Wyjaśnienia dotyczące programów pomocy de minimis
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013

Kiedy mamy do czynienia z programem pomocy de minimis?
Programem pomocowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej1, jest akt normatywny spełniający przesłanki, o których
mowa w art. 1 lit. d rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej2. W Polsce
program przewidujący udzielanie pomocy de minimis musi zatem być określony w akcie prawa
powszechnie obowiązującego, a więc w ustawie lub rozporządzeniu, a na poziomie lokalnym
/ regionalnym w akcie prawa miejscowego, tj. w uchwale rady gminy / rady powiatu / sejmiku
województwa (bezpośrednio w treści uchwały lub w załącznikach do niej). Zatem programem
pomocowym nie może być zarządzenie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
np. zarządzenie Prezydenta Miasta.

Jakie elementy powinien zawierać program pomocy de minimis?
Program pomocowy – z punktu widzenia zgodności z przepisami o pomocy de minimis – powinien
zawierać co najmniej 3 elementy:
1) wyraźne wskazanie, że wsparcie udzielane na działalność o charakterze gospodarczym stanowi
pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r., Dz. Urz. UE L 215/3 z 7.07.2020 r.)3 i jest
udzielane zgodnie z zasadami określonymi w tym rozporządzeniu;
2) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis do przedstawiania wraz
z wnioskiem o pomoc:
•

wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

•

informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.), na Formularzu informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik nr 1 do tego rozporządzenia;

3) ograniczenie możliwości udzielania pomocy de minimis na podstawie programu zgodnie
z czasem stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, tj. – aktualnie – maksymalnie do
30 czerwca 2024 r.
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T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743; dalej: ustawa o pomocy publicznej.
Dz. Urz. UE L 248/9 z 24.09.2015 r.
3 Dalej: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013.
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Z czego wynika konieczność zawarcia tych elementów w programie pomocowym?
Konieczność zawarcia w programie przewidującym udzielanie pomocy de minimis powyższych
elementów wynika przede wszystkim z wymogów zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1407/2013 oraz w ustawie o pomocy publicznej.

Ad. 1)
Projekt aktu prawnego stanowiącego program pomocowy powinien wyraźnie wskazywać, kiedy
wsparcie będzie stanowiło pomoc de minimis i tym samym, kiedy jego udzielanie będzie uzależnione
od spełnienia dodatkowych warunków wynikających z przepisów o pomocy de minimis, a kiedy
będzie ono przyznawane bez konieczności ich spełnienia.
Należy pamiętać, że pomocą de minimis jest jedynie wsparcie ze środków publicznych, które przynosi
korzyść działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji4. Zatem udzielenie
wsparcia np. w odniesieniu do nieruchomości (np. dotacji na wymianę źródeł ogrzewania, dotacji na
usunięcie azbestu), wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej będzie stanowiło
pomoc de minimis, zaś udzielenie wsparcia w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej, nawet
przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jedynie do celów mieszkalnych, nie będzie
stanowiło pomocy de minimis. W sytuacji, gdy nieruchomość, której dotyczy wsparcie, jest
wykorzystywana częściowo do działalności gospodarczej, a częściowo do działalności niegospodarczej
oraz możliwe jest wykazanie, w jakiej części inwestycja dotyczy poszczególnych części nieruchomości
– pomocą de minimis jest jedynie ta część wsparcia, której udzielenie skutkuje przysporzeniem
korzyści na rzecz działalności gospodarczej.
Wymóg zawarcia w programie pomocowym odniesienia do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 i jego publikatora wynika wprost z przepisów tego rozporządzenia - zgodnie z jego
art. 6 ust. 1 w akcie stanowiącym podstawę udzielenia pomocy de minimis powinien zostać zawarty
tytuł rozporządzenia określającego warunki dopuszczalności tej pomocy oraz odniesienie do jego
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Projektując przepisy programu przewidującego udzielanie jedynie pomocy de minimis należy mieć na
uwadze, że wyrażenia „pomoc de minimis” nie powinno się stosować zamiennie z wyrażeniem
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Pojęcie przedsiębiorcy jest w prawie unijnym rozumiane bardzo szeroko. W zakres tego pojęcia wchodzą wszelkie
kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz
bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Co więcej, nie jest istotne czy
podmioty te działają w celu osiągnięcia zysku, w związku z czym działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa
konkurencji może być także działalność prowadzona przez różnorodne podmioty typu non-profit. Przy tak szeroko
zakreślonej definicji przedsiębiorcy, podstawowe znaczenie ma rodzaj prowadzonej przez niego działalności. Zgodnie
natomiast z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie towarów
i usług na rynku. Do takiej definicji przedsiębiorstwa odwołuje się art. 1 Załącznika 1 do rozporządzenia (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 z późn. zm.) oraz taką definicję działalności gospodarczej zawiera art. 2
pkt 17 ustawy o pomocy publicznej. Więcej informacji na temat pojęcia przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej, w tym
odesłanie do relewantnych orzeczeń sądów europejskich, można znaleźć m.in. w dokumencie Komisji Europejskiej
pn. Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE C 262/1 z 19.7.2016 r.).

„pomoc publiczna”. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez
państwo, które ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze
unijnym, w związku z czym nie stanowi de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107
ust. 1 TFUE.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że przepisy unijne odróżniają pomoc de minims od pomocy
de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie. Rozróżnienie to wynika z faktu, że
zasady udzielania tych rodzajów wsparcia regulują trzy odrębne rozporządzenia Komisji Europejskiej5.
Każde z rozporządzeń dotyczy wsparcia udzielanego na rzecz innego sektora gospodarki. Zatem
w zależności od tego, czy wsparcie dotyczy działalności gospodarczej, czy działalności w zakresie
podstawowej produkcji rolnej, czy też działalności w sektorze rybołówstwa, stanowi albo pomoc
de minimis, albo pomoc de minimis w rolnictwie, albo pomoc de minimis w rybołówstwie.

Ad. 2)
Zobowiązanie podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis do przedkładania wraz z wnioskiem
o pomoc określonych dokumentów wynika przede wszystkim z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy
publicznej. Zgodnie z tym przepisem 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 oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy
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.
Jednocześnie zgodnie z art. 37 ust. 2a tej ustawy zakres informacji, o których mowa w jej art. 37
ust. 1 pkt 2, jak również wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis, został określony w przytoczonym powyżej rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór tego
formularza zamieszczono także na stronie internetowej UOKiK: Pomoc Publiczna / Informacje
dodatkowe / Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. W celu
zapewnienia prawidłowości zakresu wymaganych informacji, należy uwzględnić Formularz w wykazie
dokumentów niezbędnych do przedłożenia przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
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Zasady udzielania pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013, pomocy de minimis w rolnictwie
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., z późn.zm.;
dalej: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013), zaś pomocy de minimis w rybołówstwie - rozporządzenie Komisji (UE)
nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r., z późn. zm.;
dalej: rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014).

Przedłożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do zweryfikowania przez organ udzielający
pomocy de minimis, czy spełnione zostały wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1407/2013, a więc czy przyznanie pomocy de minimis jest w danym przypadku dopuszczalne6.
Warunek przedstawiania dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy
publicznej wynika bezpośrednio z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, zgodnie
z którym podmiot udzielający pomocy de minimis przed jej przyznaniem uzyskuje od wnioskodawcy
oświadczenie na temat wszelkiej innej pomocy de minimis, w odniesieniu do której stosuje się
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 lub inne rozporządzenie o pomocy de minimis,
otrzymanej w czasie dwóch poprzednich lat podatkowych oraz bieżącego roku podatkowego7. Zatem
niezależnie od tego, o jaką pomoc de minimis ubiega się wnioskodawca (czy o pomoc de minimis,
o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013, czy pomoc de minimis w rolnictwie lub
pomoc de minimis w rybołówstwie), jest on zobowiązany do przedstawienia podmiotowi
udzielającemu pomocy informacji o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej we wskazanym w tym rozporządzeniu okresie.
Wprowadzenie tego obowiązku było niezbędne, aby możliwa była weryfikacja warunku udzielania
pomocy de minimis określonego w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/20138, w którym
wskazano, że pomoc de minimis przyznawaną zgodnie z tym rozporządzeniem można łączyć
z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami o pomocy de minimis do
odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
Wskazywanie w treści programu pomocowego pułapów odnoszących się do poszczególnych
rodzajów pomocy de minimis – jako, że każdy program musi zawierać odesłanie do regulującego tę
kwestię rozporządzenia Komisji (EU) nr 1407/2013 – nie jest wymagane.
W związku z powyższym, projektując przepisy programu przewidującego udzielanie pomocy
de minimis należy zwrócić uwagę, aby od podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis wymagać
przedłożenia wszystkich ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS, jak również ZAŚWIADCZEŃ
O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE. Jednocześnie, biorąc pod uwagę
przepis ustawy o pomocy publicznej, należy umożliwić podmiotom ubiegającym się o pomoc
de minimis, złożenie alternatywnie OŚWIADCZEŃ w tym zakresie (wnioskodawca powinien mieć tutaj
wolność wyboru).
Formułując przepisy programu pomocowego, należy również pamiętać, że:
•

zaświadczenia są wydawane z urzędu przez podmiot udzielający pomocy, natomiast
oświadczenia są deklaracją ze strony podmiotu składającego wniosek o udzielenie pomocy
i jednocześnie,

•

zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się w każdym indywidualnym przypadku udzielenia
tej pomocy, oświadczenie przedsiębiorcy może natomiast dotyczyć wielu przypadków jej
udzielenia.
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Jeżeli określone w rozporządzeniu KE (UE) nr 1407/2013 warunki dopuszczalności pomocy nie zostały spełnione, organy te
mają obowiązek odmowy udzielenia pomocy de minimis. Podobnie - zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o pomocy publicznej do czasu aż podmiot ubiegający się o pomoc de minimis nie dopełni obowiązku przekazania ww. zaświadczeń lub
oświadczeń oraz informacji, pomoc nie może być temu podmiotowi udzielona.
7 Analogiczny wymóg wprowadza art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 717/2014.
8 Jak również z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz z art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014.

Zawierając w projekcie uchwały / ustawy / rozporządzenia powyższe wymagania, należy mieć na
względzie, że obowiązek przedłożenia powyższych dokumentów dotyczy jedynie podmiotów
ubiegających się o pomoc de minimis, nie zaś wszystkich podmiotów ubiegających się o wsparcie
na podstawie tego aktu prawnego.
Jednocześnie udzielając pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie
należy pamiętać, że chociaż podmiot ubiegający się o tę pomoc składa te same zaświadczenia
/ oświadczenia, co podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, to jest on zobowiązany do
przedłożenia innego formularza informacji, niż podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do przedstawienia wyłącznie informacji określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie9. Wymóg przedłożenia
informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis dotyczy natomiast
wyłącznie podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013.

Ad. 3)
Zawarcie w programie pomocowym wyraźnego ograniczenia czasowego co do możliwości udzielania
pomocy de minimis zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 ma
na celu zapobieżenie udzielaniu pomocy de minimis na podstawie danego programu po czasie
obowiązywania ww. rozporządzenia, a więc nielegalnie.
Jednocześnie projektując przepisy programu przewidującego udzielanie pomocy de minimis należy
mieć na względzie, że Komisja Europejska w dniu 2 lipca 2020 r. przyjęła rozporządzenie
nr 2020/972 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia
i odpowiednich dostosowań10, w którym wydłużyła okres obowiązywania rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z pierwotnie określonej daty 31 grudnia 2020 r. na 31 grudnia 2023 r. Zatem,
biorąc pod uwagę 6-miesięczny okres przejściowy stosowania przepisów tego rozporządzenia,
aktualnie możliwe jest udzielanie pomocy de minimis na podstawie programów pomocy zgodnych
z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 do dnia 30 czerwca 2024 r.

Obowiązki organu odpowiedzialnego za przygotowanie projektu programu pomocy de minimis
Projekt programu pomocy de minimis należy przesłać do Prezesa UOKiK w trybie art. 7 ust. 3 ustawy
o pomocy publicznej. Prezes UOKiK może zgłosić do niego zastrzeżenia w terminie 14 dni.
Należy pamiętać, że w tym trybie do Prezesa UOKiK przesyła się projekt programu, a nie już przyjęty
/ obowiązujący akt prawny. Co również istotne, Prezes UOKiK jest właściwy w zakresie pomocy
de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 i tylko w tym zakresie zgłasza
ewentualne zastrzeżenia. Zgodnie natomiast z art. 7a ustawy o pomocy publicznej - projekt uchwały
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Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810.
Dz. Urz. UE L 215/3 z 7.07.2020 r.
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przewidujący udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, podlega zgłoszeniu
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
Ustawa o pomocy publicznej nie zawiera przepisu wskazującego konkretną formę zgłaszania
Prezesowi UOKiK projektów programów pomocy de minimis, jednak zaleca się, aby projekty te były
przekazywane drogą oficjalną za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo poprzez platformę ePUAP.
Możliwe jest również przekazywanie projektu uchwały wraz z pismem przewodnim podpisanym
elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail. Jednocześnie ze względów organizacyjnych zalecane
jest przesyłanie jednego projektu programu pomocowego wyłącznie za pośrednictwem jednej
z ww. form komunikacji.
Ponadto należy podkreślić, że przesyłanie programu pomocy de minimis w trybie art. 12 ust. 1 ustawy
o pomocy publicznej jest niepoprawne, gdyż przepis ten stanowi podstawę wydawania przez Prezesa
UOKiK, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – ministra właściwego do spraw
rolnictwa, opinii do projektów programów pomocowych, w tym przewidujących udzielenie pomocy
w ramach wyłączeń grupowych oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację. Programy
przewidujące udzielanie pomocy de minimis nie wymagają uzyskania opinii, ale jak wynika
z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy, podlegają wyłącznie zgłoszeniu - odpowiednio - Prezesowi UOKiK lub
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, którzy w terminie 14 dni mogą przedstawić swoje
zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Prezes UOKiK jest zobligowany ww. przepisem ustawy o pomocy publicznej jedynie do
przedstawienia zastrzeżeń do projektu programu przewidującego udzielanie pomocy de minimis.
Zatem w przypadku braku zastrzeżeń UOKiK nie wysyła oficjalnej odpowiedzi w danej sprawie.
Z reguły informacja taka jest wysyłana mailem, zatem pomocne będzie zawarcie w piśmie
przewodnim adresu mailowego, który powinien być wykorzystany przez UOKiK do przekazania
informacji o niezgłaszaniu zastrzeżeń do przedłożonego projektu programu pomocowego.

Obowiązki organu odpowiedzialnego za wdrażanie programu pomocy de minimis
Po wejściu w życie programu pomocowego i rozpoczęciu udzielania na jego podstawie pomocy
de minimis konkretnym beneficjentom – podmiot udzielający pomocy z urzędu (bez konieczności
składania w tym zakresie wniosku przez beneficjenta pomocy) wydaje zaświadczenie o przyznanym
wsparciu stwierdzające jego charakter de minimis i określające m.in. dzień i wartość udzielonej
pomocy de minimis, a także dane identyfikujące organ udzielający pomocy i beneficjenta oraz
podstawę prawną udzielenia pomocy.
Zaświadczenie powinno być wydane beneficjentowi w dniu udzielenia pomocy (np. w dniu
podpisania umowy, na podstawie której przedsiębiorca nabył prawo do pomocy lub wraz z decyzją
organu udzielającego pomocy). Jeśli wszystkie niezbędne dane, które musi zawierać zaświadczenie
o pomocy de minimis zostały uwzględnione w treści decyzji, wydawanie zaświadczenia jako
dodatkowego dokumentu nie jest potrzebne. Obowiązek wydania zaświadczenia wynika z art. 5
ust. 3 ustawy o pomocy publicznej, zaś wzory zaświadczeń o pomocy de minimis określa
rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie11. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji z art. 5
ust. 4 ustawy o pomocy publicznej. Wzór tego zaświadczenia zamieszczono także na stronie
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internetowej UOKiK: Pomoc Publiczna / Informacje dodatkowe / Wzory formularzy oraz
zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.
Ponadto, zgodnie z art. 32 ustawy o pomocy publicznej podmioty udzielające pomocy są
zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej / pomocy de minimis. Kwestię tę reguluje również § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu
takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych
na rzecz sektora finansów publicznych12, zgodnie z którym podmiot udzielający pomocy jest
zobowiązany do sporządzenia i przekazania sprawozdania w terminie 7 dni od dnia udzielenia
pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o pomocy publicznej (a więc zasadniczo od dnia
podpisania umowy z beneficjentem). Nie przekazanie ww. sprawozdań do UOKiK może wiązać się
z błędną oceną dopuszczalności udzielenia pomocy przez inne podmioty udzielające pomocy,
a w konsekwencji z koniecznością zwrotu pomocy przez beneficjentów wraz z odsetkami. Więcej
informacji na temat sprawozdawania pomocy de minimis znajduje się na stronie internetowej UOKiK:
Pomoc publiczna / Sprawozdawczość.
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