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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy 
publicznej wraz z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady 
Ministrów. 

 

          Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

        

USTAWA 

z dnia                              

 

o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy  

publicznej  

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pomoc publiczna przewidziana w akcie normatywnym, który uzależnia nabycie prawa do 

otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez 

konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja jedynie 

potwierdza nabycie prawa, może być udzielana, jeżeli akt normatywny jest programem 

pomocowym zatwierdzonym przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE lub 

przewidującym udzielanie pomocy, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji.”; 

 

2) w art. 16a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

 

„2. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się projekt ustawy będącej programem pomocowym 

oraz informacje niezbędne do wydania opinii, o których mowa w art. 13 ust. 2.”; 

 

3) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Do czasu wykonania przez beneficjenta pomocy obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 

żadna pomoc publiczna nie może zostać udzielona, a w przypadku jej wcześniejszego 

udzielenia – wypłacona temu beneficjentowi.”; 

 

4) w art. 31a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać wskazanie: 

1) wysokości trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie; 

2) stanu wykorzystania limitu, o którym mowa w pkt 1.”; 

 

5) w art. 36: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – minister 

właściwy do spraw rolnictwa, na podstawie sprawozdań i informacji, o których mowa 

w art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1, opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie 

zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej w roku poprzednim, w szczególności 

dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej, a także ocenę skutków 

udzielonej pomocy w sferze konkurencji.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Prezes Urzędu opracowuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.”; 

 

6) w art. 37: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia 

podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości 
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pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie; 

 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących 

w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis. 

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest 

zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem 

o udzielenie pomocy: 

 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał 

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na 

pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3, oraz wzór formularza informacji, uwzględniając wymagania 

określone prawem Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.”, 

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
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„5. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi 

udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji 

o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy 

prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy. 

 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji oraz oświadczenia, 

o których mowa w ust. 5, oraz wzory formularzy informacji, biorąc pod uwagę przeznaczenie 

planowanej pomocy oraz konieczność zapewnienia nieprzekroczenia dopuszczalnej wielkości 

pomocy udzielonej w związku z realizacją danego przedsięwzięcia przez poszczególne 

podmioty ubiegające się o pomoc, uwzględniając wymagania określone prawem 

Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy oraz wymagania z zakresu 

sprawozdawczości.”, 

 

d)    dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Obowiązku przedstawiania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 oraz 

w ust. 5, nie stosuje się, jeżeli informacje te przekazuje się podmiotowi udzielającemu 

pomocy na podstawie odrębnych ustaw.”; 

 

7) w art. 38 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na podstawie programu pomocowego zakres 

informacji określonej w ust. 1 obejmuje także wskazanie numeru referencyjnego programu 

nadanego przez Komisję. 

 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku pomocy w formie ulgi podatkowej, 

udzielanej na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania 

pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności 

wydania decyzji.”; 
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8) w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Termin określony w żądaniu, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni, 

chyba że o informacje dotyczące udzielonej pomocy występuje Komisja.”. 

 

Art. 2. 1. Do postępowań wszczętych a nie zakończonych do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Przepis art. 25 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi po 

dniu 14 kwietnia 2008 r. i nie wypłaconej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/03-kt 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 

poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) do zmieniających się wspólnotowych regulacji 

z zakresu pomocy publicznej dotyczących procedur udzielania pomocy (brak możliwości 

wypłacenia beneficjentowi nowej pomocy do czasu wykonania obowiązku zwrotu pomocy 

już udzielonej i przekazywanie beneficjentom pomocy informacji o nadanym przez Komisję 

Europejską numerze referencyjnym programu pomocowego). Ponadto projekt ustawy 

doprecyzowuje obecnie funkcjonujące rozwiązania, w szczególności w zakresie postępowania 

dotyczącego projektu ustawy będącej programem pomocowym opracowywanym przez 

podmiot niebędący organem administracji publicznej oraz zakresu dokumentów i informacji 

przedkładanych przez podmiot ubiegający się o uzyskanie pomocy de minimis lub pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

Nowelizacja art. 6 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

ma na celu rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwe będzie udzielanie pomocy 

publicznej przewidzianej w akcie normatywnym, który uzależnia nabycie prawa do 

otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez 

konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja jedynie 

potwierdza nabycie prawa. Proponuje się, aby taka pomoc mogła być udzielana nie tylko, 

jeżeli akt normatywny jest programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję zgodnie 

z art. 88 Traktatu WE (obecna regulacja), ale również wtedy, gdy przewiduje on udzielanie 

pomocy, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji. Sytuacja taka występuje w przypadku 

pomocy  udzielanej w ramach wyłączeń grupowych lub pomocy de minimis, która to pomoc 

ze swej istoty nie wymaga notyfikacji (art. 1 pkt 1 projektu). Skutkiem zmiany 

art. 6 ust. 2 ustawy będzie zatem umożliwienie udzielania pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych. Zmiana przedmiotowego przepisu ma również na celu usunięcie wątpliwości 

odnośnie do pomocy de minimis. 

 

W art. 1 pkt 2 projektu ustawy wprowadzono obowiązek przekazywania wraz z projektem 

ustawy będącej programem pomocowym opracowanym przez podmiot niebędący organem 
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administracji publicznej informacji niezbędnych do oceny zgodności projektowanej pomocy 

ze wspólnym rynkiem. Podobny obowiązek istnieje już w przypadku pozostałych projektów 

programów pomocowych oraz projektów pomocy indywidualnej. Informacje te są konieczne 

do wydania opinii przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ministra 

właściwego do spraw rolnictwa oraz do sporządzenia przez niego formularzy 

notyfikacyjnych. Obecnie funkcjonujący elektroniczny system dokonywania notyfikacji 

Komisji Europejskiej z wykorzystaniem aplikacji internetowej powoduje, iż nie ma 

możliwości dokonania notyfikacji bez posiadania wszystkich niezbędnych informacji. 

Ponadto podkreślone zostało, iż do wydania opinii konieczny jest również projekt ustawy 

będącej programem pomocowym.  

 

W art. 1 pkt 3 projektu ustawy wprowadzono zakaz wypłaty pomocy udzielonej 

przedsiębiorcy, jeżeli ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy publicznej i pomoc ta nie 

została zwrócona. Należy wskazać, iż udzielenie pomocy w świetle orzecznictwa sądów 

europejskich oznacza prawne zobowiązanie się określonego podmiotu do udzielania pomocy, 

które może być dochodzone przez potencjalnego beneficjenta pomocy przed  sądem. Wypłata 

pomocy natomiast wiąże się z rzeczywistym przysporzeniem korzyści z tytułu jej udzielenia. 

W praktyce między dniem udzielenia pomocy a dniem wypłaty pomocy może upłynąć dużo 

czasu. W większości przypadków udzielenie i wypłacenie pomocy następuje w tym samym 

momencie. Różnica w czasie między udzieleniem pomocy a wypłatą pomocy występuje 

między innymi w przypadku takich form pomocy jak: dotacja udzielana w transzach, kredyt 

preferencyjny wypłacany w transzach, dopłaty do oprocentowania kredytu.  

 

Zakaz wypłaty pomocy wynika z wyroku w sprawach połączonych T-244/93 

i T-486/93 TWD Deggendorf v. Komisja, w którym Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że 

„podczas rozważania zgodności pomocy państwa ze wspólnym rynkiem Komisja musi 

uwzględnić wszystkie istotne czynniki, w tym – w stosownych przypadkach – okoliczności 

już uwzględnione we wcześniejszej decyzji oraz obowiązki, które poprzednia decyzja 

nałożyła na państwo członkowskie. Komisja ma więc prawo uwzględnić, po pierwsze, 

wszelkie skumulowane skutki starej […] i nowej […] pomocy, a po drugie fakt, że [stara] 

pomoc uznana za niezgodną z prawem […] nie została spłacona”.1) Zdaniem Komisji 

                                                 
1) [1995] Rec. II-2265, pkt 56. 
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Europejskiej przedstawionym w zawiadomieniu Komisji pn. „Zapewnienie skutecznego 

wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy 

przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem”, stosując powyższy wyrok oraz 

chcąc uniknąć naruszenia konkurencji pozostającego w sprzeczności ze wspólnym interesem, 

Komisja może nakazać państwu członkowskiemu wstrzymanie wypłaty nowej, zgodnej ze 

wspólnym rynkiem pomocy przedsiębiorstwu, które dysponuje środkami pochodzącymi 

z pomocy przyznanej bezprawnie i pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem, będącej 

przedmiotem wcześniejszej decyzji o windykacji, i to do czasu, aż państwo członkowskie 

upewni się, że dane przedsiębiorstwo zwróciło wcześniejszą pomoc przyznaną bezprawnie 

i niezgodną ze wspólnym rynkiem.  

 

Komisja od kilku lat systematycznie stosuje tzw. zasadę „Deggendorf”. W praktyce w toku 

wstępnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego nowego środka Komisja żąda od 

państwa członkowskiego zobowiązania do wstrzymania wypłaty nowej pomocy każdemu 

beneficjentowi, który nie zwrócił pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym 

rynkiem, będącej przedmiotem wcześniejszej decyzji o windykacji. Jeżeli państwo 

członkowskie nie dokona takiego zobowiązania i/lub w przypadku braku jednoznacznych 

danych na temat danego środka pomocy, uniemożliwi to Komisji ocenę łącznego wpływu 

starej i nowej pomocy na konkurencję, Komisja podejmie ostateczną decyzję warunkową, 

w której zażąda od państwa członkowskiego zawieszenia wypłaty nowej pomocy do chwili, 

kiedy uzyska pewność, iż dany beneficjent zwrócił wcześniejszą przyznaną bezprawnie 

i niezgodną ze wspólnym rynkiem pomoc wraz z należnymi odsetkami.2)  

 

Komisja Europejska stwierdza, iż będzie uwzględniać zasadę „Deggendorf” we wszelkich 

zasadach i decyzjach dotyczących pomocy państwa.3) Zasada „Deggendorf” została z czasem 

włączona do „Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw”4) oraz rozporządzenia o wyłączeniach 

grupowych.5) W celu umożliwienia Komisji Europejskiej stosowania powyższej zasady 

                                                 
2) Zawiadomienie Komisji pn. „Zapewnienie skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom 

członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem”, pkt 75 i 76. 
3) Jw., pkt 77. 
4) Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004. 
5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, pkt 16. 
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w sposób regularny, wprowadziła ona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 

30 stycznia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2008), wymóg deklaracji władz danego 

państwa członkowskiego, co do zawieszenia zgłoszonej pomocy, jeżeli beneficjent nadal 

dysponuje wcześniejszą, przyznaną bezprawnie pomocą, która na mocy decyzji Komisji 

została uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem (pkt 10 oraz załącznik I do 

rozporządzenia). Należy zauważyć, iż władze danego państwa członkowskiego mogą złożyć 

taką deklarację, jedynie w przypadku, gdy posiadają odpowiednie instrumenty do jej 

realizacji, a więc gdy z przepisów prawa wynika możliwość wstrzymania wypłacania 

(udzielania) pomocy na rzecz beneficjentów zobowiązanych przez Komisję decyzją 

negatywną do zwrotu pomocy. Instrumentem pozwalającym na wstrzymanie wypłacania 

(udzielania) pomocy we wskazanych powyżej okolicznościach ma być art. 25 ust. 3 

nowelizowanej ustawy. Jednocześnie artykuł ten obejmować ma jedynie sytuacje, gdy 

beneficjent pomocy został zobowiązany do jej zwrotu przez Komisję Europejską. Poza jego 

zakresem znajdują się natomiast przypadki, gdy o zwrot pomocy wystąpił organ krajowy. 

 

Z analizy wskazanych powyżej aktów wspólnotowych wynika, iż należy wstrzymać wypłatę 

każdej innej pomocy, do czasu realizacji przez beneficjenta pomocy decyzji o zwrocie 

pomocy. Należy przy tym podkreślić, iż postanowienia zawarte w tych aktach nie dają 

podstaw do różnicowania między wstrzymaniem wypłaty pomocy udzielonej po wydaniu 

przez Komisję decyzji negatywnej a wstrzymaniem wypłaty pomocy udzielonej przed 

wydaniem przez Komisję takiej decyzji, lecz niewypłaconej do tego momentu, a więc 

pomocy, która została uprzednio udzielona beneficjentowi, na którym w czasie jej udzielania 

nie ciążył obowiązek zwrotu wcześniejszej pomocy. Co więcej, zróżnicowanie takie byłoby 

niezgodne z celem regulacji wdrażających zasadę „Deggendorf”, której ideą jest skłonienie 

przedsiębiorcy do zwrotu objętej decyzją Komisji pomocy, przez wstrzymanie jakichkolwiek 

innych wypłat ze środków publicznych na jego rzecz, niezależnie od tego, kiedy powstało do 

nich prawo. Chodzi więc o zwiększenie efektywności realizacji decyzji Komisji Europejskiej 

o zwrocie pomocy. 

 

Ponadto należy zauważyć, iż na mocy nowelizowanego art. 25 ust. 3 ustawy o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie następuje odebranie prawa do uzyskanej już 
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przez danego przedsiębiorcę pomocy, lecz ma być jedynie czasowo wstrzymana wypłata tej 

pomocy. Wstrzymana pomoc będzie mogła bowiem zostać przedsiębiorcy wypłacona zaraz 

po zrealizowaniu przez niego obowiązku zwrotu. Przepis ten ma więc na celu przyspieszenie 

zwrotu pomocy, która została uznana przez Komisję za niezgodną ze wspólnym rynkiem. 

Ponadto należy wskazać, iż przepis ten będzie miał zastosowanie w jednostkowych 

przypadkach i dotyczył będzie tylko tych przedsiębiorców, którzy uzyskali pomoc 

z naruszeniem art. 88 Traktatu WE i Komisja Europejska nakazała jej zwrot, gdyż nie można 

jej było uznać za zgodną z regułami wspólnego rynku.  

 

Nowelizacja art. 31a ustawy polega na dodaniu do niego ust. 2, którego celem jest 

doprecyzowanie, co dokładnie ma zawierać obwieszczenie sporządzane przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa w sprawie wykorzystania krajowego limitu skumulowanej 

kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zgodnie z proponowanym 

art. 31a ust. 2 ustawy, obwieszczenie ma zawierać informacje o wysokości trzyletniego 

krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

oraz informacje o stanie jego wykorzystania (art. 1 pkt 4 projektu). Dzięki wprowadzonym 

zmianom sprawniejsze i szybsze będzie ustalenie kwoty limitu pozostałej do wykorzystania.   

 

Zgodnie z art. 36 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Prezes 

UOKiK, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie – minister właściwy do 

spraw rolnictwa, opracowują w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej w roku 

ubiegłym. Proponuje się w art. 1 pkt 5 projektu, aby jedynie Prezes UOKiK opracowywał 

sprawozdanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

Potrzeba taka nie występuje w przypadku sprawozdania opracowywanego przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa, gdyż minister właściwy do spraw finansów publicznych nie 

ma możliwości oceny poprawności całości danych prezentowanych przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. Ponadto minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje 

merytoryczny nadzór nad podmiotami, przez które głównie udzielana jest pomoc w rolnictwie 

i rybołówstwie, np. nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją 

Rynku Rolnego.  
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Nowelizacja przepisu art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej ma na celu wprowadzenie obowiązku przedkładania 

oświadczeń o charakterze negatywnym, tj. wskazujących na nieotrzymanie pomocy 

w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o pomoc de minimis lub pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie. W praktyce, zwłaszcza organów podatkowych, przedsiębiorcy 

występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie) nie przedkładają najczęściej żadnych informacji o jej przeznaczeniu, jak 

i nie przedkładają zaświadczeń/oświadczeń o wielkości pomocy de minimis (pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jaką uzyskali w okresie 3 lat. Jednocześnie 

organy podatkowe mają ograniczone możliwości powoływania się na braki formalne 

wniosku, skutkujące pozostawieniem takiego wniosku bez rozpatrzenia, z uwagi na 

nieuzupełnienie informacji o pomocy. W wyroku z dnia 26 października 2006 r. (sygn. akt I 

FSK 118/2006) NSA w Warszawie uznał bowiem, iż: „niepodanie przez podatnika 

ubiegającego się o umorzenie zaległości podatkowych, że nie korzystał dotychczas z pomocy 

publicznej, nie może być uznane za brak podania, podlegający usunięciu w trybie art. 169 § 1 

Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że w sytuacji, gdy podatnik na wezwanie organu 

podatkowego nie przedstawił zaświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 3 

ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a organ podatkowy nie 

dysponuje danymi, że podatnik ten jest beneficjentem pomocy publicznej, nie może 

pozostawić bez rozpatrzenia podania tego podatnika o umorzenie zaległości podatkowych na 

podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej.” 

 

Należy zauważyć, że obowiązek przedkładania informacji o charakterze negatywnym 

funkcjonuje na gruncie obowiązujących przepisów w przypadku ubiegania się przez 

przedsiębiorcę o pomoc inną niż de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie). Stosownie bowiem do przepisu art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w przypadku gdy podmiot ubiegający się 

o pomoc inną niż de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) nie uzyskał 

dotychczas takiej pomocy z innych źródeł, jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi 

udzielającemu pomocy informacji o nieotrzymaniu pomocy publicznej.  
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Ponadto proponuje się, aby podmioty ubiegające się o pomoc de minimis lub pomoc 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedkładały podmiotowi udzielającemu pomocy 

informacje, które pozwolą na ocenę spełnienia wymogów wynikających z prawa 

Unii Europejskiej (art. 1 pkt 6 projektu). Obecnie wymogi te wynikają z rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu do pomocy de minimis,6) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 

20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 

pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej7) i rozporządzenia 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 zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1860/2004.8) Przykładowo, chodzi tu o informacje pozwalające 

ocenić, czy beneficjent pomocy nie jest w trudnej sytuacji finansowej, co jest warunkiem 

koniecznym do uzyskania pomocy de minimis.9) Zakres informacji przedkładanych przez 

ubiegającego się o pomoc oraz wzór formularza informacji określony zostanie 

w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie dodawanego w art. 37 ust. 2a 

ustawy.  

 

Jednocześnie, w celu ujednolicenia terminologii w art. 37 nowelizowanej ustawy, proponuje 

się zastąpienie występującego na gruncie ust. 5 tego artykułu sformułowania „informacji 

o nieotrzymaniu pomocy” sformułowaniem „oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy”. 

Ponadto zmiana tego przepisu wynika ze zmian wprowadzonych w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy 

oraz konieczności jednoznacznego wskazania w ustawie obowiązku określenia danych 

dotyczących podmiotu ubiegającego się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej. Przedmiotowe informacje są potrzebne z uwagi na to, iż niektóre rodzaje 

pomocy nie mogą być udzielane podmiotom prowadzącym określoną działalność 

gospodarczą. Dla przykładu regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana 

podmiotom działającym w sektorze węglowym, włókien syntetycznych lub budownictwa 

okrętowego.  

                                                 
6) Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006. 
7) Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007. 
8) Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007. 
9) Art. 1 ust. 1 lit. h  rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 
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Uzupełnione zostały wytyczne dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia zawarte 

w art. 37 ust. 6 ustawy. Rozporządzenie to ma określać niezbędne informacje, jakie podmiot 

ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie, ma obowiązek przedstawić organowi udzielającemu pomocy. Zakres tych 

informacji musi wynikać z wymogów prawa wspólnotowego w zakresie udzielania pomocy 

(aktów prawnych i dokumentów określających warunki dopuszczalności pomocy) 

oraz wymogów z zakresu sprawozdawczości. Ponadto zmiana tego przepisu polega na 

dodaniu w upoważnieniu określenia zakresu oświadczeń o nieotrzymaniu pomocy w związku 

z zastąpieniem w ust. 5 sformułowania „informacji o nieotrzymaniu pomocy” 

sformułowaniem „oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy”. 

 

Jednocześnie w art. 37 ustawy dodaje się ust. 8, który zwalnia z obowiązku przedstawiania 

przez ubiegającego się o pomoc określonych informacji,  o ile obowiązek ich przedstawiania 

wynika z innych ustaw. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których, 

ubiegając się o pomoc, należy przedstawić te same informacje na podstawie różnych ustaw. 

 

Art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 271/2008 wprowadza obowiązek podawania w każdym 

przypadku beneficjentowi przez państwa członkowskie numeru referencyjnego 

przydzielonego programowi pomocowemu przez Komisję, z zastrzeżeniem środków 

fiskalnych. W celu uwzględnienia przedmiotowej regulacji rozszerzony został ciążący na 

podmiocie udzielającym pomocy – przewidziany w art. 38 nowelizowanej ustawy – 

obowiązek informowania beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję tak, aby 

obejmował on również podawanie numeru referencyjnego nadanego programowi 

pomocowemu przez Komisję. Jednocześnie stosownie do art. 1 pkt 1 rozporządzenia 

nr 271/2008, obowiązek ten został wyłączony w odniesieniu do pomocy w formie ulg 

podatkowych, udzielanej na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do 

otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez 

konieczności wydania decyzji (art. 1 pkt 7 projektu ustawy). 

 

W art. 1 pkt 8 projektu ustawy proponuje się skrócenie minimalnego terminu na 

przekazywanie informacji przez beneficjenta pomocy oraz podmiot ubiegający się o pomoc 

na żądanie Prezesa UOKiK lub ministra właściwego do spraw rolnictwa lub podmiotu 
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udzielającego pomocy z 30 dni do 14 dni (art. 39 ust. 2 nowelizowanej ustawy). Dotychczas 

obowiązujący 30-dniowy termin znacznie wydłużał procedurę dotyczącą udzielania 

i monitorowania pomocy i w efekcie był niekorzystny dla samego przedsiębiorcy.  

 

Art. 2 projektu ustawy zawiera przepisy przejściowe. Przepis ust. 1 stanowi, iż do postępowań 

regulowanych niniejszą ustawą wszczętych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, 

będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy. Tak więc wszelkiego rodzaju nowe 

obowiązki lub zmiana dotychczas istniejących, wprowadzone ustawą nowelizującą, 

tj. pisemne powiadomienie beneficjenta pomocy o numerze referencyjnym nadanym przez 

Komisję Europejską, przekazywanie przez podmiot niebędący organem administracji 

publicznej informacji niezbędnych do oceny zgodności projektowanej pomocy ze wspólnym 

rynkiem oraz przekazywanie odpowiednich informacji przy ubieganiu się o pomoc, będą 

miały zastosowanie do postępowań wszczętych po wejściu w życie przedmiotowej ustawy. 

Przepis ust. 2 odnosi się do zakazu wypłaty pomocy udzielonej, jeżeli na beneficjencie 

pomocy ciąży obowiązek jej zwrotu wynikający z decyzji Komisji Europejskiej. Przyjęto, 

iż zakaz ten dotyczy pomocy udzielonej po dniu 14 kwietnia 2008 r., ale nie wypłaconej do 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dzień 14 kwietnia 2008 r. jest dniem wejścia w życie 

rozporządzenia nr 271/2008, które ma umożliwić Komisji stosowanie zasady „Deggendorf”. 

 

Art. 3 projektu ustawy zakłada, iż wejdzie ona w życie po 2 miesiącach od daty jej 

opublikowania. Tak długie vacatio legis jest związane m.in. z koniecznością zakończenia 

określonych procesów gospodarczych przed rozpoczęciem stosowania poszczególnych 

przepisów tej ustawy.  

  

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 

dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych.  

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt ustawy został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania do uzgodnień 
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międzyresortowych. Nie wpłynęły żadne zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych 

udziałem w pracach nad projektem. 

 

Projekt ustawy jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

 

Projekt aktu normatywnego oddziałuje na podmioty opracowujące programy pomocowe 

(niebędące organami administracji publicznej) oraz podmioty udzielające pomocy publicznej. 

Proponowane przepisy wprowadzają jedynie pewne modyfikacje w już istniejących 

obowiązkach z zakresu postępowania notyfikacyjnego oraz monitorowania udzielonej 

pomocy (doprecyzowując obecnie funkcjonujące rozwiązania i dostosowując do 

zmieniających się wspólnotowych regulacji z zakresu pomocy publicznej), co oznacza, 

iż wejście w życie przedmiotowej ustawy nie spowoduje wzrostu kosztów funkcjonowania 

podmiotów udzielających pomocy publicznej. 

Ponadto projekt aktu normatywnego oddziałuje na beneficjentów pomocy, gdyż rozszerza on 

zakres informacji (dokumentów) wymaganych przy wnioskowaniu o udzielenie pomocy 

de minimis. Projekt ten zapewnia również, iż beneficjentom pomocy zostanie przekazana 

informacja o numerze referencyjnym programu nadanym przez Komisję. Dodatkowo, 

znaczenie z punktu widzenia beneficjenta pomocy ma regulacja, zgodnie z którą w przypadku 

wydania przez Komisję Europejską decyzji o zwrocie pomocy, wstrzymane zostanie 

wypłacanie jakiejkolwiek innej pomocy do czasu realizacji obowiązku zwrotu. Biorąc pod 

uwagę dotychczasową praktykę orzeczniczą Komisji Europejskiej w sprawach pomocy 

publicznej udzielanej przez władze polskie, mogą to być jednostkowe przypadki. 

 

2. Konsultacje społeczne 

 

Projekt ustawy został zamieszczony w ramach konsultacji społecznych na stronie 

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W toku konsultacji nie wpłynęły 

żadne uwagi do projektu ustawy. 

 

Z uwagi na fakt, iż uregulowania zawarte w projekcie ustawy dotyczą funkcjonowania 

jednostek samorządu terytorialnego, przedmiotowy projekt został przekazany do Komisji 



12 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, celem zaopiniowania. W dniu 

19 stycznia 2009 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Na posiedzeniu tego Zespołu, uwag do projektu ustawy nie zgłoszono. Ponadto, zgodnie ze 

stanowiskiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu  Terytorialnego z dnia 28 stycznia 2009 

r., projekt ustawy został uzgodniony. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

 

Wdrożenie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, ani dla 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana ustawa nie stanowi bowiem 

bezpośredniej podstawy udzielania pomocy publicznej, a jedynie doprecyzowuje obecnie 

funkcjonujące rozwiązania i dostosowuje je do zmieniających się wspólnotowych regulacji 

z zakresu pomocy publicznej. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 

Wejście w życie przedmiotowej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

Wejście w życie przedmiotowej ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

 

Ze względu na fakt, iż projekt ustawy nie określa warunków udzielania pomocy 

beneficjentom, a jedynie reguluje kwestie proceduralne, doprecyzowując obecnie 
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funkcjonujące rozwiązania i dostosowując je do zmieniających się wspólnotowych regulacji 

z zakresu pomocy publicznej, nie będzie on miał wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/04-kt 





 

 
Projekt  

 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia……..……2009 r.  

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy 
de minimis  

 
 
Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 
oraz z 2009 r. Nr …, poz. …) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Rozporządzenia określa zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza informacji. 
 
§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis przekazuje podmiotowi 
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, informacje dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis i rodzaju 
prowadzonej działalności gospodarczej; 

2) podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis: 

a) imię i nazwisko albo firmę, 

b) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, 

c) identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma miejsce 
zamieszkania albo siedzibę, 

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

e) formę prawną, 

f) wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis, 

g) klasę rodzaju działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 
Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489); 

3) pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, w związku z którymi udzielona ma być pomoc de 
minimis. 

 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa 
załącznik do rozporządzenia. 
 
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 

Prezes Rady Ministrów  
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  
                                                            z dnia ………..    (poz. ...) 

 
 
 

Wzór 
 
 

Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
 
 
A. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis. 
 
 
1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
3) Identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma miejsce zamieszkania 
albo siedzibę1): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
4) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1) Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. 
Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, 
poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, 
poz. 1386 oraz z 2008 r. Nr 215, poz. 1358). 
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5) 
 

Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc2) 

przedsiębiorstwo państwowe  

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa  

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których 
Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub 
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia 
takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

 

inna forma prawna 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
6) 
 

Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc, zgodnie z załącznikiem I do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, 
str. 3)2) 

mikroprzedsiębiorstwo  

małe przedsiębiorstwo   

średnie przedsiębiorstwo  

inne przedsiębiorstwo  

 
 

7) Klasa działalności — zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz 
z 2009 r. Nr 59, poz. 489): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X. 
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B. Informacje o sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis 
(nie dotyczy nowoutworzonych przedsiębiorstw w okresie pierwszych 3 lat po 
rozpoczęciu działalności gospodarczej) 
 
 
a) Czy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ponad połowa zarejestrowanego kapitału została utracona, w 
tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie  

   poprzedzających 12 miesięcy? 
 
b) Czy w przypadku spółki, której przynajmniej  

niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony 
odpowiedzialni za długi spółki, ponad połowa 
kapitału według sprawozdania finansowego  
została utracona, w tym ponad jedna czwarta w 
okresie poprzedzających 12 miesięcy? 

 
c) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia 

postępowaniem upadłościowym? 
 
d) Czy spełniona jest większość poniższych przesłanek:  

     - podmiot odnotowuje rosnące straty;  

     - obroty podmiotu maleją; 

     - zapasy podmiotu ulegają zwiększeniu; 

     - podmiot ma nadwyżki produkcji; 

     - przepływ środków finansowych zmniejsza się; 

     - zwiększa się suma zadłużenia podmiotu; 

     - rosną kwoty odsetek podmiotu; 

     - wartość aktywów netto podmiotu  zmniejsza się  

        lub jest zerowa. 
 

 1.tak  2.nie 

 1.tak  2.nie 

 1.tak  2.nie 

 1.tak  2.nie 
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C. Informacje o sektorze prowadzonej działalności gospodarczej 
 
Dotyczy pomocy de minimis udzielanej w ramach 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): 
 
a) Czy podmiot prowadzi działalność w sektorach rybołówstwa 

i akwakultury3)? 
 
b) Czy podmiot prowadzi działalność w dziedzinie produkcji 

podstawowej produktów rolnych4)? 
 
c) Czy podmiot prowadzi działalność w dziedzinie przetwarzania  

i wprowadzania do obrotu produktów  
   rolnych5) w następujących przypadkach: 

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny 
lub ilości takich produktów zakupionych od producentów 
surowców lub wprowadzonych na rynek przez 
podmioty gospodarcze objęte pomocą ? 

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania 
w części lub w całości producentom surowców ? 

 
d) Czy podmiot prowadzi działalność związaną z wywozem  

do państw trzecich lub państw członkowskich? 
 

e) Czy podmiot prowadzi działalność w sektorze węglowym6)? 
 
 

 1.tak  2.nie 

 1.tak  2.nie 

 1.tak  2.nie 

 1.tak  2.nie 

 1.tak  2.nie 

 1.tak  2.nie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3) Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji 
rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 4, t. 4, str. 198). 
4) Wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 
5) Wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 
6) Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie 
pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 2.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 170). 
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D. Informacje o pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 
w związku z którymi udzielana będzie pomoc de minimis7) 

 

 
Opis przedsięwzięcia (np. koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, lokalizacja przedsięwzięcia, cele, które mają być osiągnięte w związku 
z realizacją przedsięwzięcia, etapy realizacji przedsięwzięcia, data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                 
7) Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis". 

Lp. Dzień 
udzielenia 
pomocy 

publicznej 

Podmiot 
udzielający 

pomocy 
publicznej 

Podstawa prawna 
otrzymanej 

pomocy publicznej

Numer programu 
pomocowego, 
decyzji albo 

umowy 

Forma pomocy 
publicznej 

Wartość 
otrzymanej 

pomocy publicznej 
 

Przeznaczenie 
pomocy 

publicznej 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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Załącznik do formularza 
informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc 
de minimis 

 
 
 

Instrukcja wypełnienia informacji o pomocy innej niż de minimis otrzymanej w 
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, w związku z 

którymi udzielana będzie pomoc de minimis 
(część D formularza) 

 
 

Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na 
przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot wnioskuje o pomoc de minimis. Na przykład, 
jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc publiczną 
w związku z przeprowadzeniem różnych szkoleń dla pracowników, należy wykazać jedynie 
pomoc publiczną przeznaczoną na to samo szkolenie dla tej samej grupy pracowników, 
w związku z którym ubiega się o pomoc. Analogicznie, w przypadku gdy podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z realizacją 
różnych inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na realizację tej 
samej inwestycji, w związku z którą ubiega się o pomoc. 

 

1. Dzień udzielenia pomocy publicznej - należy podać dzień udzielenia pomocy 
w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). 
 

2. Podmiot udzielający pomocy publicznej - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, 
który udzielił pomocy publicznej. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na 
podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy 
wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji 
albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione. 
 

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej - jeżeli pomoc publiczna została 
udzielona na podstawie ustawy, należy podać jej tytuł i datę oraz oznaczenie roku, numeru 
i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa została ogłoszona, 
a także wskazać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej (artykuł, ustęp, 
punkt, litera, tiret). 
 

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, 
należy podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i 
pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został ogłoszony, oraz 
oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (paragraf, ustęp, punkt, litera, 
tiret). 
 

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie uchwały, należy podać nazwę 
organu wydającego akt, datę i tytuł aktu. 
 

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie umowy, należy podać przedmiot 
umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy. 
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4. Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy - w przypadku gdy pomoc 
publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu 
pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej 
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
a w zakresie pomocy udzielanej w rolnictwie lub rybołówstwie na stronie internetowej 
ministra właściwego do spraw rolnictwa). W przypadku pomocy indywidualnej należy podać 
numer decyzji albo umowy będącej podstawą udzielenia pomocy publicznej. 
 

5. Forma pomocy publicznej - należy podać formę otrzymanej pomocy publicznej. 
 

6. Wartość otrzymanej pomocy publicznej - należy podać wartość pomocy publicznej 
jako ekwiwalent dotacji obliczony zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu 
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. 
 

7. Przeznaczenie pomocy publicznej - należy podać kod wskazujący przeznaczenie 
otrzymanej pomocy publicznej według poniższej tabeli. 
 
 

Wyszczególnienie Kod
1 2 

A. POMOC HORYZONTALNA 
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną  
pomoc na realizację projektów B+R+I a1.1
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw a1.2
techniczne studium wykonalności a1.3
innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług a1.4
usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji a1.5
wypożyczenie wysoko wykwalifikowanego personelu a1.6
klastry innowacyjne a1.7
Pomoc na ochronę środowiska a2 
Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem sektora 
rolnego i rybołówstwa 
nowe inwestycje a3 
tworzenie nowych miejsc pracy a4 
usługi doradcze a5 
udział w targach i wystawach a6 
prace badawczo-rozwojowe a7 
techniczne studium wykonalności a8 
koszty praw własności przemysłowej a9 
Pomoc na zatrudnienie 
tworzenie nowych miejsc pracy a10 
rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji a11 
rekrutacja pracowników niepełnosprawnych a12 
rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne a13 
Pomoc na szkolenia a14 
Pomoc na ratowanie a15 
Pomoc na restrukturyzację a16 

B. POMOC REGIONALNA 
pomoc na wspieranie nowych inwestycji b1 
pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją b2 
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duże projekty inwestycyjne b3 
pomoc operacyjna b4 
pomoc dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw b5 

C. INNE PRZEZNACZENIE 
pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe 
lub inne nadzwyczajne zdarzenia c1 

pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w 
gospodarce o charakterze ponadsektorowym c2 

pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w 
ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie 
europejskim 

c3 

pomoc udzielana na promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego c4 

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym c5 

pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów c7 
kapitał podwyższonego ryzyka c8 

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne 
1. SEKTOR HUTNICTWA ŻELAZA I STALI 
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d1.14
pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy 
wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę d1.15

2. SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO 
pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne d2.24
pomoc związana z kredytami eksportowymi d2.25
pomoc na rozwój d2.26
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d2.27
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d2.28
pomoc na wsparcie kontraktów na budowę statków d2.29
3. SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA 
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych d3.10
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem 
likwidacji d3.11

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem 
dostępu do zasobów węgla d3.12

pomoc na inwestycje początkowe d3.13
4. SEKTOR TRANSPORTU 
4.1. ŻEGLUGA MORSKA 
pomoc inwestycyjna d6.26
pomoc na poprawę konkurencyjności d6.27
pomoc na repatriację marynarzy d6.28
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu d6.29
4.2. LOTNICTWO  
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego d7.1
pomoc na usługi portu lotniczego d7.2
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności d7.3
4.3. POZOSTAŁY t 
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Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) w zakresie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 
pkt 2 tej ustawy. 
 
Celem projektu rozporządzenia jest określenie informacji, które powinny zostać przekazane 
podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis przez podmiot ubiegający się o taką pomoc.  
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedkłada: 

1)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 2)  informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności 
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości 
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis. 

 
 
Projekt rozporządzenia określa zakres informacji określonych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy 
niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na 
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.  
 
W § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia określony został zakres informacji niezbędnych do 
udzielenia pomocy de minimis. Od podmiotów ubiegających się o taką pomoc wymagane 
będzie przedstawienie informacji o: 

- sytuacji ekonomicznej i rodzaju prowadzonej działalności, 

- podmiocie ubiegającym się o pomoc, 

- pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, w związku z którymi udzielona ma być pomoc de 
minimis. 

 
Zgodnie z § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia, ww. informacje przekazywane będą na 
formularzu, którego wzór określony został w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia. 
 
W części A formularza wskazane zostały informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się 
o pomoc.  
 
Część B określa zakres informacji niezbędnych do oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu 
ubiegającego się o pomoc de minimis.  
 
Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis nie może być udzielana we wszystkich sektorach 
działalności gospodarczej, w części C formularza  zobowiązano podmioty ubiegające się 
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o pomoc de minimis do wskazania, czy nie prowadzą działalności gospodarczej w sektorze, 
w którym nie może być udzielana pomoc de minimis.  
 
Zakres informacji dotyczących pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, w związku z którymi udzielana 
będzie pomoc de minimis określony został w części D formularza. 
 
 
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).  
 
 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE.  
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Ocena skutków regulacji 

 
I. Cel wprowadzenia rozporządzenia 

 
Celem rozporządzenia jest określenie zakresu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy 
de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 
działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis. 
 

II. Skutki wprowadzenia regulacji 
 
• Wpływ regulacji na sytuację podmiotów 
Należy uznać, iż wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje wzrostu kosztów 
funkcjonowania beneficjentów pomocy, jak również podmiotów udzielających pomocy. 
 
• Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 
Wdrożenie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. 
Projektowane rozporządzenie nie stanowi bowiem bezpośredniej podstawy udzielania 
pomocy publicznej. 
 
• Wpływ regulacji na rynek pracy 
Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  
 
• Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki 
Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki. 
 
• Wpływ sytuacji na sytuację i rozwój regionów 
Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/08/BS 



Projekt 
 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia …………………. 2009 r. 

w sprawie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie 

 
 
 

Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585 oraz z 2009 r. Nr ….., poz. …….) zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 Rozporządzenie określa zakres informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza informacji. 

 
§ 2. 1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

zwany dalej „podmiotem ubiegającym się o pomoc”, przekazuje podmiotowi 
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, następujące informacje: 
1) dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc: 

a) imię i nazwisko albo firmę, 
b) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, 
c) identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, 
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

2) dotyczące otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: 
a) przeznaczenie otrzymanej pomocy, 
b) dzień udzielenia pomocy, 
c) nazwę, siedzibę i adres podmiotu udzielającego pomocy, 
d) podstawę prawną otrzymanej pomocy 
e) numer: 

− programu pomocowego – w przypadku gdy pomoc była udzielona w ramach 
programu pomocowego albo 

− decyzji albo umowy – w przypadku pomocy indywidualnej, 
f) formę otrzymanej pomocy, 
g) wartość otrzymanej pomocy; 

3) informację, czy jest podmiotem znajdującym się w trudnej sytuacji. 
 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się na formularzu 

informacji, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia w części A. 
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3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje się na formularzu 
informacji, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia w części B. 

 
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przekazuje się na formularzu 

informacji, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia w części C. 
 
§ 3.1. Podmiot ubiegający się o pomoc, który nie otrzymał pomocy w odniesieniu 

do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, przekazuje podmiotowi 
udzielającemu pomocy informację o nieotrzymaniu takiej pomocy oraz informacje, 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 3. 

 
2. Informację o nieotrzymaniu pomocy, o której mowa w ust. 1, przekazuje się na 

formularzu informacji, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia 
w części D.  
 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
                                                                                           Prezes Rady Ministrów 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia ………….. (poz. …..) 

 
WZÓR 

 
 

FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE  

 
 

CZĘŚĆ A 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 
 
1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc: 

………………………………………………………………………………………………….. 
2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres podmiotu ubiegającego się 

o pomoc: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

3) Identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma miejsce 
zamieszkania albo siedzibę1): 
………………………………………………………………………………………………….. 

4) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji: 
 
 
 
………………………..  ……………………….  ………………………..  ………………………..

Imię i nazwisko  Telefon  Data i podpis  Stanowisko 
służbowe 

                                                 
1) Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania 
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, 
poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, 
z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386 oraz z 2008 r. Nr 215, 
poz. 1358). 
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CZĘŚĆ B 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ODNIESIENIU DO TYCH SAMYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ, NA POKRYCIE KTÓRYCH MA BYĆ PRZEZNACZONA POMOC DE MINIMIS 
W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ 

Informacja o otrzymanej pomocy2) 
 

Lp. 
Dzień 

udzielenia 
pomocy  

Podmiot 
udzielający 

pomocy (nazwa, 
siedziba, adres) 

Podstawa prawna 
otrzymanej pomocy  

Numer programu 
pomocowego, 
decyzji albo 

umowy 

Forma 
pomocy  

Wartość 
otrzymanej 

pomocy (w zł) 

Przeznaczenie 
pomocy  

1.        

2.        

3.        

4.        

5...        

 
___________________ 
2) Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do Formularza informacji o pomocy dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie. 
 



CZĘŚĆ C 
 

INFORMACJA, CZY PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC JEST PODMIOTEM 

ZNAJDUJACYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI 
 
Informuję, że: 

........................................................................................................................................ 
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się 

o pomoc 
 

nie spełnia3) niżej wymienionych warunków uznających podmiot za znajdujący się 

w trudnej sytuacji: 

1) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ponad połowa jej 

zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad ¼ w okresie 

poprzedzających 12 miesięcy, lub 

2) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób 

nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki – ponad połowa jej kapitału 

według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad ¼ w okresie 

poprzedzających 12 miesięcy, lub 

3) bez względu na rodzaj spółki – spełnia kryteria kwalifikujące ją do objęcia 

postępowaniem upadłościowym 

Spełnia3) warunek wyżej wymieniony w pkt … 

 

 

 
Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji: 

 
………………………..  ……………………….  ………………………..  ………………………..

Imię i nazwisko  Telefon  Data i podpis  Stanowisko 
służbowe 

 
 
 
____________________ 
3) Właściwe podkreślić.
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CZĘŚĆ D 
 

INFORMACJA O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ 
 
 
Informuję, że:  

....................................................................................................................................... 

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma,  siedziba i adres podmiotu ubiegającego się 
o pomoc 

 

nie otrzymał/a pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na realizację którego wnioskuję 

o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

 

 
Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji: 

 
………………………..  ……………………….  ………………………..  ………………………..

Imię i nazwisko  Telefon  Data i podpis  Stanowisko 
służbowe 
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Załącznik do Formularza informacji o 
pomocy dla podmiotów ubiegających 
się pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie 

 
 

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
 

Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W przypadku gdy podmiot ubiegający się 
o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc publiczną w związku z realizacją różnych inwestycji, 
należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w związku 
z którą ubiega się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.  
 
1. Dzień udzielenia pomocy publicznej – należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu 
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2009 r. Nr …., 
poz. ……..). 
 
2. Podmiot udzielający pomocy - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił 
pomocy publicznej. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu 
normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia 
przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy 
pozostawić to miejsce niewypełnione. 
 
3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na 
podstawie ustawy należy podać jej tytuł i datę oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa została ogłoszona. 
Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy należy 
podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został ogłoszony. 
Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie uchwały należy podać nazwę organu 
wydającego akt , datę i tytuł aktu. 
Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie umowy należy podać przedmiot umowy, 
datę jej zawarcia oraz strony umowy. 
 
4. Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy - w przypadku gdy pomoc publiczna 
w rolnictwie lub rybołówstwie była udzielona w ramach programu pomocowego należy podać 
numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych oraz pomocy 
indywidualnej zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 
W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji albo umowy będącej podstawą 
udzielenia pomocy publicznej. 
 
5. Forma pomocy publicznej – należy podać formę otrzymanej pomocy publicznej. 
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6. Wartość otrzymanej pomocy publicznej - należy podać wartość pomocy publicznej jako 
ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu 
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. 
 
7. Przeznaczenie pomocy - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy 

publicznej według poniższej tabeli. 
 

Wyszczególnienie Kod 
1 2 

1. SEKTOR ROLNICTWA  
Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw  

inwestycje w gospodarstwach rolnych d8.1 
zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków d8.2 
przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym d8.3 
pomoc w podejmowaniu działalności przez młodych rolników d8.4 
pomoc z tytułu przechodzenia na wcześniejszą emeryturę d8.5 
pomoc dla grup producentów d8.6 
pomoc na rzecz chorób zwierząt i roślin oraz epidemii szkodników d8.7 
pomoc na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi d8.8 
pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych d8.9 
pomoc przeznaczona na scalanie gruntów d8.10 
pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości d8.11 
zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym d8.12 
wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej d8.13 

Inne przeznaczenia  
pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych e8.1 
pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów 
rolnych 

e8.2 

pomoc ukierunkowana na ochronę środowiska i dobrostan zwierząt e8.3 
pomoc w celu zrekompensowania utrudnień na niektórych obszarach e8.4 
pomoc w celu dostosowania do norm e8.5 
pomoc przyznawana na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników e8.6 
pomoc związana z przejściem na wcześniejszą emeryturę lub zaprzestanie działalności 
rolniczej 

e8.7 

pomoc dla grup producentów e8.8 
pomoc na scalanie gruntów e8.9 
pomoc na rzecz zachęcania do produkcji i wprowadzania do obrotu wysokiej jakości 
produktów rolnych 

e8.10 

pomoc na wsparcia technicznego w sektorze rolnym e8.11 
pomoc w sektorze zwierząt gospodarskich e8.12 
zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych e8.13 
pomoc z tytułu zamknięcia zdolności produkcyjnej, przetwórczej i handlowej e8.14 
pomoc na reklamę produktów rolnych e8.15 
pomoc dla sektora leśnego e8.16 
Inna pomoc w sektorze rolnictwa e8.17 

2. SEKTOR RYBOŁÓWSTWA  
Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw  

Pomoc z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej d9.1 
Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej d9.2 
Pomoc na rzecz rekompensaty społeczno-gospodarczej w celu zarządzania flotą d9.3 
Pomoc na rzecz inwestycji produkcyjnych w akwakulturę d9.4 
Pomoc przeznaczona na środki wodnośrodowiskowe d9.5 
Pomoc przeznaczona na środki na rzecz zdrowia publicznego d9.6 
Pomoc przeznaczona na środki na rzecz zdrowia zwierząt d9.7 
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1 2 
Pomoc na rzecz rybołówstwa śródlądowego d9.8 
Pomoc na rzecz przetwórstwa i wprowadzania do obrotu d9.9 
Pomoc na rzecz działań wspólnych d9.10 
Pomoc przeznaczona na środki mające na celu ochronę i rozwój fauny i flory wodnej d9.11 
Pomoc przeznaczona na inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i 
przystaniach 

d9.12 

Pomoc przeznaczona na rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne d9.13 
Pomoc przeznaczona na projekty pilotażowe d9.14 
Pomoc przeznaczona na modyfikację w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich d9.15 
Pomoc przeznaczona na pomoc techniczną d9.16 
Zwolnienia podatkowe zgodnie z dyrektywą Rady 2003/96/WE d9.17 

Inne przeznaczenia  
pomoc na inwestycje na statkach rybackich e9.1 
pomoc mająca na celu naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, 
zdarzeniami nadzwyczajnymi lub szczególnie niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 

e9.2 

ulgi podatkowe i koszty pracy dotyczące wspólnotowych statków rybackich prowadzących 
działalność poza wodami terytorialnymi Wspólnoty 

e9.3 

pomoc finansowana poprzez opłaty parafiskalne e9.4 
pomoc na wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa z regionów najbardziej 
oddalonych 

e9.5 

inna pomoc w sektorze rybołówstwa e9.6 
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U Z A S A D N I E N I E 
 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji niezbędnych do udzielenia 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest wykonaniem upoważnienia określonego 

w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) w zakresie informacji, 

o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Projekt rozporządzenia określa zakres 

informacji dotyczących podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, informacji o nieotrzymaniu pomocy publicznej oraz wzór 

formularza. 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie są 

zobowiązane do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy: 

− wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanych w danym roku 

obrotowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych 

albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, albo 

− wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanych w roku, 

w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia 

o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie, oraz 

− informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

w szczególności wielkości i przeznaczeniu pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

Projekt rozporządzenia określa wzór formularza, na którym podmiot ubiegający się 

o pomoc będzie przedkładać informacje niezbędne do udzielenia pomocy. Część A formularza 

zawiera informacje, które dotyczą samego podmiotu ubiegającego się o pomoc (jego nazwy, 

siedziby, NIP-u). Natomiast w części B należy podać informacje dotyczące otrzymanej pomocy, 

tj. podstawy prawnej udzielenia pomocy, nazwy i siedziby organu, który jej udzielił, wartości 

otrzymanej pomocy obliczonej zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy oraz jej form i przeznaczenia. 

Informacje o otrzymanej pomocy podmiot ubiegający się o pomoc będzie przedkładał jedynie w 
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odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których 

ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Jeśli podmiot ubiegający 

się o pomoc nie otrzymał dotychczas takiej pomocy publicznej, wówczas powinien przedłożyć 

(zamiast części B formularza) informację o nieotrzymaniu takiej pomocy publicznej. Wzór 

informacji określono w części D formularza. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji bowiem nie zawiera przepisów 

technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA   SKUTKÓW   REGULACJI 

I. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie. 
Projekt rozporządzenia oddziałuje na podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie. Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu ułatwienie 

przedsiębiorcom wypełnienia ustawowego obowiązku przekazania informacji niezbędnych do 

udzielenia tej pomocy przez przedstawienie tych informacji na formularzach.  

 
II. Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przekazany m.in. do: 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji 

Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, 

Krajowej Izby Gospodarczej, Konferencji Pracodawców Polskich oraz Konferencji 

Pracodawców Prywatnych.  

 
III. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego 
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na budżet państwa i budżet jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 
IV. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 

 
V. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
VI. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

09/08/BS 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
 

z dnia …………..………2009 r.  

 

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc 

publiczną inną niż udzielana w ramach zasady de minimis 

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 

93, poz. 585 oraz z 2009 r. Nr..., poz. ...) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis albo 

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwany dalej „podmiotem ubiegającym się 

o pomoc”, przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie 

pomocy publicznej, następujące informacje: 

1) dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc: 

a) imię i nazwisko albo firmę, 

b) adres zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, 

c) identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, 

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

e) formę prawną, 

f) wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc, 

g) klasę rodzaju działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, 

poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489); 

2) dotyczące otrzymanej pomocy publicznej przeznaczonej na przedsięwzięcie, na realizację 

którego podmiot ubiega się o pomoc: 

a) opis przedsięwzięcia, 

b) przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej, 
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c) dzień udzielenia pomocy publicznej, 

d) nazwę, siedzibę i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej, 

e) podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej, 

f) numer: 

– programu pomocowego - w przypadku gdy pomoc publiczna była udzielona  

w ramach programu pomocowego albo 

– decyzji albo umowy - w przypadku pomocy indywidualnej, 

g) formę otrzymanej pomocy publicznej, 

h) wartość otrzymanej pomocy publicznej, 

i) wskazanie okresu, na jaki udzielono pomocy publicznej, 

j) informacje szczegółowe - w zależności od przeznaczenia otrzymanej pomocy 

publicznej. 

 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się na formularzu informacji 

o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis 

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór jest określony  

w załączniku do rozporządzenia w części A. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje się na formularzu informacji 

o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis 

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór jest określony  

w załączniku do rozporządzenia w części B. 

 

§ 2. Podmiot ubiegający się o pomoc, który nie otrzymał pomocy publicznej na 

przedsięwzięcie, na którego realizację ubiega się o pomoc publiczną, przekazuje podmiotowi 

udzielającemu pomocy publicznej informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz 

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej. 

§ 3.  Podmiot ubiegający się o pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, który  

w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej nie 

otrzymał pomocy na ratowanie lub restrukturyzację według kryteriów określonych przez 

Komisję Europejską1), przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej informacje, 

                                                 
1) Kryteria te są określone we Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania 
i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności (Dz. Urz. UE C 288 z 09.10.1999, str. 2;  
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 322) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących 
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  
z 01.10.2004, str. 2). 
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o których mowa w § 1 ust. 1, oraz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na ratowanie lub 

restrukturyzację. 

 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 

informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy  

(Dz. U. Nr 61, poz. 413). 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

                                                                                        PREZES RADY MINISTRÓW 
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Załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów 
z dnia …………. (poz. …..) 

 

 

WZÓR 

FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC 

DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE 

 

CZĘŚĆ A 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 
 
1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
3) Identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma miejsce zamieszkania 
albo siedzibę2)

: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
4) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
                                                 
2) Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r.  
Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, 
poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192,  
poz. 1386 oraz z 2008 r. Nr 215, poz. 1358). 
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5) 
 

Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc3) 

przedsiębiorstwo państwowe  

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa  

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których 
Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub 
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia 
takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

 

inna forma prawna 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
6) 
 

Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc, zgodnie z załącznikiem I do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, 
str. 3)3) 

mikroprzedsiębiorstwo  

małe przedsiębiorstwo   

średnie przedsiębiorstwo  

inne przedsiębiorstwo  

 
 

7) Klasa działalności — zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz  
z 2009 r. Nr 59, poz. 489): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

                                                 
3) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X. 
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CZĘŚĆ B 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ NA TO SAMO PRZEDSIĘWZIĘCIE, NA REALIZACJĘ 

KTÓREGO PODMIOT UBIEGA SIĘ O POMOC 

I.  INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY ORAZ REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
1. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej (należy wypełnić zgodnie z instrukcją) 
 

Wartość otrzymanej pomocy 

Brutto  Netto  Lp. 
Dzień 

udzielenia 
pomocy 

Podmiot 
udzielający 

pomocy 

Podstawa prawna 
otrzymanej pomocy 

publicznej 

Nr programu 
pomocowego, 

decyzji lub 
umowy 

Forma 
pomocy 

PLN EUR PLN EUR 

Przeznaczenie 
pomocy 

1.           

2.           

3.           

4.           

5...           
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2. Opis przedsięwzięcia (np. lokalizacja przedsięwzięcia; cele, które mają być osiągnięte  

w związku z realizacją przedsięwzięcia, etapy realizacji przedsięwzięcia, data rozpoczęcia 

i zakończenia realizacji przedsięwzięcia). 
(nie należy wypełniać w przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc operacyjną, pomoc stanowiącą 

rekompensatę  z tytułu realizacji zadań publicznych albo pomoc na ratowanie lub restrukturyzację): 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
(należy wypełnić jeden z poniższych punktów, w zależności od przeznaczenia otrzymanej pomocy 
publicznej) 

 
1. W przypadku otrzymania pomocy publicznej: 

1) na prace badawczo - rozwojowe, 

2) na ochronę środowiska, 

3) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem sektora rolnego  

i rybołówstwa, 

4) na zatrudnienie,  

5) na szkolenia, 

6) regionalnej (z wyjątkiem pomocy operacyjnej), 

7) na przedsięwzięcia innowacyjne w sektorze budownictwa okrętowego, 

8) na inwestycje w sektorze żeglugi morskiej, 

9) na rolnictwo, 

10)  na rybołówstwo 

- należy podać następujące informacje:  
 

1. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł): 

……………………………………………………………………………………………… 
2. Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz ich rodzaje  

(w przypadku otrzymywania pomocy na nową inwestycję i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych  
z tą inwestycją należy podać osobno wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na inwestycje 
i na tworzenie nowych miejsc pracy):  
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3. Data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 

……………………………………………………………………………………………… 
 

2. W przypadku otrzymania pomocy publicznej stanowiącej rekompensatę z tytułu 

realizacji zadań publicznych, należy podać następujące informacje: 
 

1. Opis zadania publicznego, w związku z którym podmiot otrzymywał rekompensatę wraz ze 

wskazaniem podstawy prawnej realizacji zadań publicznych: 
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................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. Wyszczególnienie kosztów, które nie zostały zrekompensowane w związku z realizacją 

tego zadania publicznego wraz z podaniem ich wielkości 

(należy podać koszty poniesione w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem 
o udzielenie pomocy): 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. Wyszczególnienie kosztów, które zostały zrekompensowane w związku z realizacją tego 

zadania publicznego wraz z podaniem ich wielkości  

(należy podać koszty poniesione w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem  
o udzielenie pomocy): 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

3. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na naprawienie szkód 

wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, należy 

podać następujące informacje: 

 

1. Opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkodę: 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. Data wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne 

zdarzenie: 

................................................................................................................................................. 

3. Opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego 

zdarzenia: 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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4. Wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze szkodą 

poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia: 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

4. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na wsparcie krajowych 

przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego 

podejmowanego w interesie europejskim, należy podać koszty tego przedsięwzięcia: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

5. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na promowanie kultury, 

nauki, oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, należy podać 

koszty tego przedsięwzięcia: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. W przypadku otrzymania pomocy publicznej operacyjnej, należy opisać problem 

występujący w danym regionie uzasadniający udzielanie pomocy: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

7. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie wypłat dla zwalnianych 

pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę, 

udzielanej w sektorze hutnictwa żelaza i stali, należy podać następujące informacje: 

 

1. Liczba zwolnionych pracowników: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Okres, w jakim pracownicy byli zwalniani: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Koszty poniesione przez pracodawcę w związku ze zwolnieniami pracowników: 

……………………………………………………………………………………………… 
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8. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie kosztów nadzwyczajnych, 

w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 

2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205  

z 2.08.2002, str. 1, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, 

str. 141), udzielanej w sektorze górnictwa węgla, należy podać następujące 

informacje: 

1. Rodzaj i całkowitą wielkość kosztów nadzwyczajnych: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały już pokryte: 

.................................................................................................................................................                 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………................. 

 

9. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie strat bieżących (jednostki 

objętej planem likwidacji), udzielanej w sektorze górnictwa węgla, należy podać 

następujące informacje: 

1. Rodzaj i wielkość strat bieżących: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. Rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

10.  W przypadku otrzymania pomocy publicznej na wstępne inwestycje, w rozumieniu 

art. 2 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r.  

w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (udzielanej w ramach pomocy 

na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze górnictwa węgla, 

należy podać ogólne koszty projektu inwestycyjnego, który pozwoli podmiotowi na 

osiągnięcie konkurencyjności w stosunku do cen węgla podobnej jakości z państw 

trzecich: 
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 
11. W przypadku otrzymania pomocy publicznej na pokrycie strat bieżących (udzielanej 

w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze 

górnictwa węgla, należy podać następujące informacje: 

1. Rodzaj i wielkość strat bieżących: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. Rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

12. W przypadku otrzymania  pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację, 

należy podać następujące informacje:    

 

1. Czy pomoc na restrukturyzację następuje po przyznaniu pomocy na ratowanie  

i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstwa? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

2. Jeśli otrzymana pomoc na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji 

3.1.1 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania  

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 

2) oraz nie nastąpiła po niej restrukturyzacja należy wyjaśnić: 

 

1) czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności 

po przyznaniu pomocy na ratowanie? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................



 13

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

2) czy po upływie 5 lat od otrzymania pomocy na ratowaniu lub restrukturyzację 

nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorstwo 

nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy ? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

13. W przypadku otrzymania pomocy publicznej udzielanej na rozwój obszarów 

wiejskich, zarządzanie ryzykiem i kryzysami oraz pozostałej pomocy w rolnictwie, 

należy podać rodzaj i opis otrzymanej pomocy: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji: 

 

________________ __________________   __________________ 

  Imię i nazwisko                         Telefon                           Data i podpis  

        

_____________________ 

    Stanowisko służbowe 
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 Instrukcja wypełniania formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej 
(część B pkt I.1) 

Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była 
przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot wnioskuje o pomoc 
publiczną. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości 
pomoc publiczną w związku z przeprowadzeniem różnych szkoleń dla pracowników, 
należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na to samo szkolenie dla tej 
samej grupy pracowników, w związku z którym ubiega się o pomoc. Analogicznie,  
w przypadku gdy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc 
publiczną w związku z realizacją różnych inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc 
publiczną przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w związku z którą ubiega 
się o pomoc. 

1. Dzień udzielenia pomocy publicznej - należy podać dzień udzielenia pomocy  
w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,  
z późn. zm.). 

2. Podmiot udzielający pomocy publicznej - należy podać pełną nazwę i adres 
podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc 
publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do 
otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez 
konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce 
niewypełnione. 

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej - jeżeli pomoc publiczna 
została udzielona na podstawie ustawy, należy podać jej tytuł i datę oraz oznaczenie 
roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa 
została ogłoszona, a także wskazać przepis będący podstawą udzielenia pomocy 
publicznej (artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret). 

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do 
ustawy, należy podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz 
oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,  
w którym został ogłoszony, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia 
pomocy (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). 

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie uchwały, należy podać 
nazwę organu wydającego akt, datę i tytuł aktu. 

Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie umowy, należy podać 
przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy. 

4. Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy - w przypadku gdy pomoc 
publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer 
programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych oraz 
pomocy indywidualnej zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy udzielanej w rolnictwie lub 
rybołówstwie na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rolnictwa).  
W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji albo umowy 
będącej podstawą udzielenia pomocy publicznej. 

5. Forma pomocy publicznej - należy podać formę otrzymanej pomocy 
publicznej. 

6. Wartość otrzymanej pomocy publicznej - należy podać wartość pomocy 
publicznej jako ekwiwalent dotacji obliczony zgodnie z przepisami w sprawie 
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szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych 
formach. 

7. Przeznaczenie pomocy publicznej - należy podać kod wskazujący 
przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według poniższej tabeli. 
 

 
Wyszczególnienie Kod

1 2 
A. POMOC HORYZONTALNA 

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną  
pomoc na realizację projektów B+R+I a1.1
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw a1.2
techniczne studium wykonalności a1.3
innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług a1.4
usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji a1.5
wypożyczenie wysoko wykwalifikowanego personelu a1.6
klastry innowacyjne a1.7
Pomoc na ochronę środowiska a2 
Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem sektora 
rolnego i rybołówstwa 
nowe inwestycje a3 
tworzenie nowych miejsc pracy a4 
usługi doradcze a5 
udział w targach i wystawach a6 
prace badawczo-rozwojowe a7 
techniczne studium wykonalności a8 
koszty praw własności przemysłowej a9 
Pomoc na zatrudnienie 
tworzenie nowych miejsc pracy a10 
rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji a11 
rekrutacja pracowników niepełnosprawnych a12 
rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne a13 
Pomoc na szkolenia a14 
Pomoc na ratowanie a15 
Pomoc na restrukturyzację a16 

B. POMOC REGIONALNA 
pomoc na wspieranie nowych inwestycji b1 
pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją b2 
duże projekty inwestycyjne b3 
pomoc operacyjna b4 
pomoc dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw b5 

C. INNE PRZEZNACZENIE 
pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe 
lub inne nadzwyczajne zdarzenia c1 

pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w 
gospodarce o charakterze ponadsektorowym c2 

pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w 
ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie c3 
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europejskim 
pomoc udzielana na promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego c4 

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym c5 

pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów c7 
kapitał podwyższonego ryzyka c8 
pomoc de minimis e1 

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne 
1. SEKTOR HUTNICTWA ŻELAZA I STALI 
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d1.14
pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy 
wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę d1.15

2. SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO 
pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne d2.24
pomoc związana z kredytami eksportowymi d2.25
pomoc na rozwój d2.26
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d2.27
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę d2.28
pomoc na wsparcie kontraktów na budowę statków d2.29
3. SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA 
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych d3.10
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem 
likwidacji d3.11

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem 
dostępu do zasobów węgla d3.12

pomoc na inwestycje początkowe d3.13
4. SEKTOR TRANSPORTU 
4.1. ŻEGLUGA MORSKA 
pomoc inwestycyjna d6.26
pomoc na poprawę konkurencyjności d6.27
pomoc na repatriację marynarzy d6.28
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu d6.29
4.2. LOTNICTWO  
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego d7.1
pomoc na usługi portu lotniczego d7.2
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności d7.3
4.3. POZOSTAŁY t 
5. SEKTOR ROLNICTWA 

Pomoc horyzontalna 

Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
inwestycje w gospodarstwach rolnych d8.1
zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków d8.2
przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym d8.3
pomoc w podejmowaniu działalności przez młodych rolników d8.4
pomoc z tytułu przechodzenia na wcześniejszą emeryturę d8.5
pomoc dla grup producentów d8.6
pomoc na rzecz chorób zwierząt i roślin oraz epidemii szkodników d8.7
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pomoc na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi d8.8

pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych d8.9
pomoc przeznaczona na scalanie gruntów d8.10
pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości d8.11
zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym d8.12
wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej d8.13

Inne przeznaczenia 

pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych d8.14
pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 
produktów rolnych d8.15

pomoc ukierunkowana na ochronę środowiska i dobrostan zwierząt d8.16
pomoc w celu zrekompensowania utrudnień na niektórych obszarach d8.17
pomoc w celu dostosowania do norm d8.18
pomoc przyznawana na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników d8.19
pomoc związana z przejściem na wcześniejszą emeryturę lub zaprzestanie 
działalności rolniczej 

d8.20
. 

pomoc dla grup producentów d8.21
pomoc na scalanie gruntów d8.22
pomoc na rzecz zachęcania do produkcji i wprowadzania do obrotu wysokiej 
jakości produktów rolnych d8.23

pomoc na wsparcia techniczne w sektorze rolnym d8.24
pomoc w sektorze zwierząt gospodarskich d8.25
zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych d8.26
pomoc z tytułu zamknięcia zdolności produkcyjnej, przetwórczej i handlowej d8.27
pomoc na reklamę produktów rolnych d8.28
pomoc dla sektora leśnego d8.29
inne d8.30
6. SEKTOR RYBOŁÓWSTWA 

Pomoc horyzontalna 

Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
pomoc dla grup lub zrzeszeń producentów rybnych albo uczestników branży d9.1
pomoc na inwestycje w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych d9.2
pomoc na inwestycje w zakresie działań innowacyjnych i pomoc techniczną d9.3
pomoc na inwestycje w zakresie promocji i reklamy produktów rybołówstwa d9.4
pomoc na inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu d9.5
pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury portowej d9.6
pomoc na trwałe zaprzestanie działalności połowowej d9.7
pomoc na inwestycje w zakresie akwakultury i sektorów rybołówstwa 
śródlądowego d9.8

inne d9.9
Inne przeznaczenia 

pomoc na trwałe wycofanie statków rybackich poprzez przeniesienie do 
państw trzecich d9.10

pomoc za czasowe zaprzestanie działalności połowowej d9.11
pomoc na inwestycje we flotę d9.12
inne d9.13
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U Z A S A D N I E N I E 

 
Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia określonego w  art. 37 

ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn zm.). Projekt 

rozporządzenia określa zakres informacji dotyczących podmiotu ubiegającego się  

o pomoc, informacji o otrzymanej pomocy publicznej na  przedsięwzięcie, na 

realizację którego podmiot ubiegający się o pomoc wnioskuje o jej udzielenie, 

oświadcznia o nieotrzymaniu pomocy publicznej oraz wzór stosownego formularza. 

Zgodnie z art. 37 ust. 5  ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej podmioty ubiegające się o pomoc, inną niż pomoc de minimis 

albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, są zobowiązane do 

przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji o wnioskodawcy  

i prowadzonej przez niego działalności oraz o otrzymanej pomocy, zawierających  

w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie  

i przeznaczeniu albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.  

Podobnie jak obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 20 marca  

2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji  

o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413), przedmiotowe rozporządzenie 

określa wzór formularza, na którym podmiot ubiegający się o pomoc będzie 

przedkładać wymagane informacje. Część A formularza zawiera informacje, które 

dotyczą samego podmiotu ubiegającego się o pomoc (jego nazwy, siedziby, NIP-u, 

oznaczenia PKD, formy prawnej). Natomiast w części B należy podać informacje 

dotyczące otrzymanej pomocy, tj. podstawy prawnej udzielenia pomocy, nazwy  

i siedziby organu, który jej udzielił, wartości otrzymanej pomocy obliczonej zgodnie  

z art. 11 ust. 1 ww. ustawy oraz jej form i przeznaczenia. W zależności od 

przeznaczenia pomocy, podmiot będzie zobowiązany przedłożyć również dodatkowe 

informacje, określone w części B formularza. Informacje o otrzymanej pomocy 

podmiot ubiegający się o pomoc będzie przedkładał jedynie w odniesieniu do 

pomocy, która była przeznaczona na realizację tego samego przedsięwzięcia,  

o dofinansowanie którego podmiot się ubiega (wynika to z zasad kumulacji pomocy 

publicznej). 
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Jeśli podmiot ubiegający się o pomoc nie otrzymał dotychczas pomocy 

publicznej, wówczas powinien przedłożyć (zamiast części B formularza) 

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.  

W przypadku pomocy na ratowanie lub restrukturyzację, biorąc pod uwagę 

warunki dopuszczalności tej pomocy określone w Wytycznych wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2), niezbędne jest ustalenie, 

czy w okresie ostatnich 10 lat podmiot korzystał z pomocy spełniającej kryteria 

określone w ww. Wytycznych. Dlatego też w takim przypadku składa on 

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w zakresie nieskorzystania z pomocy na 

ratowanie lub restrukturyzację. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji bowiem nie zawiera 

przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 69, poz. 1414), projekt rozporządzenia 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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O C E N A   S K U T K Ó W   R E G U L A C J I 
 
• Wpływ regulacji na sytuację podmiotów 
Projekt rozporządzenia oddziałuje na podmioty ubiegające się o pomoc publiczną 
zobowiązane do udzielenia informacji o: uzyskanej pomocy, niekorzystaniu z pomocy 
publicznej oraz niekorzystaniu z pomocy na ratowanie lub na restrukturyzację. 
Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom wypełnienia 
ustawowego obowiązku poprzez przedstawienie tych informacji na formularzach.  

 
• Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 
Wdrożenie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 
państwa. Projektowane rozporządzenie nie stanowi bowiem bezpośredniej podstawy 
udzielania pomocy publicznej. 
 
• Wpływ regulacji na rynek pracy 
Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  
 
• Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki 
Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność gospodarki. 
 
• Wpływ sytuacji na sytuację i rozwój regionów 
Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację  
i rozwój regionów. 
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