak i krajowego oraz zobrazowano je przykładami.

W rozdziale 11 omówiono, na czym polega monitorowanie pomocy publicznej w Pol-
sce. Wskazano unijne i krajowe źródła prawa, które regulują proces monitorowania, 
zadania z nim związane oraz podmioty odpowiadające za poszczególne zadania. 
Przedstawiono najważniejsze aspekty sprawozdawczości, tj. kto sporządza sprawo-
zdanie, jaki jest zakres sprawozdania, komu i w jaki sposób powinno zostać przeka-
zane i jakie obowiązują terminy na złożenie sprawozdania o udzielonej pomocy pub-
licznej. Opisano także najważniejsze elementy sprawozdania. Z uwagi na konieczność 
wypełnienia obowiązku przejrzystości pomocy publicznej, który został nałożony na 
wszystkie państwa członkowskie, także Polska musiała sprostać tym wymogom. Za-
tem w ostatniej części rozdziału wskazano miejsce i zakres publikowanych danych 
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i  informacji o środkach pomocowych w Polsce, a także możliwości pozyskania in-
nych informacji o udzielonej pomocy publicznej.

Rozdział 12 stanowi swego rodzaju ekonomiczne wyjaśnienie wyboru kategorii po-
mocy publicznej, których warunki zostały przeanalizowane w niniejszej monografii. 
Przedstawiono w nim ewolucję wartości i konsekwencje zmian przepisów unijnych 
w związku z kolejnymi trzema wieloletnimi perspektywami finansowymi. Udało 
się również uchwycić wpływ GBER na strukturę udzielanego wsparcia dla przedsię-
biorców w UE. To pokazuje, jakie kategorie pomocy publicznej powinny być częściej 
wykorzystywane w celu eliminacji zawodności rynku w obliczu nowych wyzwań 
i możliwości w globalnym świecie.

Monografia została przygotowana w oparciu o wiedzę teoretyczną oraz praktyczną 
przez ekspertów zajmujących się pomocą publiczną na co dzień. Swoje analizy przy-
gotowali zarówno na podstawie aktów prawnych, jak i praktyki decyzyjnej Komisji 
Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Autorami poszczególnych 
rozdziałów są eksperci w obszarze pomocy publicznej, zarówno prawnicy, jak i eko-
nomiści, zajmujący się opiniowaniem, weryfikacją i ewaluacją wsparcia publicznego 
dostępnego w Polsce.

Publikacja jest skierowana do osób zainteresowanych oraz wykonujących pośrednio 
lub bezpośrednio zadania związane z pomocą publiczną, w tym pochodzącą ze środ-
ków unijnych. Zakres merytoryczny oraz sposób prezentacji treści umożliwi pozy-
skanie wiedzy zarówno przez osoby pracujące w podmiotach udzielających wsparcia 
publicznego, jak i u beneficjentów oraz przyczyni się do efektywnego wykonywania 
obowiązków służbowych związanych z pozyskaniem lub udzieleniem wsparcia oraz 
monitorowaniem zgodności z prawem unijnym. Adresatami książki są zatem za-
równo urzędnicy zajmujący się udzielaniem i oceną przekazywanej przedsiębiorcom 
pomocy publicznej, beneficjenci uzyskiwanego wsparcia, prawnicy z kancelarii praw-
nych, doradcy firm konsultingowych, jak i studenci studiów prawnych i ekonomicz-
nych oraz słuchacze tematycznych studiów podyplomowych (np. Podyplomowych 
Studiów SGH Pomocy Publicznej: www.sgh.waw.pl/pspp) zainteresowani problema-
tyką finansowego wsparcia publicznego w Polsce.

Poglądy wyrażone w niniejszej książce są osobistymi poglądami autorów i nie od-
zwierciedlają ani nie stanowią oficjalnego stanowiska obecnego lub przyszłego pra-
codawcy bądź instytucji, z którymi autorzy współpracują lub będą współpracować, 
a w szczególności nie stanowią opinii prawnej ani nie mogą być traktowane jako 
porada prawna w indywidualnej sprawie.

Zespół redakcyjny oraz autorzy
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Rozdział 1

podStaWoWe pojęcia i SyStem źródeł 
praWa pomocy publicznej

1.1. podstawowe pojęcia

1.1.1. pojęcie pomocy publicznej

Ani w prawie pierwotnym, ani wtórnym nie ma jednoznacznej definicji pojęcia po-
mocy publicznej. Powszechnie uważa się, że pomoc publiczna została zdefiniowana 
w art. 107 ust. 1 TFUE. Zgodnie z nim: „Z zastrzeżeniem innych postanowień prze-
widzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkow-
skie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca 
lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębior-
stwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym 
w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkow-
skimi”.

Należy zwrócić uwagę, że w przepisie tym wymienione zostały jedynie działania 
o określonych cechach, które uznaje się za niezgodne z rynkiem wewnętrznym. Do-
piero na podstawie tych cech buduje się definicję pojęcia pomocy publicznej. Jed-
nocześnie wobec wieloznaczności atrybutów zachowania spełniającego przesłanki 
wymienione w art. 107 ust. 1 TFUE zasadnicze znaczenie ma przy tym praktyka 
decyzyjna Komisji Europejskiej oraz orzecznictwo sądów unijnych. Potwierdzeniem 
tego, jak niejasne i zawiłe może być konstruowanie oraz identyfikacja pojęcia pomocy 
publicznej na podstawie przesłanek z art. 107 ust. 1 TFUE, jest fakt, że w przedmio-
cie tym Komisja wydała w 2016 r. oddzielny komunikat, tj. zawiadomienie w sprawie 
pojęcia pomocy państwa. Warto w tym miejscu również zwrócić uwagę, że prace 
nad wydaniem tego komunikatu trwały kilka lat, został on bowiem zapowiedziany 
przez Komisję już w maju 2012 r., przy okazji ogłoszenia reformy zasad pomocowych, 
tj. komunikatu w sprawie unowocześnienia polityki. W komunikacie tym Komisja 
wskazała, że  jednym z celów modernizacji unijnej polityki jest uproszczenie reguł 
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i  skrócenie czasu podejmowania decyzji, a kluczowym elementem w tym zakresie 
jest właśnie doprecyzowanie i wyjaśnienie pojęcia pomocy państwa.

Według Komisji pomoc publiczna to pojęcie obiektywne zdefiniowane bezpośred-
nio w art. 107 ust. 1 TFUE jako wszelkie środki wynikające z  interwencji państwa 
lub użycia zasobów państwowych, które mogą zakłócać wymianę handlową między 
państwami członkowskimi i które sprzyjają beneficjentowi i zakłócają konkurencję 
lub grożą jej zakłóceniem. W konsekwencji tego, że pojęcie pomocy zostało wprowa-
dzone w samym TFUE, Komisja widzi swoją rolę w tym obszarze w sposób bardzo 
ograniczony, polegający nie tyle na jednoznacznym definiowaniu zjawiska pomocy 
publicznej, ile jedynie na wyjaśnianiu, w  jaki sposób służby Komisji rozumieją to 
pojęcie i  jak Komisja stosuje postanowienia TFUE, zgodnie z  interpretacją Trybu-
nału Sprawiedliwości. Działając w tych granicach, Komisja starała się doprecyzować 
najważniejsze pojęcia związane z pomocą publiczną, aby ułatwić proces praktycz-
nego stosowania art. 107 ust. 1 TFUE1. Podobnie w preambule do zawiadomienia 
w sprawie pojęcia pomocy państwa (pkt 3) Komisja podkreśla obiektywność kon-
cepcji prawnej, jaką jest pomoc publiczna zdefiniowana w TFUE, i  że jej funkcja 
w zakresie wyjaśniania tej koncepcji ogranicza się do prezentowania rozumienia tego 
pojęcia w oparciu o praktykę orzeczniczą sądów, a w zakresie, w jakim sądy jeszcze 
nie wyraziły jeszcze swoich opinii – na podstawie jej poglądów wynikających z prak-
tyki decyzyjnej.

Bezpośrednio z przepisu art. 107 ust. 1 TFUE wywieść można następujące czynniki 
warunkujące kwalifikację interwencji jako pomocy publicznej w rozumieniu prawa 
unijnego (tzw. przesłanki pomocy publicznej):
 1) pomoc udzielana przedsiębiorstwom;
 2) pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów pań-

stwowych;
 3) pomoc przynosząca korzyść – „sprzyjająca”;
 4) pomoc selektywna – „sprzyjanie niektórym”;
 5) pomoc zakłócająca lub grożąca zakłóceniem konkurencji;
 6) pomoc wpływająca na wymianę handlową.

Przesłanki te odpowiadają na następujące pytania: kto udziela, komu udziela, 
co udziela, w  jaki sposób i  jaki wywołuje to efekt. Aby móc odpowiedzieć na po-
wyższe pytanie, niezbędne jest wyjaśnienie takich pojęć, jak beneficjent pomocy 
oraz podmiot udzielający pomocy, a  także określenie, w  jakim momencie pomoc 
jest udzielana i jak liczyć jej wielkość. Kwestie te zostaną wyjaśnione w następnych 
podrozdziałach tego rozdziału.

1 Punkt 23 komunikatu w sprawie unowocześnienia polityki.
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1.1.2. beneficjent pomocy i podmiot udzielający pomocy

Beneficjentem pomocy jest podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, 
w tym w rolnictwie i  rybołówstwie, bez względu na formę organizacyjno-prawną 
oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną2. Jest to o tyle istotne, 
że w przypadku bardziej skomplikowanych, kilkuetapowych procedur udzielania 
pomocy bezpośredni odbiorca pomocy i podmiot, który faktycznie z niej korzysta, 
nie muszą być tożsami. Tak jest np. w przypadku gminy, która ubiega się o środki 
na rzecz miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Jeżeli taki ośrodek będzie zaangażo-
wany w prowadzenie działalności gospodarczej, to mimo że odbiorcą ubiegającym 
się o  środki jest gmina, zostaną one wykorzystane na potrzeby ośrodka. Korzyść 
płynąca z pomocy powinna więc być przypisana ośrodkowi i  to on powinien być 
zidentyfikowany jako beneficjent pomocy.

Wielostopniowe postępowania związane z udzielaniem pomocy występują często 
przy wydatkowaniu środków europejskich. W związku z  tym, że znaczny procent 
pomocy publicznej udzielanej w Polsce finansowany jest z tego źródła, należy do-
konać rozróżnienia pojęć beneficjenta w kontekście funduszy europejskich oraz be-
neficjenta pomocy publicznej. Beneficjent funduszy3 definiowany jest jako podmiot 
publiczny, prywatny lub osoba fizyczna, odpowiedzialni za inicjowanie lub inicjo-
wanie i wdrażanie operacji bądź działania finansowanego z funduszy europejskich, 
którzy jednocześnie otrzymują pomoc. Dodatkowo wprowadzono pojęcie benefi-
cjenta końcowego, którym określa się instytucję lub firmę publiczną i prywatną od-
powiedzialną za zlecanie operacji/działania oraz przyznawanie pomocy. Występują 
dwa rodzaje beneficjentów końcowych funduszy europejskich: instytucje wdrażające 
i ostateczni odbiorcy pomocy. Powyższe definicje niekoniecznie określają w sposób 
jednoznaczny beneficjenta pomocy publicznej. Nie można bowiem zawsze z benefi-
cjentem pomocy publicznej utożsamiać beneficjenta (również końcowego) w rozu-
mieniu funduszy europejskich. Prawidłowe określenie beneficjenta pomocy publicz-
nej zawsze polega na szukaniu ostatecznego odbiorcy korzyści płynącej ze wsparcia 
(nawet gdy będzie ono udzielane w formie niefinansowej, np. w formie darmowych 
szkoleń).

Podmiotem udzielającym pomocy jest natomiast podmiot przekazujący jej od-
biorcy korzyść stanowiącą pomoc publiczną4. I podobnie jak w sytuacji poszu-

2 Por. art. 2 pkt 16 u.p.d.p.p.
3 Zob. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/slownik/ (dostęp: 1.10.2019 r.).
4 Artykuł  2 pkt  12  u.p.d.p.p. definiuje podmiot udzielający pomocy jako organ administracji pub-

licznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w tym przedsiębiorcę 
publicznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 22.09.2006 r. o przejrzystości stosunków finan-
sowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej 
niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.).



Głęboka reforma zasad udzielania pomocy publicznej, przeprowadzona w ostatnich latach 
przez Komisję Europejską, istotnie rozbudowała, a niekiedy zmodyfikowała cele, jakie mogą 
być sfinansowane z pomocy publicznej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, kwalifikowal-
ność kosztów, intensywność wsparcia oraz pozostałe wymogi administracyjne. 

W publikacji autorzy przeanalizowali akty prawne, praktyki decyzyjne Komisji Europejskiej 
oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a także sformułowali praktyczne wskazówki 
dotyczące udzielania pomocy publicznej poparte przykładami. Omówili:
–  przesłanki i definicję pomocy publicznej, 
–  kwestie proceduralne związane z jej udzielaniem,
–  warunki uznawania za dopuszczalne wsparcia publicznego wybranych najważniejszych kate-

gorii pomocy publicznej. 

Wyjątkową cechą książki jest nie tylko szczegółowa analiza warunków dopuszczalności więk-
szości funkcjonujących przeznaczeń pomocy, lecz również ich bezpośrednie powiązanie z pra-
wem polskim. Reguły unijne nie są bowiem bezpośrednią podstawą przyznawania pomocy 
publicznej, ponieważ to prawo krajowe określa, na co konkretnie wsparcie publiczne może 
zostać wydatkowane.

Autorami poszczególnych rozdziałów są eksperci z zakresu pomocy publicznej, zarówno prawnicy, 
jak i ekonomiści, zajmujący się opiniowaniem, weryfikacją i ewaluacją wsparcia publicznego 
dostępnego w Polsce.

Książka przeznaczona jest dla  praktyków, zarówno urzędników zajmujących się udzielaniem 
i oceną przekazywanej przedsiębiorcom pomocy publicznej, jak i beneficjentów uzyskiwanego 
wsparcia, prawników z kancelarii prawnych, doradców firm konsultingowych, a także studentów 
studiów prawnych i ekonomicznych oraz słuchaczy tematycznych studiów podyplomowych.
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