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I. WSTĘP
Niniejszy raport zawiera informacje o pomocy publicznej1 udzielonej w roku 2008,
spełniającej przesłanki art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Raport stanowi wypełnienie obowiązku określonego w art. 36 ust. 1
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą, zgodnie z którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej
Prezes UOKiK) opracowuje, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych, 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.
Sposób prezentowania danych w niniejszym raporcie pozwala na ich porównywanie
z danymi przedstawianymi przez Komisję Europejską w przygotowywanym przez nią
raporcie o pomocy publicznej udzielanej w krajach UE, tzw. Scoreboard2. Oznacza
to przede wszystkim, iż w niniejszym raporcie (podobnie jak w poprzednim) pomoc
publiczna została podzielona na pomoc udzieloną w sektorze transportu
(wyodrębniona z ogólnej wielkości pomocy i wykazana w rozdziale III.8 raportu)
i pomoc w innych sektorach. Niniejszy raport nie uwzględnia również pomocy
udzielonej w sektorze rolnictwa (w rozumieniu art. 32 TWE), do monitorowania której
właściwy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L Nr 379 z 28.12.2006) maksymalna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć
kwoty 200 tys. euro dla danego beneficjenta w okresie trzech kolejnych lat
podatkowych. Pomoc w takiej wysokości nie wpływa na handel między państwami
członkowskimi i/lub nie zakłóca bądź nie zagraża zakłóceniem konkurencji i dlatego
nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE. W związku powyższym pomoc de minimis
udzielona w roku 2008 nie została uwzględniona w niniejszym raporcie
(1 159,5 mln PLN).
W perspektywie finansowej 2007-2013 Komisja Europejska wyraźnie wskazuje na
konieczność zapewnienia zgodności udzielanego wsparcia ze środków
wspólnotowych z przepisami o pomocy publicznej. Wymaga to opracowania
odpowiednich programów pomocowych, zgodnie z którymi będzie udzielane
wsparcie w ramach funduszy. Dla przykładu można wskazać pkt 26 preambuły
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności (Dz. Urz. UE L Nr 371 z 27.12.2006) oraz rozporządzenia (WE) nr
1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L Nr 210 z 31.07.2006), gdzie Komisja Europejska
wskazuje, iż finansowanie w programach operacyjnych w ramach inżynierii
finansowej projektów ze środków wspólnotowych oraz środków krajowych musi
uwzględniać przepisy o pomocy publicznej lub art. 9 ust. 5 rozporządzenia Rady
1

Pomocy publicznej uznanej przez Komisję Europejską za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz pomocy
publicznej wyłączonej z obowiązku notyfikacji, o którym mowa w art. 88 ust. 3 TWE.
2
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html
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(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L Nr 210 z 31.7.2006), który stanowi, iż „Operacje
finansowane z funduszy są zgodne z postanowieniami Traktatu i aktów przyjętych na
jego podstawie”. Z uwagi na to, że środki wspólnotowe stanowią dochód budżetu
państwa, przy założeniu że beneficjent wsparcia prowadzi działalność gospodarczą
i spełnione są pozostałe przesłanki art. 87 ust. 1 TWE (korzyść, selektywność,
groźba zakłócenia lub zakłócenie konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową
między państwami członkowskimi UE), wówczas środki te należy zaliczyć do pomocy
publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE. Oznacza to, że mają do nich
zastosowanie przepisy art. 32 ust. 1 ustawy. Tak więc organy udzielające wsparcia
ze środków wspólnotowych mają obowiązek przekazywania Prezesowi UOKiK
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.
W 2008 roku ze względu na ww. założenia perspektywy finansowej na lata 2007–
2013 do całkowitej kwoty udzielonej pomocy publicznej włączono środki wspólnotowe w ramach programów pomocowych, powstałych zarówno przed jak i po
rozpoczęciu jej obowiązywania.
W raporcie uwzględniono wsparcie finansowe udzielane jako rekompensata z tytułu
realizacji zadań publicznych. W raportach Komisji Europejskiej wsparcie to nie jest
uwzględniane z uwagi na trudności, jakie ma Komisja w ustaleniu, które ze
stosowanych dotychczas w poszczególnych państwach członkowskich instrumentów
wspierania realizacji zadań publicznych należy uznać za pomoc publiczną.
Statystyka danych źródłowych
W roku 20083:
- 2 167 organów udzieliło pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
- 158 232 beneficjentów otrzymało pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
- wystąpiło 558 841 przypadków4 udzielenia pomocy publicznej lub pomocy de
minimis (na podstawie decyzji lub umów oraz przypadków pomocy automatycznej).

II. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU
Informacje zawarte w raporcie pochodzą ze sprawozdań rocznych przekazywanych
przez podmioty udzielające pomocy publicznej do Prezesa UOKiK na formularzu
sprawozdawczym w formacie Excela lub przy pomocy aplikacji SHRIMP, służącej
monitorowaniu pomocy publicznej. Obowiązek składania sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej wynika z art. 32 ust. 1 ustawy. Jednostki samorządu
terytorialnego z województwa mazowieckiego na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych
do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem
aplikacji SHRIMP (Dz. U. Nr 153, poz. 951), od czwartego kwartału 2008 roku
3

Dane nie uwzględniają pomocy w formie ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe wypłacane
emerytom i rencistom likwidowanych kopalń.
4
Liczba przypadków pomocy jest ponad trzykrotnie wyższa od liczby beneficjentów, m.in. ze względu
na możliwość korzystania przez jednego beneficjenta z wielu źródeł pomocy, wykazywanie 4 razy w
roku (na dzień udzielenia) pomocy w formie ustawowego zwolnienia osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą z podatku od nieruchomości oraz możliwość dokonywania korekt ujemnych
przez organy skarbowe w przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z układu ratalnego spłaty
podatku, wynikającego z decyzji.
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rozpoczęły, jako pierwsze wśród organów udzielających pomocy, przekazywanie
danych o pomocy za pośrednictwem aplikacji SHRIMP. Do organów udzielających
pomocy, które w 2008 roku były zobowiązane do przekazywania sprawozdań, należy
zaliczyć: właściwych ministrów, prezesów agencji, organy jednostek samorządu
terytorialnego, prezesów funduszy, jednostki wdrażające programy operacyjne, w
tym:
1. Ministra Gospodarki,
2. Ministra Finansów,
3. Ministra Infrastruktury,
4. Ministra Skarbu Państwa,
5. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
6. Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
7. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
8. Ministra Edukacji Narodowej,
9. Prezesa (Zarząd) Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
10. Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
11. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
12. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
13. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
14. Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
15. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
16. Dyrektorów Izb Skarbowych i Celnych oraz Naczelników Urzędów Skarbowych
i Celnych (organy skarbowe i celne),
17. Marszałków województw,
18. Starostów powiatów,
19. Prezydentów, burmistrzów oraz wójtów gmin,
20. Regionalne instytucje finansujące,
21. Wojewodów,
22. Ochotnicze Hufce Pracy,
23. Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego,
24. Fundusze Kapitału Zalążkowego,
25. Urząd Dozoru Technicznego,
26. Urząd Regulacji Energetyki,
27. Fundację „Fundusz Współpracy”,
28. Beneficjentów poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
29. Beneficjentów Marszałków Województw (wdrażających Program Operacyjny
Kapitał Ludzki),
30. Beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansującego,
31. Projektodawców m.in. działania 2.5 ZPORR,
32. Przedsiębiorców publicznych.
Kompletność sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w roku 2008 została
zapewniona poprzez zmianę przepisów ustawy, które począwszy od roku 2007
zobowiązują podmioty uprawnione do udzielania pomocy publicznej do informowania
Prezesa UOKiK o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym. Na tej podstawie zidentyfikowano podmioty, które uchyliły się od
obowiązków sprawozdawczych. Stwierdzono, iż w ramach organów jednostek
samorządu terytorialnego 427 jednostek nie dopełniło obowiązków sprawozdawczych.

5

W przypadku organów jednostek samorządu terytorialnego pomocy publicznej w
roku 2008 udzieliło:
a) 16 spośród 16 województw,
b) 285 spośród 314 powiatów,
c) 1368 spośród 2478 gmin.
W raporcie za 2008 rok kontynuowano sposób przedstawienia analizowanych
danych z raportów z lat poprzednich.
Wielkość udzielonej pomocy jest przedstawiana w niniejszym raporcie (podobnie jak
w poprzednich) zgodnie z zasadą ustalania wartości pomocy na dzień jej udzielenia.
Przez dzień udzielenia pomocy należy rozumieć dzień, w który podmiot ubiegający
się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, w szczególności jest
to dzień zawarcia umowy lub dzień wydania decyzji. Oznacza to, iż wartość
udzielonej pomocy w danym roku to inaczej wartość zobowiązań budżetowych
podjętych w tym roku, która nie zawsze pokrywa się z wartością poniesionych
wydatków lub uszczupleń wpływów do budżetu w danym roku. Przykładowo,
w przypadku pomocy udzielanej w formie wieloletnich pożyczek lub gwarancji,
faktyczna wartość „obciążeń budżetu” z tego tytułu jest rozłożona na kilka lat,
a w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej widnieje jako całkowita wartość
pomocy udzielona w danym dniu (dniu udzielenia pomocy).
Przedstawiane w raporcie zaokrąglone sumy poszczególnych kwot są obliczane
z uwzględnieniem ich pełnego rozwinięcia (przed zaokrągleniem) i nie zawsze są
równe sumie poszczególnych kwot zaokrąglonych.
Przez pojęcie „organy skarbowe i celne” należy rozumieć dyrektorów izb skarbowych
i celnych oraz naczelników urzędów skarbowych i celnych.
Stosowane w tabelach znaki oznaczają: „–” – nie dotyczy, „0,00” – nie udzielono
pomocy, „b.d.” – brak danych.
1. Pojęcie pomocy publicznej
Pomoc publiczna to pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub ze źródeł
państwowych, w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem
konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji
niektórych wyrobów, w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę
handlową pomiędzy państwami członkowskimi.
Pomoc publiczna może być udzielana w szczególności w formie:
(a) dotacji oraz ulg i zwolnień podatkowych,
(b) dokapitalizowania przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od
oferowanych na rynku,
(c) pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach
korzystniejszych od oferowanych im na rynku,
(d) poręczeń i gwarancji kredytowych udzielanych za zobowiązania przedsiębiorców
na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
(e) zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu zapłaty, rozłożenia na raty
podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia
zaległości podatkowej bądź odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
(f) umorzenia, bądź zaniechania ustalania lub poboru należnych od przedsiębiorcy
świadczeń pieniężnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu przepisów
6

ustawy o finansach publicznych, innych niż podatki, albo odraczania lub
rozkładania na raty płatności takich świadczeń,
(g) zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – na warunkach
korzystniejszych od oferowanych na rynku.
Przez podmioty udzielające pomocy należy rozumieć organy administracji
publicznej oraz inne podmioty, które są uprawnione do udzielania pomocy, w tym
przedsiębiorcę publicznego. Udzielenie pomocy następuje najczęściej w wyniku
podjęcia decyzji lub podpisania umowy.
2. Formy pomocy
Przedmiotem analizy niniejszego raportu są formy pomocy połączone, zgodnie
z wytycznymi Komisji Europejskiej, w cztery grupy oznaczone literami A, B, C i D.
Kolejnym literom przypisano cyfrę 1 lub 2, w zależności od źródła pochodzenia
środków pomocowych (odpowiednio z budżetu lub kosztem uszczuplenia wpływów
budżetowych). Do poszczególnych grup zaliczono następujące formy pomocy:
Grupa A – dotacje i ulgi podatkowe:
A1 - dotacje,
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla
przedsiębiorców),
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub
realizacją ich zadań statutowych,
- refundacje;
A2 - zwolnienie z podatku,
- odliczenie od podatku,
- obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub
wysokości podatku,
- obniżenie wysokości opłaty,
- zwolnienie z opłaty,
- zaniechanie poboru podatku,
- zaniechanie poboru opłaty,
- umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowej,
- umorzenie opłaty i odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty),
- umorzenie kar,
- oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na warunkach
korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku,
- zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego i ich związków na warunkach korzystniejszych od
oferowanych na rynku,
- umorzenie kosztów egzekucyjnych,
- jednorazowa amortyzacja.
Grupa B – subsydia kapitałowo-inwestycyjne:
B1 - wniesienie kapitału do spółki;
B2 - konwersja wierzytelności na akcje lub udziały.
Grupa C – tzw. „miękkie kredytowanie”:
C1 - pożyczki, kredyty preferencyjne,
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków),
- pożyczki warunkowo umorzone;
7

C2 - odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę,
- odroczenie lub rozłożenie na raty płatności opłaty (składki, wpłaty),
- odroczenie lub rozłożenie na raty płatności kary,
- rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych,
- rozłożenie na raty odsetek.
Grupa D:
D1 - poręczenia i gwarancje kredytowe.
Grupa E:
E - inne, m.in. rekompensata z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
3. Wartość pomocy
Wartość pomocy została przedstawiona w postaci ekwiwalentu dotacji brutto (EDB),
obliczonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej
udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.).
4. Przeznaczenie pomocy publicznej
Przeznaczenie pomocy zostało podzielone na następujące grupy:
1. Pomoc horyzontalna
1.1. Badania, rozwój i innowacje,
1.2. Ochrona środowiska,
1.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa,
1.4. Zatrudnienie,
1.5. Szkolenia,
1.6. Ratowanie,
1.7. Restrukturyzacja,
1.8. Naprawa szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne
nadzwyczajne zdarzenia,
1.9. Zapobieżenie lub likwidacja poważnych zakłóceń w gospodarce o
charakterze ponadsektorowym,
1.10. Wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach
przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
1.11. Promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
1.12. Kapitał podwyższonego ryzyka,
1.13. Pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań
gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych.
2. Pomoc sektorowa
2.1. Sektor hutnictwa żelaza i stali,
2.2. Sektor budownictwa okrętowego,
2.3. Sektor górnictwa węgla,
2.4. Sektor żeglugi morskiej,
2.5. Sektor lotnictwa,
2.6. Inna pomoc w sektorze transportu,
2.7. Sektor wytwarzania energii elektrycznej,
2.8. Sektor kinematografii.
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3. Pomoc regionalna
4. Inne tytuły
4.1. Rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym,
4.2. Pomoc o charakterze socjalnym z przeznaczeniem dla indywidualnych
konsumentów.
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III. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1. Synteza wyników
Tabela nr 1
2004

2005

2006

2007

20085

Ogólna wartość udzielonej
pomocy [mln PLN]

16 400,6

4 795,1

5 875,6

6 549,5

14 383,1

Wartość pomocy z
wyłączeniem transportu*

8 809,3

3 646,2

4 468,4

4 847,2

11 521,9

Udział wartości pomocy w PKB

1,9%

0,5%

0,6%

0,6%

1,13%

Udział wartości pomocy w PKB
z wyłączeniem transportu*

1,0%

0,4%

0,4%

0,4%

0,91%

Rok

Ogólna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku wyniosła
14 383,1 mln PLN, co stanowi 4 090,1 mln EURO (przyjmując średni kurs z 2008
roku 1 EURO = 3,5166 PLN). Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcom w 2008
roku stanowiła 1,13% Produktu Krajowego Brutto, czyli około dwukrotnie więcej
w porównaniu z 2007 rokiem. Wartość pomocy udzielonej w 2008 roku,
w odróżnieniu od lat poprzednich, uwzględnia środki pomocowe pochodzące
z funduszy strukturalnych.
Wartość udzielonej pomocy w 2008 roku, z wyłączeniem pomocy w transporcie
(równej 2 861,2 mln PLN), wyniosła 11 521,9 mln PLN, co stanowiło 0,91% Produktu
Krajowego Brutto.
Formy pomocy publicznej w latach 2004-2008*
Tabela nr 2
Wartość pomocy (w mln PLN)
Podział pomocy
publicznej

2004

2005

Grupy – ogółem,
8 809,3
3 646,2
w tym:
Grupa A,
6 602,1
3 461,3
w tym:
2 189,4
2 811,9
- Grupa A1
4 412,7
649,4
- Grupa A2
Grupa B,
1 391,5
0,0
w tym:
1123,4
0,0
- Grupa B1
268,0
0,0
- Grupa B2
Grupa C,
304,3
112,1
w tym:
257,7
93,9
- Grupa C1
46,6
18,2
- Grupa C2
Grupa D1
511,4
72,7
Grupa E – Inne
0,0
0,0
* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
5

2008

Łącznie w
latach
2004-2008

2006

2007

4 468,4

4 847,2

11 521,9

33 293,0

4 358,0

4 746,2

9 380,9

28 548,5

3 502,4
855,7

3 644,1
1 102,1

7 338,8
2 042,1

19 486,6
9 062,0

8,0

10,4

33,4

1 443,3

8,0
0,0

10,4
0,0

33,4
0,0

1 175,2
268,0

102,5

66,8

348,1

933,8

93,3
9,2
0,0

66,5
0,3
0,0

123,2
224,9
0,0

0,0

23,8

1 759,3

634,6
299,2
584,1
1 783,1

Kwoty uwzględniają środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych.
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Formy pomocy publicznej w latach 2007-2008*
Wykres nr 1
9 380,9

10 000
9 000

Wartość [mln PLN]

8 000
7 000
6 000
4746,2

5 000

2007
2008

4 000
3 000

1 759,3

2 000
1 000

10,4 33,4

66,8

348,1

0,0

0,0

23,8

0
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D1

Inne

Formy pomocy

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

Tabela nr 2a
Podział
pomocy
publicznej
Grupy –
ogółem,
w tym:
Grupa A,
w tym:
- Grupa A1
- Grupa A2
Grupa B,
w tym:
- Grupa B1
- Grupa B2
Grupa C,
w tym:
- Grupa C1
- Grupa C2
Grupa D1
Inne

Dynamika (%)
’05/’04

’06/’05

’07/’06

Udział (%)
’08/’07

’04

’05

’06

’07

’08

42,3

122,5

108,5

242,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

52,4

125,9

109,0

197,7

74,9

94,9

97,5

98,0

81,4

128,4
14,7

124,1
131,8

104,0
128,8

201,4
185,3

24,9
50,1

77,1
17,8

78,3
19,2

76,8
23,2

63,7
17,7

0,0

–

130,0

321,2

15,8

0,0

0,2

0,2

0,3

0,0
0,0

–
–

130,0
–

321,2
–

12,8
3,0

0,0
0,0

0,2
–

0,2
–

0,3
–

36,8

91,4

65,2

521,1

3,5

3,1

2,3

1,4

3,0

36,4
39,1
14,2
–

99,4
50,5
0,0
–

71,3
3,3
–
–

185,3
74 966,7
–
7 392,0

2,9
0,5
5,8
–

2,6
0,5
2,0
–

2,1
0,2
–
–

1,4
0,01
–
0,7

1,1
2,0
–
15,3

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
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Formy pomocy publicznej w 2008 roku*
Wykres nr 2

81,4%

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D1
Inne
15,3%
0,0%
3,0%
0,3%

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

W 2008 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej stosowane instrumenty
pomocy należały do Grupy A – dotacje i ulgi podatkowe – 81,4%. Ich udział jednak
zmalał zwłaszcza ze względu na fakt korzystania przez podmioty udzielające pomocy
z instrumentów nieklasyfikujących się do żadnej z grup. Pomimo, iż takich przypadków pomocy nie było dużo (43)6, ich wartość było znacząca i to zadecydowało o ich
wadze. W badanym roku, podobnie jak w roku poprzednim, nie skorzystano
z instrumentów Grupy B2 – konwersja wierzytelności na udziały lub akcje oraz
z Grupy D1 – poręczenia i gwarancje kredytowe. Najwyższą dynamikę wzrostu
wartości udzielanej pomocy i wzrost udziału w ogólnej kwocie pomocy w stosunku do
roku poprzedniego zanotowano w Grupie C2 – odroczenie lub rozłożenie na raty
należności podatkowych.
Sposób finansowania pomocy państwa w Polsce przedstawiał się następująco7:
Rok
2008
2007
2006

Bezpośrednie wydatki
(np. dotacje)
64,0%
75,4%
78,5%

Uszczuplenia wpływów do budżetu
(np. ulgi podatkowe, umorzenia)
36,0%
24,6%
21,5%

2005

77,1%

22,9%

2004

37,7%

62,3%

2003

9,7%

90,3%

2002

38,0%

62,0%

6

Prawie całą pomoc udzieloną w formie klasyfikującej się jako „inne” otrzymali wytwórcy energii
w formie rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy
i energii elektrycznej.
7
Do bezpośrednich wydatków zaliczono pomoc udzieloną w formie dotacji (grupa A1) oraz w formie
wniesienia kapitału do spółki (grupa B1).
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2001

25,8 %

74,2 %

2000

47,3 %

52,7 %

1999

34,9 %

65,1 %

1998

34,5 %

65,5 %

W roku 2008, podobnie jak w roku poprzednim, zdecydowanie więcej pomocy
udzielono w formie bezpośrednich wydatków (64,0%) niż w formie uszczupleń
wpływów do budżetu (36,0%). Stało się tak, pomimo tego, że w roku 2008 wartość
pomocy udzielonej w formie subsydiów kapitałowo-inwestycyjnych wyniosła tylko
0,3% ogólnej wartości udzielonej pomocy publicznej. Począwszy od 2006 roku
różnica w udziale tych form w ogólnej kwocie udzielanej pomocy publicznej jednak
stopniowo maleje (z 57,0% w 2006 roku do 28,0% w 2008 roku).
Analizując informacje syntetyczne, charakteryzujące pomoc publiczną udzielaną
przedsiębiorcom w latach 2004-2008, można wskazać następujące tendencje (zob.
tab. 1, 2, 2a i 3):
•

w 2008 roku wartość udzielonej pomocy (poza sektorem transportu) jest ponad
dwukrotnie wyższa w porównaniu z wartością z 2007 roku, przede wszystkim ze
względu na wystąpienie pomocy, która w poprzednich latach nie występowała
bądź nie została uwzględniona, a jej wartość była znacząca. Chodzi tutaj
o pomoc dla wytwórców energii z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (1 752,7 mln PLN), pomoc w
zakresie biopaliw (854,7 mln PLN), pomoc udzieloną podmiotom działającym w
sektorze kinematografii (183,4 mln PLN) oraz pomoc udzielaną ze środków
wspólnotowych w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013
(2 655,0 mln PLN);

•

wśród form pomocy dominowały te, które zaliczone są do grupy A (dotacje oraz
zwolnienia podatkowe i funduszowe), a ich udział w ogólnej wartości udzielanej
pomocy już od kilku lat utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie (powyżej
70%);

•

utrzymuje się na wysokim poziomie pomoc regionalna, głównie ze względu na
możliwość korzystania ze zwolnień podatkowych przez przedsiębiorców,
prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref
ekonomicznych; jej wzrost w 2008 roku, ponad 3-krotny, spowodowany był
rozpoczęciem udzielania przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy z przeznaczeniem na nowe inwestycje w ramach
programu X133/2009 – Pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka – regionalna pomoc inwestycyjna, której wartość w tym roku
wyniosła 2 312,5 mln PLN;

•

od 2005 roku systematycznie rośnie wartość pomoc horyzontalnej (a wraz z nią
i jej udział w ogólnej wartości udzielonej pomocy publicznej), co można uznać za
pozytywne zjawisko ze względu na charakter i cel tej pomocy. Pomoc
horyzontalna ma nieznaczny wpływ na konkurencję i sprzyja rozwojowi
ekonomiczno-społecznemu kraju;

•

utrzymuje się na stałym poziomie pomoc dla sektora górnictwa węgla
kamiennego. W 2008 roku zaczął obowiązywać, zatwierdzony przez Komisję
Europejską, program pomocowy nr N 575/2007 – Pomoc państwa dla polskiego
13

sektora węglowego w latach 2008-2015, realizowany na podstawie ustawy
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. z
2007 r. Nr 192, poz. 1379). Przedłużył on program pomocowy nr N 84/2007 –
Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2004-2006;
•

w 2008 roku nastąpił znaczący wzrost pomocy sektorowej, który był wynikiem
udzielenia pomocy, która nie była udzielana (lub wykazywana w sprawozdaniach
przekazywanych Prezesowi UOKiK) w latach poprzednich, tj. pomocy w formie
rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych
sprzedaży mocy i energii elektrycznej, udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki wytwórcom energii – 1 752,7 mln PLN oraz pomocy dla podmiotów
działających w sektorze kinematografii na podstawie rozporządzenia Ministra
Kultury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie udzielania przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
(Dz. U. Nr 219, poz. 1870, z późn. zm.) – 183,4 mln PLN;

•

począwszy od 2005 roku zdecydowana większość pomocy publicznej udzielana
jest w tzw. „aktywnych” formach, np. dotacje, a mniej pomocy udziela się w formie
uszczuplenia wpływów do budżetu (formy pasywne), choć różnica udziałów tych
form w ogólnej kwocie udzielonej pomocy od 2006 roku stopniowo maleje.
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2. Przeznaczenie pomocy publicznej8
Tabela nr 3
20089
Wartość
Udział
pomocy
(%)
(mln PLN)

2007
Wartość
Udział
pomocy
(%)
(mln PLN)

Przeznaczenie pomocy
OGÓŁEM,
w tym:
POMOC HORYZONTALNA,
w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

prace badawczo-rozwojowe
ochrona środowiska
rozwój małych i średnich przedsiębiorców
pomoc na zatrudnienie
szkolenia
pomoc na ratowanie
pomoc na restrukturyzację
kapitał podwyższonego ryzyka
ułatwienie rozwoju niektórych działań lub
regionów gospodarczych
POMOC SEKTOROWA,
w tym:
Sektor budownictwa okrętowego,
w tym:
♦ restrukturyzacja
♦ wsparcie kontraktów na budowę statków
Sektor górnictwa węgla,
w tym:
♦ pomoc na pokrycie kosztów
nadzwyczajnych
Sektor wytwarzania energii elektrycznej
Sektor kinematografii
POMOC REGIONALNA,
w tym:
♦ pomoc w celu wspierania nowych
inwestycji
♦ pomoc w celu tworzenia nowych miejsc
pracy
♦ duże projekty inwestycyjne
♦ pomoc operacyjna
♦ pomoc dla nowo powstałych małych
Przedsiębiorstw
INNE TYTUŁY,
w tym:
♦ pomoc stanowiąca rekompensatę dla
przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań
publicznych
♦ pomoc o charakterze socjalnym z
przeznaczeniem dla indywidualnych
konsumentów
8

4 847,2

100,0

11 521,9

100,0

3 175,7

65,5

4 919,5

42,7

168,1
8,1
654,8
2 061,4
227,8
0,0
38,6
8,2

5,3
0,3
20,6
64,9
7,2
–
1,2
0,3

173,6
896,6
460,3
2 957,5
369,8
0,0
21,2
30,6

3,5
18,2
9,4
60,1
7,5
–
0,4
0,6

8,7

0,3

9,9

0,2

448,5

9,3

2 524,5

21,9

48,9

10,9

–

–

0,0
48,9

–
100

–
–

–
–

399,6

89,1

588,4

23,3

399,6

100

588,4

100

–
–

–
–

1 752,7
183,4

69,4
7,3

1 204,8

24,9

4 038,8

35,1

970,4

80,5

3 784,1

93,7

201,0

16,7

245,2

6,1

33,2
0,2

2,8
0,02

7,1
0,2

0,2
0,005

0,0

–

2,2

0,1

18,1

0,4

39,1

0,3

18,1

100

39,1

100

0,0

–

0,0

–

Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
Do ogólnej wartości pomocy nie zaliczono pomocy dla Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. ani dla
Stoczni Gdynia S.A., gdyż obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne mające na celu
wyegzekwowanie udzielonej pomocy, uznanej przez Komisję Europejską za niezgodną ze wspólnym
rynkiem. W odniesieniu do pomocy dla Stoczni Gdańsk S.A. Komisja Europejska w 2008 roku nie
zakończyła jeszcze postępowania w tej sprawie. Więcej na ten temat przedstawiono w rozdziale V
niniejszego raportu.
9
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Pomoc horyzontalna udzielona w 2008 roku stanowiła 42,7% ogólnej wartości
pomocy udzielonej w 2008 roku (4 919,5 mln PLN), z tego największa część została
udzielona na zatrudnienie – 2 957,5 mln PLN, na ochronę środowiska – 896,6 mln
PLN oraz na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – 460,3 mln PLN. Udział
pomocy na pozostałe cele horyzontalne nie przekroczył 15% wartości ogólnej
udzielonej pomocy horyzontalnej. W badanym roku, przy ogólnej tendencji
wzrostowej kwoty pomocy horyzontalnej, odnotowano dwa spadki. Chodzi tu
o pomoc na restrukturyzację, której wartość spadła o 45% w stosunku do roku
poprzedniego, a jej udział był na poziomie 0,4% całkowitej wartości pomocy
horyzontalnej, oraz o pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – spadek o
30%, natomiast udział 9,4% w całkowitej wartości pomocy horyzontalnej. Wartość
pomocy horyzontalnej była w 2008 roku wyższa o 1 743,8 mln PLN od wartości
pomocy udzielonej w roku poprzednim, o czym zadecydował przede wszystkim
wzrost wartości pomocy udzielanej na zatrudnienie (o 896,1 mln PLN) oraz na
ochronę środowiska (o 888,5 mln PLN).
Wartość pomocy sektorowej udzielonej w 2008 roku wyniosła 2 524,5 mln PLN
(21,9% ogólnej wartości pomocy). Zaliczono do niej: pomoc na pokrycie kosztów
nadzwyczajnych dla podmiotów sektora górnictwa węgla, pomoc dla wytwórców
energii w ramach rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz pomoc dla podmiotów
działających w sektorze kinematografii. W 2008 roku nie udzielono pomocy dla
podmiotów w sektorze hutnictwa żelaza i stali.
Pomoc regionalna stanowiła 35,1% ogółu udzielonej pomocy, w tym większość
pomocy, tj. 3 784,1 mln PLN została przeznaczona na wspieranie nowych inwestycji.
W ramach pomocy regionalnej 1 151,8 mln PLN (w stosunku do 946,6 mln PLN w
2007 roku, 625,8 mln PLN w 2006 roku, 459,1 mln PLN w 2005 roku oraz 656,2 mln
PLN w 2004 roku) zostało udzielone w formie ulg podatkowych, przedsiębiorcom
prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych.
Wartość pomocy, która nie została zakwalifikowana do żadnej z ww. grup
przeznaczeń, wyniosła 39,1 mln PLN i była to pomoc stanowiąca rekompensatę dla
przedsiębiorców z tytułu realizacji zadań publicznych.
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Przeznaczenie pomocy publicznej w roku 2008*
Wykres nr 3

0,3 %

35,1 %

42,7 %

inne tytuły
pomoc regionalna
pomoc sektorowa
pomoc horyzontalna

21,9 %

*Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

Przeznaczenie pomocy publicznej w latach 2007–2008*
Wykres nr 3a

65,5
pomoc horyzontalna

42,7

9,3
pomoc sektorowa

21,9
2007
2008

24,9
pomoc regionalna

35,1

0,4
inne tytuły

0,3

0

10

20

30

*Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
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3. Pomoc publiczna według województw*
Wartość udzielonej pomocy w 2008 roku, w podziale na województwa według
siedziby beneficjenta pomocy, przedstawia tabela nr 4.
Tabela nr 4

Województwo
Ogółem
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Brak danych

Wartość pomocy
[mln PLN]

Udział
[%]

2007

2008

2008

4 847,2
506,7
234,7
131,9
159,8
336,1
243,9
515,3
60,8
344,6
74,1
277,8
977,7
98,7
161,3
510,5
213,4
0,0

11 521,9
1 036,7
546,1
427,5
330,0
665,1
846,3
1 859,9
542,8
660,8
155,9
722,7
1 841,2
245,8
365,4
926,8
347,9
0,7

100,0%
9,0%
4,7%
3,7%
2,9%
5,8%
7,3%
16,1%
4,7%
5,7%
1,4%
6,3%
16,0%
2,1%
3,2%
8,0%
3,0%
0,0%

*Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

W 2008 roku najwięcej pomocy publicznej otrzymali przedsiębiorcy w województwie
mazowieckim (stanowiła ona 16,1% ogólnej wartości pomocy) oraz śląskim (16,0%).
W każdym z tych województw wartość pomocy wyniosła ponad 1,8 mld PLN.
Przedsiębiorcom z województwa dolnośląskiego udzielono około 1,0 mld PLN (9,0%
pomocy ogółem), z województwa wielkopolskiego – 926,8 mln PLN (8,0%), z województwa małopolskiego – 846,3 mln PLN (7,3%).
Najmniej pomocy publicznej udzielono podmiotom z województwa podlaskiego (1,4%)
i świętokrzyskiego (2,1%). Łączna wartość pomocy w pięciu najmniej wspieranych
województwach wyniosła ok. 1,4 mld PLN, czyli 12,5% ogólnej wartości pomocy.
Największą dynamikę wzrostu wartości pomocy udzielonej w 2008 roku odnotowano
w województwie opolskim – stanowiła ona 892,8% wartości pomocy z poprzedniego
roku. Tak duży wzrost wynika z faktu uzyskania znacznych środków przez PGE
Elektrownia Opole S.A. w ramach programu nr C 43/2005 – Rekompensata z tytułu
rozwiązania długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej. W
kolejnych województwach dynamika była już niższa – w województwie mazowieckim
wyniosła 360,9%, w małopolskim – 347,0%, a w lubelskim – 324,1%.
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4. Pomoc publiczna według instytucji udzielających pomocy
Wielkość pomocy publicznej w roku 2008 w podziale na podmioty udzielające pomocy
przedstawiono w tabeli nr 5. Najwięksi dysponenci pomocy publicznej to: Prezes
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 25,1% ogólnej wartości pomocy,
Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21,8%,
organy skarbowe i celne (17,1%) oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – 15,3%.
Wartość pomocy udzielonej przez ww. organy wyniosła 9 102 mln PLN (79,3%
ogólnej wartości pomocy).
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INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY PUBLICZNEJ (ŁĄCZNIE Z ULGAMI SYSTEMOWYMI) W ROKU 2008*
Tabela nr 5
Grupa A
Nazwa instytucji

Grupa A1
Dotacje

Minister Gospodarki
Minister Infrastruktury
Minister Skarbu Państwa
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grupa A2
Subsydia
podatkowe

Grupa B2
Konwersja
zadłużenia
na kapitał

E

Grupa C2
Grupa C1
Kredyty
Odroczenie
preferencyjne i rozłożenie na
i warunkowo raty płatności
umorzone

Grupa D1
Poręczenia
i gwarancje
kredytowe

E
inne

Wartość
pomocy
[mln PLN]

474,3

4,1

1,7

1,7

0,01

2,9
159,9

0,03
1,4

11,9

4,0

15,9

0,1

0,6

75,0

75,6

0,7

2 498,3

21,8

21,2

0,2

2 894,5

25,1

1 956,5

17,1

2 497,6

0,7
2,8

18,4

2 894,5

Organy skarbowe i celne

20,1

1 936,4

Ochotnicze Hufce Pracy

141,0

0,3

Bank Gospodarstwa Krajowego

22,6

Marszałkowie województw

252,9

Starostowie powiatów
Gminy
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Beneficjenci poddziałania 2.1.1 POKL
Fundusze Kapitału Zalążkowego
Projektodawcy
Regionalne instytucje finansujące
Przedsiębiorcy publiczni
Prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

2,6

1,6

141,3

1,2

22,6

0,2

5,7

262,8

2,3
3,2

363,4

1,3

0,02

0,9

365,6

91,2

98,0

0,1

0,1
1 752,7

189,4
1 752,7
95,9
30,6
1,3
150,4
0,2

1,7
15,3
0,8
0,3
0,01
1,3
0,002

224,8

2,0

183,4

1,6

11 521,9

100,0

95,9
30,6
1,3
150,4
0,2

0,01
224,8

181,9

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Udział
[%]

474,3

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S. A.

Pomoc publiczna ogółem (w mln PLN)

Grupa D

2,9

Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

Grupa B1
Wniesienie
kapitału do
spółki

Grupa C

159,9

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Prezes Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Grupa B

7 338,8

1,5
2 042,1

33,4

0,0

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

20

123,2

224,9

0,0

1 759,3

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY PUBLICZNEJ (ŁĄCZNIE Z ULGAMI SYSTEMOWYMI) W ROKU 2007*
Tabela nr 5a
Grupa A
Nazwa instytucji

Grupa A1
Dotacje

Minister Gospodarki

Grupa B

Grupa A2
Subsydia
podatkowe

Grupa C

Grupa B1A Grupa B2A Grupa C1A
Grupa C2A
Wniesienie Konwersja
Odroczenie
Kredyty
kapitału do zadłużenia preferencyjne i rozłożenie na
spółki
na kapitał
i warunkowo raty płatności
umorzone

Grupa D

E

Grupa D1A
Poręczenia
i gwarancje
kredytowe

E
inne

523,6

Minister Infrastruktury

1,6

Minister Skarbu Państwa
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

0,2

0,03

176,8

0,04

Wartość
pomocy
[mln PLN]

Udział
[%]

523,6

10,8

1,6

0,0

0,3
176,8

0,0
3,6

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

5,1

40,7

45,8

0,9

Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

0,7

17,8

18,5

0,4

1 645,0

33,9

26,1

0,5

718,2

14,8

1 005,6

20,7

141,4

2,9

7,8

0,2

8,7

0,2

Prezes Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 644,8

0,1

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S. A.

9,9

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

16,3

718,2

Organy skarbowe i celne

16,5

989,1

Ochotnicze Hufce Pracy

137,9

3,5

8,6

0,1

0,0005

Bank Gospodarstwa Krajowego

7,8

Marszałkowie województw
Starostowie powiatów
Gminy
Administrator Partnerstwa na rzecz
Rozwoju
Fundusze Kapitału Zalążkowego
Projektodawcy
Pomoc publiczna ogółem (w mln PLN)

340,9

1,3

0,2

0,03

342,4

7,1

68,7

107,7

0,0

0,3

176,7

3,6

7,6

0,02
8,2
0,6

0,0
0,2
0,0

23,8

4 847,2

100,0

0,02
0,6
0,6
3 644,1

1 102,1

10,4

0,0

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
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65,5

0,3

0,0

W 2008 roku najwięcej pomocy udzielił Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (wzrost o 2 176,3 mln PLN w stosunku do roku poprzedniego). Pomoc ta
została w około 80% udzielona w ramach programu pomocowego nr X133/2009 –
Pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – regionalna pomoc
inwestycyjna. W ramach tego programu pomoc była udzielana w formie dotacji.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku pomocy udzielonej przez Prezesa
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2008 roku udzielił
on o 52% więcej pomocy niż w 2007 roku. Prawie cała kwota została
rozdysponowana w ramach programu pomocowego na zatrudnienie nr XE 11/04 –
Rekompensata podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
i przyznawana w formie refundacji.
Marszałkowie województw udzielili 30-krotnie więcej pomocy w 2008 roku
w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponad 90% przyznawanej przez nich pomocy
przypada na program nr XR 93/2008 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.
1399). Pomoc udzielana była w formie dotacji bądź refundacji.
W 2008 roku prawie trzykrotnie zmniejszyła się wartość pomocy udzielonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porównaniu do 2007
roku (spadek z 45,8 mln PLN do 15,9 mln PLN). Pomoc została udzielona głównie
w ramach programu nr XR 18/2007 – Program pomocowy w zakresie regionalnej
pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska.
Należy zwrócić uwagę, iż w 2008 roku znaczącej pomocy publicznej udzieliły organy
skarbowe i celne (1 956,5 mln PLN, w tym 854,7 mln PLN w ramach programu
pomocowego nr N 580/2005 – Redukcja podatku akcyzowego od biopaliw w formie
zwolnienia z podatków). Podmiotom działającym w specjalnych strefach udzielono
pomocy w formie zwolnienia z podatku dochodowego na kwotę 1 078,8 mln PLN.
Minister Gospodarki udzielił wsparcia na kwotę 474,3 mln PLN, w tym 360,4 mln PLN
w ramach programu pomocowego N 575/2007 – Pomoc państwa dla polskiego
sektora węglowego w latach 2008-2015. Natomiast Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzje, na podstawie których wypłacono wytwórcom energii zaliczki w
wysokości 1 752,7 mln PLN10 w ramach programu nr C 43/2005 – Rekompensata za
rozwiązanie umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej). Ponadto
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu pomocowego
N 575/2007 – Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2008-2015
rozłożył podmiotom z sektora węglowego na raty składki na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe. Wartość pomocy w tej formie wyniosła 224,8 mln PLN.
10

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży
mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, ze sprost.), pomoc na pokrycie kosztów
osieroconych została wypłacona przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w wysokości określonej w ustawie za
okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 r. (wypłaty kwartalne w dniach 5 sierpnia 2008 r., 5 listopada
2008 r. oraz 5 lutego 2009 r.). Działając na podstawie ww. ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał w dniu 31 lipca 2009 r. decyzje administracyjne o korektach wysokości udzielonej pomocy
publicznej, nakazujące częściowy zwrot wypłaconych zaliczek za 2008 rok. Większość beneficjentów
odwołała się od decyzji Prezesa URE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wstrzymał
wykonanie decyzji co do połowy kwot korekt. Do 30 września 2009 r. wytwórcy przekazali pozostałą
część korekt na rachunek Zarządcy Rozliczeń S.A. Ostateczna kwota przyznanej pomocy będzie
znana po uprawomocnieniu się wyroku sądu. Gdyby uwzględnić korekty, powyższa kwota byłaby
niższa o 312,2 mln PLN. Tak więc ostateczna kwota pomocy udzielonej wytwórcom energii, która
w chwili obecnej jest nieznana, nie będzie wyższa niż ta, którą uwzględniono w niniejszym raporcie.
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5. Pomoc publiczna według beneficjentów
WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ
BENEFICJENTA*
Wykres nr 4

mikroprzedsiębiorstwa
6,8%

duże
przedsiębiorstwa
50,9%

małe
przedsiębiorstwa
14,5%

średnie
przedsiębiorstwa
27,1%

*Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

W 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, około połowy wartości pomocy
publicznej zostało skierowane do przedsiębiorstw dużych. Ich udział w poprzednich
latach ulegał wahaniom – w roku 2006 wyniósł 56,6%, w 2007 spadł do 44,0%,
a w 2008 roku ponownie wzrósł do 50,9%. Należy mieć na uwadze, że pomoc
udzielana dużym podmiotom, mającym silną pozycję konkurencyjną, stanowi
potencjalnie większe ryzyko naruszenia konkurencji niż pomoc udzielana podmiotom
małym i średnim, a zatem przedstawionej wyżej struktury nie można uznać za
pożądaną.
Największą pomoc publiczną w 2008 roku (poza sektorem transportu) uzyskał PKN
Orlen S.A. (484,5 mln PLN), PGE Elektrownia Opole S.A. (411,1 mln PLN), PGE
Elektrownia Turów S.A. (348,2 mln PLN), Grupa Lotos S.A. (245,5 mln PLN) i
Kompania Węglowa S.A. (236,3 mln PLN).
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WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ
BENEFICJENTA*
Wykres nr 5
przedsiębiorcy
prywatni
72,8%

1.C
0,1%

1.D
21,9%

b.d.
1,0%
przedsiębiorstwa
państwowe
0,1%
jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa
4,0%

*Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
1.C – spółki, w których jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% akcji lub udziałów.
1.D – spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi.

Analizując formę prawną beneficjentów pomocy w 2008 roku można zaobserwować,
że największe wsparcie otrzymały przedsiębiorstwa prywatne – 72,8% ogólnej
wartości pomocy. Ich udział jest jednak mniejszy niż w dwóch poprzednich latach, co
oznacza zahamowanie jego tendencji wzrostowej (w latach 2005-2007 udział
przedsiębiorstw prywatnych wzrósł z 68,8% do 87,2%). Stanowi to dowód, iż błędne
jest twierdzenie, że największymi beneficjentami pomocy publicznej są podmioty
publiczne.
Udział wartości pomocy otrzymanej przez beneficjentów posiadających określony
status prawny w ogólnej kwocie udzielonej pomocy, uległ pewnym zmianom
w stosunku do 2007 roku. Ponad trzykrotnie wzrósł (z 7,1% do 21,9%) udział spółek,
w których podmiotami dominującymi są Skarb Państwa, jednostka samorządu
terytorialnego, państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna. Wynika on z
faktu, że w grupie największych beneficjentów pomocy znajdują się PKN Orlen
S.A., Grupa Lotos S.A., a także wytwórcy energii, którzy otrzymali pomoc stanowiącą
rekompensatę z tytułu dobrowolnego rozwiązania długoterminowych umów
sprzedaży mocy i energii elektrycznej (m.in. PGE Elektrownia Opole S.A., PGE
Elektrownia Turów S.A.).
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6. Charakterystyka ogólna pomocy publicznej w poszczególnych grupach11
Poniżej przedstawiono informacje charakteryzujące pomoc publiczną udzieloną
w latach 2006-2008 w podziale na wyodrębnione grupy.
GRUPA A1 – DOTACJE
Tabela nr 6
Udział
(%)

Wartość pomocy
(mln PLN)

Formy pomocy

2006

2007

2008

2008

Grupa A1 – dotacje ogółem,
w tym:
dotacje
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
(bezpośrednio dla przedsiębiorców)

3 502,4

3 644,1

7 338,8

100,0

1 914,3

1 497,8

4 205,3

57,3

0,2

0,6

0,04

0,0

refundacje

1 588,0

2 145,6

3 133,5

42,7

W 2008 roku udzielono pomocy publicznej w formie dotacji w kwocie
7 338,8 mln PLN, co stanowiło 63,7% ogółu pomocy udzielonej w tym roku. Do grupy
dotacji zalicza się między innymi dotacje, które stanowiły w 2008 roku 57,3% udziału
w grupie. Wzrost wartości pomocy w formie dotacji o 3 694,7 mln PLN w porównaniu
do 2007 roku wiąże się przede wszystkim ze wzrostem wartości całej pomocy
publicznej udzielonej w 2008 roku.
GRUPA A2 – SUBSYDIA PODATKOWE
Wartość pomocy
(mln PLN)

Formy pomocy

2006
Grupa A2 – subsydia podatkowe ogółem,
w tym:
zwolnienie z podatku (1)
odliczenie od podatku (2)
obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy
opodatkowania lub wysokości podatku (3)
obniżenie wysokości opłaty (4)
zwolnienie z opłaty (5)
zaniechanie poboru podatku (6)
zaniechanie poboru opłaty (7)
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami (8)
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej (9)
umorzenie opłaty (składki, wpłaty) (10)
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki,
wpłaty) (11)
umorzenie kar (12)
oddanie do korzystania mienia będącego własnością
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i
ich związków na warunkach korzystniejszych dla
przedsiębiorcy od oferowanych na rynku (13)
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na
warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (14)
11

Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
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Tabela nr 7
Udział
(%)

2007

2008

1 102,1

2 042,1

100,0

221,8
1,1

462,3
0,0

1 361,4
–

66,7
–

464,6

594,7

662,4

32,4

11,4
30,1
1,9
–
8,5
0,7
5,0

1
0,1
0,8
–
39,6
0,0

0,001
5,0
0,3
0,0005
9,9
–
0,01

0,0
0,2
0,1
0,0
0,5
–
0,0

0,3

3,5

0,3

0,0

0,0

0,0

1,6

0,1

0,0

0,003

–

–

110,3

0,1

1,2

0,1

855,7

2008

W 2008 roku subsydia podatkowe stanowiły 17,7% ogólnej wartości udzielonej
pomocy. Wartość pomocy udzielonej w tej formie w 2008 roku zwiększyła się
o 940,0 mln PLN w stosunku do wartości z 2007 roku. W strukturze subsydiów
podatkowych największy udział miała pomoc udzielona w formie zwolnienia
z podatku (66,7%) oraz w formie obniżki lub zmniejszenia, powodującego obniżenie
podstawy opodatkowania lub wysokości podatku (32,4%).
GRUPA B – SUBSYDIA KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNE
Tabela nr 8

Grupa

Wartość pomocy
(mln PLN)

Formy pomocy

2006
Grupa B – subsydia kapitałowo-inwestycyjne ogółem,
w tym:

2007

Udział
(%)

2008

2008

8,0

10,4

33,4

100,0

B1.1

wniesienie kapitału do spółki

8,0

10,4

33,4

100,0

B2.1

konwersja zadłużenia przedsiębiorstwa na kapitał

0,0

0,0

0,0

–

W 2008 udzielono 33,4 mln PLN pomocy w formie subsydiów kapitałowoinwestycyjnych, co stanowiło 0,3% ogólnej wartości udzielonej pomocy publicznej i w
całości przypadało na wniesienie kapitału do spółki.

GRUPA C – „MIĘKKIE KREDYTOWANIE”
Tabela nr 9

Wartość pomocy
(w mln PLN)

Formy pomocy

2006
Grupa C1.1 – Pożyczki preferencyjne i warunkowo
umorzone ogółem,
w tym:
- pożyczka preferencyjna
- kredyt preferencyjny
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla
banków)
- pożyczki warunkowo umorzone

2007

Udział
(%)

2008

2008

93,3

66,5

123,2

100,0

44,8
0,1

29,0
19,7

91,7
–

74,4
–

0,1

0,1

0,02

0,0

48,2

17,6

31,5

25,6

Wartość pomocy udzielonej w formie pożyczek preferencyjnych i warunkowo
umorzonych w roku 2008 wyniosła 123,2 mln PLN, co stanowiło 1,1% ogólnej
wartości udzielonej pomocy. W tej grupie form zanotowano wzrost wartości pomocy
udzielanej w formie preferencyjnych pożyczek z 29,0 mln PLN w roku 2007 do
91,7 mln PLN w roku 2008.
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Tabela nr 10

Wartość pomocy
(mln PLN)

Formy pomocy

2006
Grupa C2.2 – Odroczenie i rozłożenie na raty płatności
wobec budżetu i funduszu ogółem,
w tym:
- odroczenie terminu płatności podatku (1)
- odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub
zaległości podatkowej wraz z odsetkami (1.2)
- rozłożenie na raty płatności podatku (2)
- rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub
zaległości podatkowej wraz z odsetkami (3.1)
- odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty) (4)
- rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty) (5)

2007

Udział
(%)

2008

2008

9,2

0,3

224,9

100,0

0,4

0,2

0,02

0,0

0,05
0,04

0,1
0,03

0,001
0,002

0,0
0,0

3,4
0,07
5,3

0,01
0,002
0,002

0,1
0,01
224,8

0,0
0,0
99,9

W 2008 roku pomoc udzielona w formie odroczenia lub rozłożenia na raty płatności
wobec budżetu i funduszy wyniosła 224,9 mln PLN (wartość nominalna
1 400,4 mln PLN), co stanowiło 2,0% wartości pomocy udzielonej we wszystkich
formach. Największy udział w grupie zanotowano dla pomocy udzielonej w formie
rozłożenia na raty opłaty 99,9% (224,8 mln PLN), na co wpłynęła pomoc udzielona
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla Kompanii Węglowej S.A. w wysokości
217,2 mln PLN i Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń w wysokości
7,6 mln PLN.

GRUPA D – PORĘCZENIA I GWARANCJE KREDYTOWE
W 2008 roku nie udzielono pomocy publicznej w formie poręczenia i gwarancji.
GRUPA E – INNE
W 2008 roku do tej grupy zaliczono przede wszystkim pomoc udzieloną wytwórcom
energii w formie rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, której wartość wyniosła
1 752,7 mln PLN.
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7. Przeznaczenie pomocy udzielanej przez poszczególne organy*
Tabela nr 11

Podmiot udzielający
pomocy
Prezes Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A.
Bank Gospodarstwa
Krajowego
Fundusze Kapitału
Zalążkowego
Prezydenci, burmistrzowie
oraz wójtowie gmin

Wartość
pomocy
[mln PLN]
restrukturyzacja
21,2
22,6
19,5
3,1
30,6
189,4
4,8
98,0
0,01
55,3
16,6
7,1
0,2
7,4

Marszałkowie województw

262,8
2,3
0,2
3,5
244,8
2,2
7,1
2,6

Projektodawcy
Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

1,3
159,9
141,9
8,4
9,6

Minister Gospodarki

474,3
42,8
71,1
360,4

Minister Skarbu Państwa
Minister Infrastruktury
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Ochotnicze Hufce Pracy
Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości

2,9
1,7
15,9
1,6
14,3
141,3
2 894,5
31,7
422,6
127,7

Przeznaczenie pomocy

w tym:
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
kapitał podwyższonego ryzyka
w tym:
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- zatrudnienie
- szkolenia
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
- pomoc regionalna – nowe miejsca pracy
- pomoc regionalna – duże projekty inwestycyjne
- pomoc regionalna – pomoc operacyjna
- rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym
w tym:
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- zatrudnienie
- szkolenia
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
- pomoc regionalna – dla nowo powstałych przedsiębiorstw
- rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
- pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w sektorze
górnictwa węgla moc sektorowa – pokrycie kosztów
nadzwyczajnych
szkolenia
w tym:
- badania i rozwój
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań
gospodarczych
w tym:
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
- pomoc regionalna – nowe miejsca pracy
- pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w sektorze
górnictwa węgla
pomoc regionalna – nowe inwestycje
rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
w tym:
- środowisko
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
szkolenia
w tym:
- badania i rozwój
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- szkolenia
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Prezes Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

2 312,5
2 498,3
2 497,6
0,7

Starostowie powiatów

Organy skarbowe i celne

Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Beneficjenci działania
B2.1.1 POKL
Regionalne instytucje
finansujące
Przedsiębiorstwa
publiczne
Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki
Prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
Polski Instytut Sztuki
Filmowej
Ogółem

365,6
0,01
0,01
361,6
1,3
2,8
1 956,5
854,7
2,6
0,4
921,4
157,4
20,1
75,6
40,3
35,3
95,9
0,02
95,9
150,4
0,2
0,2
0,01
1 752,7
224,8
183,4

pomoc regionalna – nowe inwestycje
w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby
niepełnosprawne
- pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w sektorze
górnictwa węgla
w tym:
- środowisko
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- zatrudnienie
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
- rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
w tym:
- środowisko
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań
gospodarczych
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
- pomoc regionalna – nowe miejsca pracy
- rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
w tym:
- środowisko
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
w tym:
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- szkolenia
pomoc regionalna – nowe inwestycje
w tym:
- szkolenia
- rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
pomoc dla wytwórców energii
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w sektorze
górnictwa węgla
pomoc dla sektora kinematografii

11 521,9

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

8. Pomoc publiczna w sektorze transportu
W 2008 roku udzielono 2 861,2 mln zł pomocy publicznej podmiotom działającym
w sektorze transportu, co stanowi 19,9% ogólnej wartości udzielonej pomocy. Z tej
kwoty 2 503,6 mln zł stanowiło pomoc dla podmiotów z sektora transportu
kolejowego (87,5% ogólnej wartości pomocy udzielonej w sektorze transportu).
Szczegółowe zestawienie pomocy udzielonej w sektorze transportu przedstawia
tabela nr 12.
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Tabela nr 12
Wartość pomocy
[mln PLN]

Rodzaj transportu
Transport kolejowy
Transport lądowy pozostały

Udział
[%]

2 503,6

87,5 %

313,4

11,0 %

Transport rurociągowy

—

—

Transport morski

—

—

Transport śródlądowy

0,5

0,02 %

43,6

1,5 %

Transport lotniczy
12

Działalność wspomagająca transport

0,02

0,001%

Brak danych

0,1

0,0 %

Ogółem

2 861,2

100,0 %

Organy i formy pomocy udzielonej w sektorze transportu
Tabela nr 13
Organ udzielający pomocy
Minister Infrastruktury

Wartość pomocy
[mln PLN]

Dominująca forma pomocy

Wartość pomocy
[mln PLN]

2 001,2

dotacje

1 983,8

Marszałkowie województw

806,4

dotacje

753,1

Prezydenci, burmistrzowie,
starostowie, wójtowie

52,5

Organy skarbowe i celne
Bank Gospodarstwa
Krajowego
Prezes Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Suma

refundacje

13,2

inne*

32,5

0,6

dotacje

0,5

0,5

kredyty preferencyjne

0,5

0,1

rozłożenie na raty wpłaty

0,1

2 861,2

*Pomoc dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej obejmująca, m.in. dotacje i refundacje biletów
ulgowych.

Wśród celów udzielania pomocy publicznej w sektorze transportu istotną rolę
odgrywa rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym. Tego rodzaju pomocy udziela głównie Minister Infrastruktury na
podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowego przejazdu
środkami transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.). W 2008 roku dotacje te wyniosły łącznie
12

Do działalności wspomagającej transport zalicza się m.in.: działalność w zakresie przeładunku,
magazynowania i przechowywania towarów, działalność związaną z turystyką, działalność agencji
transportowych.
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1 983,8 mln PLN, z czego 93% otrzymała spółka PKP Przewozy Regionalne
(1 843,3 mln PLN). Spółka ta otrzymała dotację w kwocie 1 383,0 mln PLN z tytułu
rekompensaty za straty poniesione w związku z wykonywaniem przewozów
pasażerskich w ramach obowiązku świadczenia usług publicznych w okresie od dnia
1 października 2001 roku do dnia 30 kwietnia 2004 roku. Pozostała kwota pomocy
udzielona została również przedsiębiorstwom działającym w transporcie kolejowym.
Pomoc będąca rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym jest udzielana, na podstawie wyżej wymienionych ustaw, także przez
marszałków województw. W 2008 roku udzielili oni na ten cel 624,0 mln PLN
pomocy. Pomoc jest wypłacana przewoźnikom na podstawie umowy zawartej
pomiędzy przewoźnikiem kolejowym i samorządem województwa, do którego zadań,
zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
należy organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób.
Największa część tej pomocy trafiła do spółki z o.o. PKP Przewozy Regionalne –
230,5 mln PLN.
Głównym beneficjentem pomocy publicznej udzielonej w transporcie kolejowym była
Grupa PKP S.A. – 2 183,7 mln PLN, z czego największą część otrzymała spółka
z o.o. PKP Przewozy Regionalne – 2 072,1 mln PLN.
Pomoc dla podmiotów z sektora transportu uzyskała także Centrala Zaopatrzenia
Hutnictwa S.A. w ramach programu nr 160/2005 – Program pomocy dla rozwoju
systemów intermodalnych w wysokości 17,4 mln PLN.
Transport lądowy, głównie pasażerski, wspierany był najczęściej przez organy
jednostek samorządu terytorialnego: marszałków województw – 263,8 mln PLN
oraz prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów – 48,9 mln PLN. Bank
Gospodarstwa Krajowego, będący dysponentem Funduszu Żeglugi Śródlądowej,
udzielał pomocy publicznej podmiotom prowadzącym działalność w zakresie
transportu wodnego śródlądowego – 0,5 mln PLN, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 28 października 2002 roku o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu
Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672).
W 2008 roku podmiotom działającym w sektorze transportu lotniczego udzielono
pomocy indywidualnej w wysokości 43,6 mln PLN, z czego Port Lotniczy Lublin S.A.
otrzymał 17,5 mln PLN (sprawa nr N 158/2008), Port Lotniczy Łódź im. Władysława
Reymonta Sp. z o.o. – 20,1 mln PLN (sprawa nr N 638/2007), Port Lotniczy Gdańsk
Sp. z o.o. – 6,0 mln PLN (sprawa nr N 153/2008).

31

IV. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEZNACZEŃ POMOCY
4 919,5 mln PLN

1. Pomoc horyzontalna
1.1. Prace badawczo-rozwojowe

Tabela nr 14
Wartość pomocy
(mln PLN)

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

141,9

dotacje

141,9

Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości

31,7

dotacje

31,7

Suma

173,6

Forma pomocy

W 2008 roku wartość udzielonej pomocy publicznej na prace badawczo-rozwojowe
wyniosła 173,6 mln PLN (168,1 mln PLN w 2007 i 127,6 mln w roku 2006).
Pomoc udzielana była przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości
69,9 mln PLN w ramach programu pomocowego nr X147/2008 – Warunki i tryb
przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych, a w pozostałej
części w ramach pomocy indywidualnej (szczegółowe zestawienie beneficjentów
pomocy indywidualnej zawiera zał. 2) oraz przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach programu X133/2009 – Pomoc finansowa udzielana
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – regionalna pomoc inwestycyjna.
Odnotowano 235 przypadków udzielenia pomocy na ten cel.
1.2. Ochrona środowiska
Tabela nr 15
Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Organy skarbowe i celne

854,7

Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

40,3

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

1,6

Suma

896,6

Forma pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

zwolnienie z podatku

854,7

pożyczki preferencyjne

34,6

pożyczki warunkowo umorzone

5,7

pożyczki preferencyjne

1,6

W ramach pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska w 2008 roku udzielono
896,6 mln PLN (8,1 mln PLN w roku 2007). Najwyższą kwotę pomocy stanowiło
zwolnienie z podatku akcyzowego od biopaliw w ramach programu pomocowego
nr N 580/2005 – Redukcja podatku akcyzowego od biopaliw. Pomocy na ochronę
środowiska udzieliły także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie
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preferencyjnych pożyczek oraz umorzenia pożyczek. Pomoc udzielona była
w ramach 5 programów pomocowych (szczegółowe zestawienie wyników realizacji
poszczególnych programów pomocowych zawiera zał. 1). Odnotowano 250
przypadków pomocy o tym przeznaczeniu.
1.3. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Tabela nr 16
Wartość
pomocy
(mln PLN)

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Prezes
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

422,6

dotacje

422,6

Bank Gospodarstwa
Krajowego

19,5

pożyczki warunkowo umorzone

19,5

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

8,4

dotacje

8,4

zwolnienie z podatku

4,4

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

0,3

rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej
lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

0,1

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

2,6

refundacje

2,0

inne

0,2

dotacje

0,1

Prezydenci,
burmistrzowie oraz
wójtowie gmin

4,8

Organy skarbowe
i celne

2,6

Marszałkowie
województw

Suma

2,3

Forma pomocy

460,3

Wartość pomocy udzielonej w roku 2008 na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
wyniosła 460,3 mln PLN (654,8 mln PLN w roku 2007). Przedmiotowa pomoc
udzielona była głównie przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w wysokości 422,6 mln PLN. Prawie cała przyznana przez niego pomoc przypada na
program pomocowy nr XS4/2007 – Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących
nowych inwestycji, który jest elementem Sektorowego Programu Operacyjnego –
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.2.1). W 2008 roku wystąpiły
494 przypadki udzielenia pomocy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Pomocy indywidualnej na prace badawczo-rozwojowe w ramach pomocy na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw udzielił 30-u beneficjentom w formie dotacji
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego
częściowo umorzył 15 beneficjentom pomocy indywidualnej, udzielony wcześniej,
tzw. kredyt technologiczny.
Programy wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizują także
jednostki samorządu terytorialnego oraz organy skarbowe (szczegółowe zestawienie
wyników realizacji poszczególnych programów pomocowych oraz beneficjentów
pomocy indywidualnej zawiera zał. 1 i 2).
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1.4. Zatrudnienie
Tabela nr 17
Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Prezes Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

2 497,6

Starostowie powiatów

361,6

Prezydenci, burmistrzowie
oraz wójtowie gmin

98,0

Marszałkowie województw

0,2

Suma

2 957,5

Forma pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

refundacje

2 497,6

refundacje

315,3

dotacje

46,2

inne

0,1

refundacje

79,9

dotacje

9,6

zwolnienie z podatku

6,8

umorzenie zaległości
podatkowej wraz z odsetkami

1,7

refundacje

0,2

Największa część pomocy na zatrudnienie w 2008 roku została udzielona w ramach
programu nr XE 11/04 – Rekompensata podwyższonych kosztów zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Pomoc na zatrudnienie udzielana była również w ramach
programów pomocowych: nr XE8/06 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie bezrobotnemu środków na
podjęcie działalności gospodarczej (360,8 mln PLN) oraz nr XE15/04 – Prace
interwencyjne (85,4 mln PLN). Pomoc w ramach tych programów udzielana jest
przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Odnotowano prawie 365 tys.
przypadków pomocy na ten cel.
1.5. Szkolenia
Tabela nr 18
Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Ochotnicze Hufce Pracy

141,3

Prezes
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

127,7

dotacje

127,7

Beneficjenci poddziałania
B2.1.1 POKL

95,9

dotacje

95,9

Marszałkowie województw

3,5

dotacje

3,5

Projektodawcy

1,3

dotacje

1,3

Przedsiębiorcy publiczni

0,2

dotacje

0,2

Suma

369,8

Forma pomocy
refundacje
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty
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Wartość
pomocy
(mln PLN)
141,0
0,3

Pomoc udzielona w roku 2008 z przeznaczeniem na szkolenia wyniosła 369,8 mln
PLN. Z tego prawie 40% udzielone zostało za pośrednictwem Ochotniczych Hufców
Pracy, które odpowiadają za realizację programu pomocowego nr XT11/05 – Pomoc
na szkolenia ogólne młodocianych pracowników. Pomoc na szkolenia udzielana była
również przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 127,7 mln
PLN, w 63% w ramach programu pomocowego nr X152/2009 – Pomoc finansowa na
szkolenia udzielana przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a w 37% w ramach
programu pomocowego nr XT91/04 – Wsparcie lub zapłata udzielone projektodawcy
lub organizatorowi szkolenia na pokrycie kosztów uczestnictwa w tym szkoleniu
przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych. W ramach programu nr
X152/2009 – Pomoc finansowa na szkolenia udzielana przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 została udzielona pomoc w wysokości 84,2 mln PLN za pośrednictwem firm
prywatnych, realizujących poddziałanie B2.1.1. w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Odnotowano ponad 62 tys. przypadków pomocy przeznaczonej na
ten cel.
1.6. Ratowanie i restrukturyzacja
Tabela nr 19
Główne organy
udzielające pomocy
Prezes Agencji
Rozwoju Przemysłu
Suma

Wartość pomocy
(mln PLN)

Forma pomocy

18,4

pożyczki preferencyjne

2,8

wniesienie kapitału

Wartość pomocy
(mln PLN)

21,2
21,2

Pomoc na restrukturyzację udzielana była przez Prezesa Agencji Rozwoju
Przemysłu i dotyczyła 4 przedsiębiorstw (szczegółowe zestawienie beneficjentów
pomocy indywidualnej zawiera zał. 2). Nie odnotowano żadnego przypadku pomocy
udzielonej w ramach obowiązującego od 20 sierpnia 2008 roku programu pomocowego nr N 21/2008 – Program pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorców w
trudnej sytuacji ekonomicznej.

1.7. Kapitał podwyższonego ryzyka
Tabela nr 20
Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Fundusze Kapitału
Zalążkowego

30,6

Suma

30,6

Forma pomocy
wniesienie kapitału

Wartość pomocy
(mln PLN)
30,6

W 2008 roku udzielono pomocy na tzw. powiększenie funduszu kapitału zalążkowego w kwocie 30,6 mln PLN. Pomoc udzielona została w ramach programu
nr N 599/2005 – Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego, realizo35

wanego w ramach poddziałania 1.2.3 „Wsparcie powstawania funduszy kapitału
zalążkowego typu seed capital” SPO-WKP przez Spółkę Zarządzającą Funduszami
Kapitału Zalążkowego SATUS Sp. z o.o., Business Angel Seedfund Sp. z o.o.
S.K.A., MCI.BioVentures Sp. z o.o., BIB Seed Capital Sp. z o.o. Z pomocy skorzystało 25 przedsiębiorców.

1.8. Pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań
gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych
Tabela nr 21
Wartość pomocy
(mln PLN)

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

9,6

dotacje

9,6

Organy skarbowe i celne

0,4

zaniechanie poboru podatku

0,4

Suma

9,9

Forma pomocy

W 2008 roku udzielono pomocy, która jest uznawana przez Komisję Europejską za
zgodną ze wspólnym rynkiem bezpośrednio na podstawie art. 87.3.(c) TWE, tj.
pomocy na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych
regionów gospodarczych. Pomocy takiej udzielał głównie Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w ramach programu N 632/2006 – Dotacje do podręczników
akademickich. Odnotowano 246 przypadków pomocy o takim przeznaczeniu.
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4 038,8 mln PLN

2. Pomoc regionalna

Tabela nr 22
Wartość
pomocy
(mln PLN)

Organ udzielający
pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Prezes Polskiej
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

2 312,5

dotacje

Organy skarbowe i
celne

1 078,8

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie
podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

662,3

zwolnienie z podatku

416,5

dotacje

151,2

refundacje

95,8

Forma pomocy

2 312,5

Marszałkowie
województw

247,0

Regionalne Instytucje
Finansujące

150,4

dotacje

150,4

Minister Gospodarki

113,9

dotacje

113,9

dotacje

11,9

pożyczki preferencyjne

1,3

pożyczki warunkowo umorzone

1,2

zwolnienie z opłaty

1,8

zbycie mienia będącego własnością skarbu Państwa
albo jednostek samorządu terytorialnego

1,2

zwolnienie z podatku

1,3

zwolnienie z podatku

70,6

refundacje

1,7

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie
podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

0,1

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

5,2

umorzenie kar

1,6

dotacje

0,6

pożyczki preferencyjne

32,7

pożyczki warunkowo umorzone

2,0

pożyczki warunkowo umorzone

3,1

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

14,3

Minister Skarbu
Państwa

2,9

Starostowie powiatów

1,3

Prezydenci,
burmistrzowie oraz
wójtowie gmin

79,3

Wojewódzkie
Fundusze Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej

35,3

Bank Gospodarstwa
Krajowego

3,1

Suma

4 038,8
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Wartość udzielonej pomocy regionalnej w roku 2008 wyniosła 4 038,8 mln PLN i była
o ponad 2 834,0 mln PLN wyższa niż w roku 2007 – 1 204,8 mln PLN. Najwięcej
pomocy o tym przeznaczeniu udzielił Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu X133/2009 – Pomoc finansowa udzielana przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – regionalna pomoc inwestycyjna, w wysokości 2 312,5 mln PLN.
Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą kwotę pomocy przeznaczonej na
rozwój regionalny udzieliły organy skarbowe w formie ulg w podatku dochodowym
podmiotom działającym na terenie specjalnych stref ekonomicznych – 1 078,8 mln
PLN. Organy jednostek samorządu terytorialnego udzielały pomocy regionalnej
głównie w formie zwolnień z podatku od nieruchomości. Głównymi beneficjentami tej
pomocy były podmioty działające na terenie specjalnych stref ekonomicznych –
73,0 mln PLN.
Minister Gospodarki udzielił w 2008 roku pomocy indywidualnej w formie dotacji na
nowe inwestycje oraz na tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 113,9 mln
PLN. Dominującą cześć tej pomocy stanowiły dotacje budżetowe udzielane w
ramach, tzw. programów wieloletnich, uchwalanych na podstawie art. 117 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014, z późn. zm.) – 112,4 mln PLN. Najwięcej pomocy Minister Gospodarki udzielił
LIP – PL – Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w wysokości 89,7 mln PLN oraz
Cadbury Wedel Sp. z o.o. w wysokości 14,2 mln PLN (szczegółowe zestawienie
wyników realizacji poszczególnych programów pomocowych oraz beneficjentów
pomocy indywidualnej zawiera zał. 1 i 2).
Pomoc regionalna w 2008 roku udzielana była również przez fundusze ochrony
środowiska w ramach programu nr XR18/2007 – Program pomocowy w zakresie
regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska –
49,6 mln PLN, z czego 14,3 mln PLN udzielił Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 35,3 mln PLN – fundusze wojewódzkie.
W 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Spółce Polski Lek S.A.
3,1 mln PLN indywidualnej pomocy regionalnej w formie umorzenia pożyczki.
W ramach programu XR93/2008 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399)
marszałkowie województw udzielili pomocy w wysokości 247,0 mln PLN,
a Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w
wysokości 150,4 mln PLN.
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2 524,5 mln PLN

3. Pomoc sektorowa
3.1. Sektor górnictwa węgla

Tabela nr 23
Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Minister Gospodarki

360,413

Prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych

224,8

Prezes Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

0,7

zwolnienie z bieżących wpłat

0,7

Marszałek województwa

2,6

zwolnienie z opłaty

2,6

Suma

588,4

Forma pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

dotacje

360,4

rozłożenie na raty opłaty

224,8

Pomoc publiczna udzielona w 2008 roku w sektorze górnictwa węgla wyniosła
588,4 mln PLN. Pomoc ta w całości została udzielona w ramach zaakceptowanego
przez Komisję Europejską programu pomocowego nr N 575/2007 – Pomoc państwa
dla polskiego sektora węglowego w latach 2008-2015. Największymi beneficjentami
pomocy byli: Kompania Węglowa S.A., która otrzymała pomoc publiczną o łącznej
wartości 236,3 mln PLN, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – 191,8 mln PLN oraz
Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń – 54,7 mln PLN14.
3.2. Sektor wytwarzania energii elektrycznej
Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki

1 752,7

Forma pomocy
Inne

Wartość pomocy
(mln PLN)
1 752,7

Pomoc dla podmiotów działających w sektorze wytwarzania energii elektrycznej
została w całości udzielona w ramach programu pomocowego nr C 43/2005 –
Rekompensata za rozwiązanie długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii
elektrycznej. Największą pomoc z tego tytułu wśród 12 beneficjentów otrzymała PGE
Elektrownia Opole S.A. – 411,1 mln PLN oraz PGE Elektrownia Turów S.A. – 348,2
mln PLN.
13

Kwota ta obejmuje ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe wypłacane emerytom i rencistom
likwidowanych kopalń, natomiast nie uwzględnia dotacji na pokrycie kosztów zaległych wypłat
w kwocie 0,7 mln dla byłych pracowników nieistniejącego zakładu górniczego „Bytom I”.
14
Dane nie uwzględniają pomocy w formie ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe wypłacanych emerytom i rencistom likwidowanych kopalń. Płatnikiem ww. świadczenia jest Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.

39

3.3. Sektor kinematografii
Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Polski Instytut Sztuki
Filmowej

183,4

Forma pomocy
dotacje
pożyczki preferencyjne

Wartość pomocy
(mln PLN)
181,9
1,5

Pomoc publiczna dla podmiotów działających w sektorze kinematografii została
udzielona w ramach programu pomocowego N 505/2005 – Rozporządzenie Ministra
Kultury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie udzielania przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz. U.
Nr 219, poz. 1870, z późn. zm.). Największa pomoc przypadła Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych – 20,0 mln PLN, a także Akson Studio Sp. z o.o. –
12,6 mln PLN.
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39,1 mln PLN

4. Inne przeznaczenia

4.1. Pomoc stanowiąca rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych
Tabela nr 24
Główne organy
Wartość pomocy
udzielające pomocy
(mln PLN)
Organy skarbowe
i celne

Prezydenci,
burmistrzowie oraz
wójtowie gmin

20,1

7,4

Marszałkowie
województw

7,1

Starostowie powiatów

2,8

Minister Infrastruktury

1,7

Suma

39,1

Forma pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

dotacje

20,1

zwolnienie z podatku

7,1

umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami

0,1

inne

0,1

inne

5,5

pożyczka preferencyjna

1,6

dotacje

1,9

inne

0,9

dotacje

1,7

W 2008 roku w ramach pomocy stanowiącej rekompensatę z tytułu realizacji zadań
publicznych udzielono 39,1 mln PLN. Z tego 16,7 mln PLN udzielono na podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie stawek,
szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do
posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. Nr 116, poz. 1220). Natomiast
Minister Infrastruktury udzielił Poczcie Polskiej 1,7 mln PLN dotacji przedmiotowej do
świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem
i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych.
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V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu UOKiK w 2008 roku udzielono
przedsiębiorcom pomocy w wysokości 14 383,1 mln PLN (tj. 4 090,1 mln EURO
przyjmując średni kurs z 2008 roku 1 EURO = 3,5166 PLN), z czego 2 861,2 mln
PLN to pomoc udzielona w transporcie. Jednakże zgodnie z metodologią stosowaną
przez Komisję Europejską wszelkie zestawienia i szczegółowe analizy struktury
udzielonej pomocy publicznej dokonywane są z wyłączeniem pomocy udzielonej
sektorze transportu. Zatem wielkość pomocy po wyłączeniu pomocy w transporcie
wynosi 11 521,9 mln PLN.
Należy w tym miejscu jednocześnie podkreślić, że w badanym roku w oparciu
o założenia perspektywy finansowej na lata 2007-2013, po raz pierwszy do ogólnej
kwoty udzielonej pomocy publicznej zaliczono także tę część, która jest finansowana
ze środków wspólnotowych. Wielkość pomocy finansowanej ze źródeł krajowych (nie
uwzględniając pomocy udzielonej w transporcie) wynosi w 2008 roku
8 866,8 mln PLN.
W porównaniu do 2007 roku wartość pomocy udzielonej w 2008 roku (nie
uwzględniając pomocy udzielonej w transporcie) wzrosła o 137,7%. Powodem tego
było udzielenie w 2008 roku znaczącej pomocy, która w poprzednich latach nie
występowała. Chodzi tu o pomoc dla wytwórców energii w ramach rekompensaty
z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych (1 752,7 mln PLN),
pomoc w zakresie biopaliw (854,7 mln PLN) oraz pomoc dla podmiotów działających
w sektorze kinematografii (183,4 mln PLN). Wzrost spowodowany był również
uwzględnieniem w ogólnej kwocie udzielonej pomocy środków wspólnotowych.
W 2008 roku pomoc udzielana ze środków wspólnotowych (poza sektorem
transportu) w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 wynosiła
2 655,0 mln PLN.
Analizując dane w latach 2005-2008 można zauważyć, iż od roku 2005 mamy do
czynienia ze stopniowym wzrostem wartości udzielonej pomocy publicznej.
Uwzględniając pomoc w sektorze transportu, nastąpił jej wzrost z 4 795,1 mln PLN
w roku 2005 do 14 383,1 mln PLN w roku 2008. Znaczący wzrost pomocy należy
tłumaczyć powstaniem nowych programów pomocowych, większym wykorzystaniem
niektórych już istniejących programów oraz większą liczbą przypadków pomocy
indywidualnej (szczegółowe zestawienie wyników realizacji poszczególnych
programów pomocowych oraz beneficjentów pomocy indywidualnej zawiera zał. 1 i
2).
Tak jak w latach poprzednich również i w roku 2008 najczęściej stosowane
instrumenty pomocy należały do Grupy A – dotacje i ulgi podatkowe – 81,4%, których
udział w ostatnich trzech latach przekroczył poziom 80%. W badanym roku podmioty
udzielające pomocy nie korzystały z instrumentów z Grupy B2 – konwersja
wierzytelności na udziały lub akcje oraz z Grupy D1 – poręczenia i gwarancje
kredytowe. Najwyższą dynamikę wzrostu wartości udzielonej pomocy i wzrost udziału
w ogólnej kwocie pomocy w stosunku do roku poprzedniego zanotowano w Grupie
C2 – odroczenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych – prawie 75 razy
wyższa pomoc, co oznacza zahamowanie spadku wielkości pomocy, udzielanej w tej
formie, który następuje od 2003 roku.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie pomocy należy wskazać, iż w 2008 roku
najbardziej wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (o 2 834,0 mln PLN) wartość
pomocy regionalnej. Stało się tak głównie z powodu rozpoczęcia udzielania przez
Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy z przeznaczeniem na
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nowe inwestycje w ramach programu X133/2009 – Pomoc finansowa udzielana
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – regionalna pomoc inwestycyjna, której wartość w
2008 roku wyniosła 2 312,5 mln PLN.
W 2008 roku odnotowano wysoki wzrost w stosunku do roku poprzedniego również
w przypadku pomocy sektorowej (o 2 076,0 mln PLN). Jest on wynikiem udzielenia
pomocy, która w latach ubiegłych nie występowała. Chodzi o pomoc dla wytwórców
energii w ramach rekompensaty za dobrowolne rozwiązanie umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej w wysokości
1 752,7 mln PLN oraz pomoc dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze
kinematografii, udzielonej na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia
27 października 2005 roku w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz. U. Nr 219, poz. 1870,
z późn. zm.), w wysokości 183,4 mln PLN.
Jeśli chodzi o pomoc horyzontalną, pomimo iż jej udział w ogólnej kwocie pomocy
zmalał na rzecz pomocy regionalnej i sektorowej (z 65,5% w 2007 roku do 42,7%
w 2008 roku), jej wartość w 2008 roku wzrosła o 1 743,8 mln PLN w porównaniu
z rokiem poprzednim i wyniosła 4 919,5 mln PLN. Przede wszystkim jest to wynikiem
wzrostu wartości pomocy udzielonej na zatrudnienie (o 896,1 mln PLN) oraz na
ochronę środowiska (o 888,5 mln PLN).
Wartość pomocy, która nie została zakwalifikowana do żadnej z ww. grup
przeznaczeń, wyniosła 39,1 mln PLN i była to pomoc stanowiąca rekompensatę dla
przedsiębiorców z tytułu realizacji zadań publicznych.
W 2008 roku najwięcej pomocy udzielił Prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości – 2 894,5 mln PLN (wzrost o 2 176,3 mln PLN w stosunku do
roku poprzedniego) oraz Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 2 498,3 mln PLN (wzrost o 853,3 mln PLN w stosunku do roku
poprzedniego). Natomiast marszałkowie województw udzielili 30-krotnie więcej
pomocy w porównaniu z rokiem ubiegłym, na co istotny wpływ miała pomoc
udzielona przez nich w ramach programu pomocowego nr XR93/2008 –
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399) w wysokości 247,0 mln PLN.
Analizując formę prawną beneficjentów pomocy można zauważyć, że największe
wsparcie otrzymały w 2008 roku przedsiębiorstwa prywatne – 72,8% ogólnej wartości
pomocy. Otrzymana przez nich pomoc jest jednak niższa niż w dwóch poprzednich
latach, co należałoby uznać za niekorzystne zjawisko, gdyż przyjmuje się,
że podmioty działające na warunkach całkowicie wolnorynkowych zapewniają lepsze
wykorzystanie środków.
W 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, około połowy wartości pomocy
publicznej zostało skierowane do przedsiębiorstw dużych. Ich udział ulega wahaniom
– w roku 2006 wyniósł 56,6%, w 2007 spadł do 44,0%, a w 2008 roku ponownie
wzrósł do 50,9%. Należy mieć na uwadze, że pomoc udzielana dużym podmiotom,
posiadającym silną pozycję konkurencyjną, stanowi potencjalnie większe ryzyko
naruszenia konkurencji niż pomoc udzielana podmiotom małym i średnim, a zatem
przedstawionej wyżej struktury nie można uznać za pożądaną.
Największą pomoc publiczną w 2008 roku (poza sektorem transportu) uzyskały
następujące spółki: PKN Orlen S.A. (484,5 mln PLN), PGE Elektrownia Opole S.A.
(411,1 mln PLN), PGE Elektrownia Turów S.A. (348,2 mln PLN), Grupa Lotos S.A.
(245,5 mln PLN) i Kompania Węglowa S.A. (236,3 mln PLN). Pięć wyżej wymie43

nionych podmiotów uzyskało 15% ogólnej wartości pomocy udzielonej w 2008 roku
w Polsce.
W 2008 roku istniało 110 programów pomocowych, na podstawie których można było
udzielać pomocy. Na podstawie pierwszych 10 programów znajdujących się
w załączniku 1 udzielono pomocy w wysokości 9 997,24 mln PLN, co stanowiło około
87% całkowitej wartości pomocy udzielonej w Polsce. Świadczy to o bardzo dużym
zróżnicowaniu programów pomocowych, jeśli chodzi o wielkość pomocy udzielonej
na ich podstawie. Wynika z tego, że w 2008 roku na podstawie około 10 %
istniejących programów udzielono około 90% ogólnej wartości pomocy i na
podstawie około 90% programów udzielono około 10% ogólnej wartości pomocy.
Warto również wskazać, iż 4 organy udzielające pomocy w Polsce, tj. Prezes Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz organy
skarbowe i celne, udzieliły około 90% ogólnej wartości pomocy.
W dniu 6 listopada 2008 roku Komisja Europejska wydała decyzje nakazujące zwrot
pomocy publicznej udzielonej Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. oraz Stoczni
Gdynia S.A. W celu wykonania decyzji w sposób określony przez Komisję,
niezbędne było podjęcie przez władze polskie odpowiednich działań legislacyjnych.
W dniu 19 grudnia 2008 roku została przyjęta ustawa o postępowaniu
kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu
stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569). Określa ona między innymi zasady,
warunki oraz tryb sprzedaży składników majątku stoczni oraz zaspokojenia roszczeń
wierzycieli, w tym również tych, którzy posiadają wierzytelności stanowiące pomoc
publiczną. Niniejszy raport nie uwzględnia danych o pomocy udzielonej stoczniom
z dwóch powodów. Po pierwsze, raport dotyczy pomocy notyfikowanej Komisji
w trybie art. 88 TWE i uznanej przez Komisję za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz
pomocy zwolnionej z obowiązku notyfikacji (pomocy udzielanej w ramach wyłączeń
grupowych). Po drugie, z przychodów ze sprzedaży w trybie przetargu
poszczególnych składników majątkowych stoczni mają być zaspokajani poszczególni
wierzyciele. Kolejny przetarg ma odbyć się pod koniec listopada 2009 roku. Nie
wiadomo więc w jakim stopniu zostaną zaspokojeni wierzyciele, którzy udzielili
stoczniom pomocy.
Nie oznacza to, że pomoc ta nie była monitorowana. Urząd posiada szczegółowe
informacje o każdym przypadku pomocy udzielonej stoczniom. Poniżej
przedstawione są zagregowane dane dotyczące pomocy udzielonej Stoczni Gdynia
S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. W 2008 roku Stocznia Gdynia S.A.
otrzymała pomoc w wyrażoną w wartościach nominalnych na kwotę 1 037 270 911
PLN, z czego w formie gwarancji KUKE – 448 978 920 PLN, dokapitalizowania przez
Ministra Skarbu Państwa – 515 000 006 PLN, odroczenia terminu płatności pożyczek
ARP S.A. – 62 043 511 PLN, dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 96 626
PLN, niedochodzenia należności publicznoprawnych przez PFRON, Urząd Miasta,
Marszałka Województwa Pomorskiego oraz ZUS – 73 195 359 PLN. Natomiast
Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. otrzymała pomoc wyrażoną w wartościach
nominalnych na kwotę 994 622 001 PLN, z czego w formie gwarancji KUKE –
585 549 277 PLN, pożyczki i dokapitalizowania przez KPS S.A. – 40 572 770 PLN,
pożyczek, gwarancji i dokapitalizowania ARP S.A. – 368 499 954 PLN.
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VI. WPŁYW POMOCY NA KONKURENCJĘ
Zgodnie art. 87 ust. 1 TWE pomoc publiczna to przysporzenie korzyści finansowych
dokonywane przez Państwo Członkowskie lub ze źródeł państwowych,
w jakiejkolwiek formie, które narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez
uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych
wyrobów, w zakresie, w jakim wpływa ono negatywnie na wymianę handlową
pomiędzy Państwami Członkowskimi.
Z doświadczeń Urzędu oraz materiałów publikowanych przez Komisję Europejską
wynika, iż o stopniu wpływu pomocy publicznej na konkurencję decydują następujące
czynniki.
1. Przeznaczenie pomocy. Pomoc sektorowa i pomoc na restrukturyzację stanowią
potencjalnie największe zagrożenie naruszenia konkurencji. Pomoc taka stanowi
zazwyczaj doraźną reakcję państwa na problemy poszczególnych podmiotów,
bez względu na przyczyny ich powstania, np. niegospodarność, błędy w zarządzaniu. Z drugiej strony, jako pomoc o nieznacznym wpływie na konkurencję
należy wymienić pomoc horyzontalną, np. pomoc na rozwój małych i średnich
przedsiębiorców, na zatrudnienie, na ochronę środowiska, itp. Pomoc taka nie jest
ograniczona do określonych sektorów, a jej głównym zadaniem jest wsparcie
realizacji określonego celu społeczno-gospodarczego, np. zmniejszenie bezrobocia. Jego osiągniecie kompensuje ewentualne negatywne skutki wynikające
z niekorzystnego wpływu udzielanej pomocy na konkurencję.
2. Wielkość beneficjenta. Im większy beneficjent pomocy, tym większy jego udział
w rynku i silniejsza pozycja konkurencyjna. Pomoc publiczna udzielana takim
podmiotom dodatkowo wzmacnia ich pozycję, przez co ogranicza lub eliminuje
istniejącą konkurencję lub też utrudnia jej powstanie.
3. Wielkość pomocy. Z uwagi na to, że pomoc publiczna negatywnie wpływa na
konkurencję można przyjąć, że im większa wartość pomocy tym większy jej
negatywny wpływ.
4. Sektor, w którym prowadzi działalność gospodarczą beneficjent pomocy.
Poszczególne sektory działalności gospodarczej różnią się od siebie pod
względem struktury, tzn.: liczby działających podmiotów, ich wielkości, udziału w
rynku, stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, nasilenia konkurencji, itp.
W zależności od struktury danego sektora, pomoc udzielona podmiotom w nim
działających może wywierać mniejszy lub większy wpływ na konkurencję.
Przykładowo w sektorze transportu (z wyłączeniem kolejowego) działa dużo
małych podmiotów i występuje tzw. nadwyżka mocy produkcyjnych. W takiej
sytuacji, nawet niewielka wartość pomocy publicznej pozwala zwiększyć pozycję
konkurencyjną beneficjenta w stosunku do jego konkurentów.
Mając na uwadze ww. czynniki można wskazać kategorie pomocy publicznej
udzielonej w roku 2008 stanowiące największe zagrożenie naruszenia konkurencji
oraz beneficjentów pomocy lub grupy beneficjentów (sektory), które ze względu na
znaczną wartość otrzymywanej pomocy wywierają potencjalnie największy
negatywny wpływ na konkurencję.
W 2008 roku w Polsce pomoc horyzontalna wraz z pomocą regionalną stanowiła
77,8%, co można uznać za pozytywne zjawisko. Wielkość udzielonej w 2008 roku
pomocy horyzontalnej na restrukturyzację stanowi jedynie 0,2% ogólnej wartości
udzielonej pomocy publicznej, zatem miała ona ograniczony wpływ na konkurencję.
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Pomoc sektorowa zwiększyła się z 9,3% w 2007 roku do 21,9% w 2008 roku przede
wszystkim w wyniku tego, że rozpoczęto udzielanie pomocy dla podmiotów z sektora
wytwarzania energii.
Wskazując wpływ udzielonej pomocy publicznej na konkurencję należy określić jej
największych beneficjentów, którzy w związku z otrzymaną wielkością pomocy
stanowią największe zagrożenie naruszenia konkurencji.
1. W 2008 roku w grupie największych beneficjentów pomocy publicznej znaleźli się
producenci biopaliw, a wśród nich m.in. PKN Orlen S.A., który otrzymał pomoc
w wysokości 484,5 mln PLN oraz Grupa Lotos S.A. – w wysokości
245,5 mln PLN. Spółki te otrzymały pomoc przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500, z późn. zm.).
Głównym celem pomocy w formie redukcji podatku akcyzowego od biopaliw jest
nie tyle rozwiązanie problemów określonej grupy przedsiębiorców, lecz
ukształtowanie określonego poziomu zużycia biokomponentów i tym samym
wsparcie polskiego przemysłu paliwowego.
2. W 2008 roku udzielono pomocy o znacznej wartości przedsiębiorcom działającym
na rynku energetycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku
o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy
i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905). W czołówce beneficjentów
pomocy znalazły się: PGE Elektrownia Opole S.A. z kwotą pomocy
411,1 mln PLN oraz PGE Elektrownia Turów S.A. – 348,2 mln PLN. Pomoc ta
stanowi rekompensatę dla wytwórców energii z tytułu dobrowolnego rozwiązania
umów długoterminowych sprzedaży mocy oraz energii elektrycznej.
3. Tak jak w latach poprzednich, również w roku 2008 do grupy największych
beneficjentów pomocy należy zaliczyć podmioty należące do sektora górnictwa
węgla kamiennego. Łącznie podmioty z tego sektora otrzymały pomoc
w wysokości 588,4 mln PLN, co stanowi 5,4% ogólnej wartości udzielonej
pomocy. Była ona przeznaczona na pokrycie, tzw. kosztów nadzwyczajnych.
Największymi beneficjentami pomocy były następujące spółki: Kompania
Węglowa S.A. – 236,3 mln PLN, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. –
191,8 mln PLN oraz Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń – 54,7 mln PLN.
4. Do beneficjentów, którzy otrzymali istotne kwoty pomocy w roku 2008, zaliczyć
należy podmioty prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych,
w szczególności w sektorze motoryzacyjnym: Mahle Polska Sp. z o.o. – 128,9 mln
PLN, Sitech Sp. z o.o. – 40,4 mln PLN, TRW Polska Sp. z o.o. – 31,5 mln PLN,
Delphi Polska Automotive Systems Sp. z o.o. – 28,2 mln PLN, Isuzu Motors
Polska Sp. z o.o. – 25,9 mln PLN. Podmioty te korzystały głównie z pomocy
regionalnej, której ewentualny negatywny wpływ jest niwelowany poprzez
przyspieszanie rozwoju regionów najbardziej zapóźnionych gospodarczo
oraz eliminowanie dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów.
5. Ponadto duże wsparcie otrzymał Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. –
91,1 mln PLN, działający w sektorze produkcji odbiorników telewizyjnych
i radiowych (PKD 32.30). Pomoc publiczną o wartości ponad 50 mln PLN
otrzymały także następujące spółki: International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. –
64,7 mln PLN, działająca w sektorze produkcji papieru (PKD 21.12) oraz Toruń46

skie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o. – 51,0 mln PLN, prowadzące działalność m.in. w sektorze poligraficznym (PKD 22.22).
6. Zgodnie z metodologią stosowaną przez Komisję Europejską wszelkie analizy
struktury udzielonej pomocy publicznej dokonywane są z wyłączeniem pomocy
udzielonej w sektorze transportu. Takie też założenie zostało przyjęte
w niniejszym raporcie. Wartość pomocy dla podmiotów z sektora transportu
wyniosła w 2008 roku 2 861,2 mln PLN, z czego najwięcej (2 503,6 mln PLN)
pomocy udzielono w sektorze transportu kolejowego, a głównym beneficjentem tej
była Grupa PKP S.A. – 2 183,7 mln PLN (w tym PKP Przewozy Regionalne
sp. z o.o. – 2 072,1 mln PLN).
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Pomoc udzielana w ramach programów pomocowych w roku 2008

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

1

XE11/04

Rekompensata
podwyższonych
kosztów zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123,
poz. 776 ze zm.), Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 13 grudnia
2007 r. w sprawie udzielania pomocy
pracodawcom zatrudniającym osoby
niepełnosprawne oraz osobom
niepełnosprawnym wykonującym
działalność gospodarczą i rolniczą
(Dz. U. Nr 240, poz. 1756)

2

X133/2009

Pomoc finansowa
udzielana przez
Polską Agencję
Rozwoju
Przedsiębiorczości w
ramach Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka regionalna pomoc
inwestycyjna

3

C 43/2005

Umowy
długoterminowe
sprzedaży mocy i
energii elektrycznej

Data
zatwierdzenia
przez KE
19.05.2004

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

2004

2005

2006

2007

2008

426,7

1072,7

1195,4

1644,8

2497,60

PARP

-

-

-

-

2344,64

Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki

-

-

-

19.05.2004 – przedsiębiorstwa
31.12.2008 zatrudniające osoby
niepełnosprawne

zatrudnienie

PFRON

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
24.04.2008
Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008
r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr
68, poz. 414)

24.04.2008 - MŚP, duże
31.12.2013 przedsiębiorstwa

regionalna
pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o
25.09.2007
zasadach pokrywania kosztów
powstałych u wytwórców w związku z
przedterminowym rozwiązaniem
umów długoterminowych sprzedaży
mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr
130, poz. 905 ze zm.)

01.04.2008 - BOT Górnictwo i
31.12.2025 Energetyka S.A.,
Południowy Koncern
Energetyczny S.A.,
Elektrownia Kozienice
S.A., Zespół Elektrowni
Dolna Odra S.A.,
Zespół Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin
Pątnów II, Electrabel
Połaniec S.A.,
Elektrociepłownia
Kraków S.A., Dalkia
Poznań Zespół
Elektrociepłowni S.A.,
Elektrociepłownia
Rzeszów S.A.,
Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o.,
Elektrociepłownia Lublin
Wrotków Sp. z o.o.,
Elektrociepłownia
Chorzów „ELCHO”
S.A., Żarnowiecka
Elektrownia Gazowa
Sp. z o.o.,
Elektrociepłownia
Zielona Góra S.A.

wsparcie
podmiotów
działających w
sektorze
wytwarzania
energii
elektrycznej
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Wartość pomocy [mln PLN]

1752,65

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

organy podatkowe

-

-

0

0

854,67

organy podatkowe

-

72,1

197,34

430,3

595,49

4

N 580/2005

Redukcja podatku
akcyzowego od
biopaliw

Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 26 kwietnia 2004 r w sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500, ze
zm.) Ustawa z dnia 23 stycznia 2004
r.o podatku akcyzowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.).

8.03.2007

1.01.2007 30.04.2011

producenci biopaliw

5

PL 39/2004

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
prowadzących
działalność
gospodarczą w
specjalnych strefach
ekonomicznych na
podstawie zezwolenia
wydanego po 31
grudnia 2000 r.

Ustawa z dnia 20 października 1994
o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r., Nr
123, poz. 600). Rozporządzenie RM
ustanawiające poszczególne
specjalne strefy ekonomiczne.

2005

2005 31.12.2006

przedsiębiorcy
regionalna
prowadzący działalność
gospodarczą w
specjalnych strefach
ekonomicznych na
podstawie zezwolenia
wydanego po 31
grudnia 2000 r.

6

N 575/2007

Pomoc państwa dla
polskiego sektora
węglowego w latach
2008-2015

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o
funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego w latach 2008-2015
(Dz. U. Nr 192, poz. 1379)

2.04.2008

2.04.2008 31.12.2010

Kompania Węglowa
pomoc na
Minister Gospodarki,
S.A., Katowicka Grupa pokrycie kosztów NFOŚiGW, PFRON,
Kapitałowa, KWK
nadzwyczajnych ZUS
Niwka-Modrzejów Sp. z
o.o. w upadłości, KWK
Siemianowice – ZG
Rozalia Sp. z o.o. w
upadłości, SRK S.A.,
BSRK sp. z o.o.

-

-

-

-

588,42

7

XS4/2007

Wsparcie dla
przedsiębiorstw
dokonujących nowych
inwestycji (SPO WKP
2.2.1)

Rozdział 3a rozporządzenia Ministra
Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia
2004 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego — Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw
(Dz. U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z
7 września 2004 r. z późn. zm.),
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.)

15.11.2006

15.11.200630.6.2008

MŚP

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Prezes PARP

-

-

0

578,6

422,20

8

XR93/2008

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia
11 października 2007
r. w sprawie
udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej
w ramach
regionalnych
programów
operacyjnych (Dz. U.
Nr 193, poz. 1399)

16 Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013
Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 11 października
2007 r. wsprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach regionalnychprogramów
operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.
1399) wydane na podstawie art. 21
ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658
oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984)

3.11.2007

3.11.200731.12.2013

wszystkie sektory
kwalifikujące się do
regionalnej pomocy
inwestycyjnej

regionalna

Urzędy
Marszałkowskie

-

-

-

-

397,4
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ochrona
środowiska

Organy udzielające
pomocy

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE

9

XE8/06

Wyposażenie lub
doposażenie
stanowiska pracy dla
skierowanego
bezrobotnego oraz
przyznawanie
bezrobotnemu
środków na podjęcie
działalności
gospodarczej

Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
dokonywania refundacji ze środków
Funduszu Pracy kosztów
wyposażenia lub wyposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, przyznawania
bezrobotnemu środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz form
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych
środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002),
Art. 46 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z
późn. zm.)

5.12.2006

10

N 505/2005

Program
dofinansowania przez
Polski Instytut Sztuki
Filmowej
przedsięwzięć z
zakresu
kinematografii

Rozporządzenie Ministra Kultury z
dnia 27 października 2005 roku w
sprawie udzielania przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej
dofinansowania przedsięwzięć z
zakresu kinematografii (Dz. U. Nr
219, poz. 1870, z późn. zm.)
Ustawy o kinematografii z dnia 30
czerwca 2005 r.

16.05.2006

11

X152/2009

Pomoc finansowa na
szkolenia udzielana
przez Polską Agencję
Rozwoju
Przedsiębiorczości w
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013

art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9
27.06.2008
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 i 732), Rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U.
z 2008r. Nr 111, poz. 710)

12

XT11/05

Pomoc na szkolenia Art. 12 ust. 5 pkt 5 i ust. 6 ustawy o
31.08.2004
ogólne młodocianych promocji zatrudnienia i instytucjach
pracowników
rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001),
Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie
refundowania ze środków Funduszu
Pracy wynagrodzeń wypłacanych
młodocianym pracownikom (Dz. U. nr
190 poz. 1951)

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

Starostowie

-

6,3

131,6

318,1

360,77

nieokreślony podmioty działające w wsparcie
sektorze kinematografii podmiotów
działających w
sektorze
kinematografii

Polski Instytut Sztuki
Filmowej

-

-

-

-

183,40

27.06.2008 - MŚP, duże
31.12.2013 przedsiębiorstwa

szkolenia

PARP

-

-

-

-

164,12

31.08.200431.12.2006

zatrudnienie

OHP

17,1

78,3

164,2

141,4

141,26

5.12.200631.12.2006

zatrudnienie

różne podmioty

50

zatrudnienie

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE
16.07.2004

Okres
obowiązywania*
16.07.200431.12.2006

Beneficjenci pomocy
różne podmioty

Przeznaczenie
pomocy
zatrudnienie

Organy udzielające
pomocy
Starostowie

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

11,4

66,2

62,5

90,01

85,36

-

-

-

-

69,91

13

XE15/04

Prace interwencyjne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i
trybu organizowania prac
interwencyjnych i robót publicznych,
jednorazowej refundacji kosztów z
tytułu opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne (Dz. U. nr
161 poz. 1683), art. 50 Ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy

14

X147/2008

Warunki i tryb
przyznawania pomocy
publicznej na
realizację projektów
celowych

21.11.2008
Art. 10 ustawy z dnia 8 października
2004 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz.
1049)
Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 7
listopada 2008 r. w sprawie
stosowania warunków i trybu
przyznawania pomocy publicznej na
realizację projektów celowych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 201, poz. 1241)

15

XR18/2007

Program pomocowy w
zakresie regionalnej
pomocy publicznej na
niektóre inwestycje w
ochronie środowiska

Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie
ustanowienia programu pomocowego
w zakresie regionalnej pomocy
publicznej na niektóre inwestycje w
ochronie środowiska (Dz. U. z 2006
nr 246, poz. 1795), Art. 405 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 nr
129, poz. 902, nr 169, poz. 1199, nr
170, poz. 1217)

1.01.2007

1.01.200731.12.2013

wszystkie
przedsiębiorstwa
kwalifikujące się do
regionalnej pomocy
inwestycyjnej

regionalna

Fundusze ochrony
środowiska

-

-

0

56,5

51,27

16

XT91/04

Wsparcie lub zapłata
udzielone
projektodawcy lub
organizatorowi
szkolenia na pokrycie
kosztów uczestnictwa
w tym szkoleniu
przedsiębiorców lub
pracowników przez
nich delegowanych

22.09.2004
Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z dnia 13
grudnia 2000 r., Nr 109, poz. 1158 z
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 16
września 2004 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego — Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U.
z dnia 22 września 2004 r., Nr 207,
poz. 2115)

22.09.200431.12.2006

różne podmioty

szkolenia

Prezes PARP

0

10,5

44,3

86,2

47,76

realizacja
Ministerstwo Nauki i
21.11.2008 - przedsiębiorcy, grupy
31.12.2013 przedsiębiorców,
projektów B+R+I Szkolnictwa
konsorcjum naukowoWyższego
przemysłowe, jednostka
naukowa

51

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

17

N 599/2005

Wspieranie
powstawania
funduszy kapitału
zalążkowego

Rozporządzenia Ministra Gospodarki 19.06.2006
i Pracy z dnia 13 lipca 2006 r. w
sprawie udzielania pomocy
finansowej na powiększenie funduszu
kapitału zalążkowego (Dz. U. Nr 146,
poz. 1000). Ustawa z dnia 20
kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206
oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759).
rozporządzenie Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w
sprawie przyjęcia Uzupełnienia
Sektorowego Programu
Operacyjnego – Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw,
lata 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 197, poz.
2023 oraz z 2005 r. Nr 9, poz 63, Nr
108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716;

1.04.200631.12.2007

MŚP, inwestorzy
prywatni

kapitał
Fundusze Kapitału
podwyższonego Zalążkowego
ryzyka

-

-

0

8,2

30,62

18

N 10/2007

Program pomocy
horyzontalnej
przeznaczonej na
inwestycje służące
redukcji emisji ze
źródeł spalania paliw
PL 12/2004

Rozporządzenie Rady Ministrów z
05.07.2007
dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy publicznej na
przedsięwzięcia będące inwestycjami
służącymi redukcji emisji ze źródeł
spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz.
1517); Art. 405 ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn, zm.),

1.01.200731.12.2012

różne podmioty

ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

-

-

0

0,6

27,48

19

N 160/2005

Program pomocy dla
rozwoju systemów
intermodalnych

Rozporządzenie Ministra Transportu
z dnia 4 września 2006 r. w sprawie
trybu, sposobu i warunków
współfinansowania inwestycji
kolejowych w transporcie
intermodalnym (Dz. U. Nr 162,
poz.1150)

25.01.2006

2005 31.12.2008

wszystkie firmy, które
transport
wykonują lub planują
wykonywać transport
towarów na terenie
Polski, i które inwestują
w transport
intermodalny, a także
operatorzy kolejowi
świadczący usługi w
zakresie transportu
intermodalnego oraz
operatorzy inwestujący
w transport
intermodalny (duże,
małe i średnie
przedsiębiorstwa)

Minister Infrastruktury

-

-

-

5,3

17,40

20

XR98/2007

Program pomocy
regionalnej udzielanej
przedsiębiorcom
prowadzącym
działalność
gospodarczą w
specjalnych strefach
ekonomicznych na
podstawie zezwolenia
wydanego po 1
stycznia 2007 r.

Ustawa z dnia 20 października 1994
r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274);
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób
prawnych; Ustawa z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych

1.01.2007

1.01.200731.12.2013

przedsiębiorcy
regionalna
prowadzący działalność
gospodarczą na terenie
specjalnych stref
ekonomicznych

organy podatkowe

-

-

0

0,01

17,10

52

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

różne podmioty

-

-

-

-

16,64

21

XT99/2008

Pomoc na szkolenia
udzielana na
podstawie
rozporządzenia
Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia
6 maja 2008 r. w
sprawie udzielenia
pomocy publicznej w
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki (Dz. U. Nr 90,
poz. 557)

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. 227, poz.
1658 z późn. zm.),
Rozdziały 1, 3, 6 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz.
557)

6.05.2008

6.05.200831.12.2013

różne podmioty

22

N 632/2006

Dotacje do
podręczników
akademickich

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 10
lipca 2006 r. w sprawie stawek,
szczegółowego sposobu oraz trybu
udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych do podręczników
akademickich (Dziennik Ustaw z
2006 r., nr 127, poz. 888). Art.
109 ust. 5 ustawy o finansach
publicznych z dnia 30 czerwca 2005
r. (Dziennik Ustaw z 2005 r., nr 249,
poz. 2104).

24.01.2007

1.01.200731.12.2012

polscy i zagraniczni
ułatwianie
wydawcy działający na rozwoju
polskim rynku
niektórych
działań
gospodarczych

Minister Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

-

-

0

8,7

9,56

23

N 5/2007

Program pomocy
horyzontalnej na
ochronę środowiska
przeznaczonej na
inwestycje służące
zastosowaniu
technologii
zapewniających
czystszą i
energooszczędną
produkcję oraz
oszczędzanie
surowców PL
23/2004

Art. 405 ustawy z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn, zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy publicznej na
przedsięwzięcia będące inwestycjami
służącymi zastosowaniu technologii
zapewniających czystszą i
energooszczędną produkcję oraz
oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr
61, poz. 385)

8.10.2007

1.01.200731.12.2012

wszystkie rodzaje
przedsiębiorstw

Fundusze ochrony
środowiska

-

-

0

0,5

9,40

24

N 526/2005

Program ramowy
pomocy regionalnej
udzielanej przez
gminy na wspieranie
nowych inwestycji lub
tworzenie nowych
miejsc pracy
związanych z nową
inwestycją

Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie
udzielania przez gminy pomocy
regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową
inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz.
1017). Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
84 z późn. zm.)

11.05.2006 do 31.12.2006 wszystkie rodzaje
regionalna
przedsiębiorstw
realizujące inwestycje
początkowe lub
tworzące nowe miejsca
pracy związane z
inwestycjami
początkowymi

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

0,01

2,5

7,58

25

N 90/2005

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
udzielanej w mieście
Łodzi

Uchwała Rady Miasta Łodzi w
11.05.2005
sprawie przyjęcia „Programu pomocy
regionalnej dla przedsiębiorców
udzielanej w mieście Łodzi”. Art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

4,1

5,5

3,2

7,44

11.05.200531.12.2006

wszystkie rodzaje
przedsiębiorstw

53

szkolenia

Organy udzielające
pomocy

ochrona
środowiska

regionalna

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

26

N 221/2005

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
inwestujących na
terenie gminy
Kobierzyce

Uchwała Rady Miasta Łodzi w
sprawie przyjęcia „Programu pomocy
regionalnej dla przedsiębiorców
udzielanej w mieście Łodzi”. Art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

7.05.2005

7.05.200531.12.2006

Wszystkie rodzaje
regionalna
przedsiębiorstw,
realizujące inwestycje
początkowe na terenie
gminy Kobierzyce i
tworzące nowe miejsca
pracy związane z
inwestycjami
początkowymi w gminie
Kobierzyce

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

0

0,3

1,2

7,06

27

PL 40/2004

Program pomocy
regionalnej udzielanej
w formie zwolnień z
podatku od
nieruchomości
przedsiębiorcom
dużym i z sektora
motoryzacji
prowadzącym
działalność
gospodarczą na
terenach specjalnych
strefach
ekonomicznych na
podstawie zezwolenia
wydanego przed 1
stycznia 2001 r. i
zmienionego w trybie
art. 6 ustawa z 2
października 2003 r. o
zmianie ustawy o
specjalnych strefach
ekonomicznych i
niektórych ustaw

Art. 10 ustawy z dnia 16 października
2003 o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. z
2003 r., Nr 188, poz. 1840)

2005

200531.12.2006

przedsiębiorstwa duże i regionalna
z sektora motoryzacji,
prowadzące działalność
gospodarczą na
terenach specjalnych
stref ekonomicznych

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

11,1

7,2

8,6

6,56

28

PL 41/2004

Program pomocy
regionalnej udzielanej
w formie umorzenia
przez gminę
zaległości we
wpłatach podatku od
nieruchomości
przedsiębiorcom
dużym i z sektora
motoryzacji
prowadzącym
działalność
gospodarczą na
terenach specjalnych
strefach
ekonomicznych na
podstawie zezwolenia
wydanego do 31
grudnia 2000 r.

Art. 11 ustawy z dnia 16 października
2003 o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. z
2003 r., Nr 188, poz. 1840)

2005

200531.12.2006

przedsiębiorcy
działający w
specjalnych strefach
ekonomicznych

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

3,1

3,8

3,3

5,46

54

regionalna

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

29

PL 48/2004

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców o
szczególnym
znaczeniu dla rozwoju
Miasta

Uchwała Rady Miasta Łodzi w
sprawie przyjęcia „Programu pomocy
regionalnej dla przedsiębiorców o
szczególnym znaczeniu dla rozwoju
Miasta” oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości).
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z
późn. zm.)

2004

200431.12.2006

przedsiębiorcy o
regionalna
szczególnym znaczeniu
dla rozwoju Miasta
Łodzi

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

0

0

2,1

2,1

4,49

30

XS49/04

Program pomocy dla
małych i średnich
przedsiębiorców w
zakresie niektórych
ulg podatkowych

Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy dla małych i średnich
przedsiębiorców w zakresie
niektórych ulg podatkowych (Dz. U.
Nr 95, poz. 954)

1.05.2004

1.05.200431.12.2008

MŚP

organy podatkowe

0

3,9

3,2

1,3

4,18

31

XE26/2005

Program pomocy w
zakresie zatrudnienia
w ramach wyłączeń
grupowych dla
przedsiębiorców
tworzących nowe
miejsca pracy na
terenie Gminy Miasto
Świdnica

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
14.09.2005
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z
późn. zm.)

14.09.200531.12.2006

przedsiębiorcy tworzący zatrudnienie
nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Miasto
Świdnica

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

0

1,6

2,3

3,05

32

XR185/2007

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 23
lipca 2007 r. w
sprawie udzielania
przez gminy zwolnień
od podatku od
nieruchomości,
stanowiących
regionalną pomoc
inwestycyjną (Dz. U.
Nr 138, poz. 969)

Art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie
udzielania przez gminy zwolnień od
podatku od nieruchomości,
stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz.
969)

16.08.2007

16.08.200731.12.2013

różne podmioty

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

0

0

3,91

33

XR173/2007

Wsparcie nowej
Ustawa z 2 października 2003 r o
inwestycji z Funduszu zmianie ustawy o specjalnych
Strefowego
strefach ekonomicznych i niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z
2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz.
1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz.
997);
Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
udzielania wsparcia nowej inwestycji
z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr
59, poz. 409 oraz z 2007 r. Nr 45,
poz. 289)

1.01.2007

1.01.200731.12.2013

przedsiębiorcy
regionalna
planujący inwestycje w
specjalnych strefach
ekonomicznych

Minister Gospodarki

-

0

0

5,1

3,46

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

55

regionalna

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

Starostowie

-

-

-

0,2

3,08

34

XE6/2008

Refundacja 60%
kosztów płacy osoby
niepełnosprawnej za
okres jednego roku od
dnia jej zatrudnienia

Art. 26f ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776, z późn. zm.) i
rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 17
października 2007 r. w sprawie
refundacji wynagrodzenia oraz
składek na ubezpieczenia społeczne
pracodawcy zatrudniającemu osoby
niepełnosprawne (Dz. U. Nr 194, poz.
1405)

7.11.2007

7.11.200731.12.2008

przedsiębiorcy
zatrudniające osoby
niepełnosprawne

35

N 411/2005

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
inwestujących na
terenie gminy
Szczecin

Uchwala Rady Miejskiej w sprawie
przyjęcia programu pomocy
regionalnej dla przedsiębiorców
inwestujących na terenie gminy
Szczecin. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
84 z późn. zm.)

1.12.2005

1.12.200531.12.2006

wszystkie rodzaje
regionalna
przedsiębiorstw
realizujące inwestycje
początkowe na terenie
gminy Szczecin i
tworzące nowe miejsca
pracy związane z
inwestycjami
początkowymi w gminie
Szczecin

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

0

4,7

3

2,88

36

N 11/2007

Program pomocy
horyzontalnej
przeznaczonej na
inwestycje służące
dostosowaniu do
wymogów
najlepszych technik
PL 8/2004

Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy publicznej na
przedsięwzięcia będące inwestycjami
służącymi dostosowaniu do
wymogów najlepszych dostępnych
technik (Dz. U. Nr 211, poz. 1547)
Art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)

5.07.2007

1.01.200731.12.2010

różne podmioty (MŚP,
firmy ze wszystkich
sektorów)

ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

-

-

0

0,1

2,86

37

XS73/06

Program pomocy
horyzontalnej na
rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw na
terenie miasta
Legnicy

Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/409/05 22.03.2006
z dnia 28.11.2005 r. w sprawie
przyjęcia Programu pomocy
horyzontalnej na rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw na terenie
miasta Legnicy. Art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U z 2002 r.,
Nr 9, poz. 84 ze zm.)

22.03.200631.12.2006

MŚP

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

1

2,4

2,63

56

zatrudnienie

Organy udzielające
pomocy

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 15 września 2004
r. w sprawie zwrotu kosztów
przystosowania stanowisk pracy,
adaptacji pomieszczeń i urządzeń do
potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz kosztów zatrudnienia
pracownika pomagającego
pracownikowi niepełnosprawnemu
(Dz. U. Nr 215, poz. 2186).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776 ze zm.)

Data
zatwierdzenia
przez KE
16.10.2004

38

XE3/05

Zwrot kosztów
przystosowania
stanowisk pracy,
adaptacji
pomieszczeń i
urządzeń do potrzeb
osób
niepełnosprawnych
oraz kosztów
zatrudnienia
pracownika
pomagającego
pracownikowi
niepełnosprawnemu

39

XS135/05

13.07.2005
Pomoc na wspieranie Art. 31 ustawy z dnia 20 kwietnia
inwestycji w
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
przedsiębiorstwach
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie udzielania pomocy na
wspieranie inwestycji i doradztwa w
przedsiębiorstwach (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 267, poz. 2652). Rozporządzenie
weszło w życie 17 grudnia 2004 r.

40

XE20/06

Program pomocy na Uchwała nr XXXVII/935/2005 Rady
tworzenie nowych
Miejskiej w Gliwicach z dnia 24
miejsc pracy - Gliwice listopada 2005 roku w sprawie
określenia zwolnień z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy
horyzontalnej na tworzenie nowych
miejsc pracy. Art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych) (tekst jednolity z
2002 r. Dz. U Nr 9 poz. 84 ze zm.)

41

N 18/2005

42

XE10/04

Okres
obowiązywania*
16.10.200431.12.2008

Beneficjenci pomocy
pracodawcy
zatrudniający osoby
niepełnosprawne

17.12.2004 - MŚP
31.12.2006

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

zatrudnienie

Starostowie

-

1,7

1,9

1,2

2,31

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Marszałek
Województwa

-

22,1

56,3

7,9

2,26

zatrudnienie

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

1,1

3

2,22

1.01.2006

1.01.200631.12.2006

pracodawcy tworzący
nowe miejsca pracy

Program pomocy
regionalnej na nowe
inwestycje udzielanej
w procesach
prywatyzacji

Rozporządzenie Rady Ministrów z
14.09.2005
dnia 25 października 2005 r. w
sprawie pomocy publicznej udzielanej
w procesach prywatyzacji (Dz. U. Nr
214, poz. 1792). Ustawa z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, ze zm.)

14.09.200531.12.2010

przedsiębiorstwa, które regionalna
nabywają
prywatyzowane
przedsiębiorstwo,
przejmują je do
odpłatnego korzystania
lub nabywają jego akcje

Minister Skarbu
Państwa /
Wojewodowie

-

1,3

5,8

0

1,81

Program pomocy na
zatrudnienie w
zakresie niektórych
ulg podatkowych

Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137,
poz. 926 ze zm.) Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy na
zatrudnienie w zakresie niektórych
ulg podatkowych (Dz. U. nr 95, poz.
956)

1.05.2004

1.05.200431.12.2008

pracodawcy tworzący
nowe miejsca pracy

organy podatkowe

0

1,3

4,2

0,7

1,73

57

zatrudnienie

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE
3.11.2004

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

0,9

1,0

1,1

1,6

1,7

Fundusze ochrony
środowiska

-

-

0

0,1

1,66

przedsiębiorcy
regionalna
prowadzący działalność
gospodarcza na terenie
Gminy Miejskiej Kraków

Prezydent Miasta
Krakowa

-

-

-

-

1,64

Uchwała w sprawie zwolnienia od
22.12.2005 do 31.12.2006
podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców realizujących na
terenie Miasta Mławy nowe
inwestycje lub tworzących nowe
miejsca pracy związane z tymi
inwestycjami, Art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
84 z późn. zm.)

Wszystkie rodzaje
regionalna
przedsiębiorstw,
realizujące inwestycje
początkowe na terenie
miasta Mława lub
tworzące przynajmniej 5
nowych miejsc pracy
związanych z
inwestycjami
początkowymi w
mieście Mława

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

0

0

0,9

1,60

Uchwała Rady Miasta Wrocław Nr
18.05.2005
XXII/1816/04 w sprawie w programu
pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nowymi
inwestycjami na terenie Gminy
Wrocław. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
84 z późn. zm.)

wszystkie rodzaje
regionalna
przedsiębiorstw,
realizujące inwestycje
początkowe na terenie
Gminy Wrocław i
tworzące nowe miejsca
pracy związane z
inwestycjami
początkowymi w gminie
Wrocław

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

0,4

0,6

1,3

1,14

43

N 462/2008
(ex. PL
47/2004)

Rekompensata
Art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca
kosztów poniesionych 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. Nr
na świadczenie usług 130, poz. 1188 z późn. zm.)
ustawowo
zwolnionych z opłat
pocztowych

3.11.200431.12.2010

różne podmioty

44

N 6/2007

Program pomocy
horyzontalnej
przeznaczonej na
inwestycje służące
promocji
odnawialnych źródeł
energii PL 10/2004

Art. 405 ustawy z dnia 27.04.2001 r. 11.09.2007
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn, zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy publicznej na inwestycje
związane z odnawialnymi źródłami
energii (Dz. U. Nr 14, poz. 89)

1.10.200731.12.2012

różne podmioty

45

XR61/2008

Program pomocy
regionalnej na
wspieranie nowych
inwestycji dla
przedsiębiorców
prowadzących
działalność
gospodarczą na
terenie Gminy
Miejskiej Kraków.

art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach
publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm./ oraz Uchwała Rady
Miasta Krakowa NR XVIII/224/07 z
dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie
przyjęcia Programu pomocy
regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji dla przedsiębiorców
prowadzących działalność
gospodarcza na terenie Gminy
Miejskiej Kraków.
przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie
Gminy Miejskiej Kraków (Dziennik
Urzędowy Województwa
Małopolskiego z dnia 31 lipca 2007 r.
Nr 559, poz. 3717).

15.08.2007

15.08.200730.06.2008

46

N 430/2005

Programu pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
inwestujących w
mieście Mława

47

N 15/2005

Program pomocy
regionalnej na
wspieranie nowych
inwestycji i tworzenie
nowych miejsc pracy
związanych z nowymi
inwestycjami na
terenie Gminy
Wrocław

24.06.200431.12.2006

58

pomoc o
charakterze
socjalnym dla
indywidualnych
konsumentów,
promowanie
kultury
ochrona
środowiska

Minister Infrastruktury

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE

Art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30
21.12.2007
sierpnia 1996 r o komercjalizacji i
prywatyzacji (Dz. U.z 2002 r Nr 171,
poz. 1397 ze zm.). Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 25
października 2005 w sprawie pomocy
publicznej udzielanej w procesach
prywaryzacji (Dz. U. Nr 214, poz.
1792)

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

48

N 61/2005

Program pomocy na
restrukturyzację
udzielanej w
procesach
prywatyzacji

49

N 625/2005

Program pomocy
Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie w
regionalnej udzielanej sprawie przyjęcia programu
w gminie Żarów
pomocowego dla przedsiębiorców
udzielanej w gminie Żarów. Art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

7.02.2006

50

N 603/2004

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
tworzących nowe
miejsca pracy w
gminie Kutno

Uchwała Rady Miasta Kutna w
sprawie programu pomocy
regionalnej dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy w
gminie Kutno. Art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
84 z późn. zm.)

2.05.2005

51

N 412/2006

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców na
terenie miasta
Stargard Szczeciński

Uchwala Rady Miejskiej w sprawie
28.07.2006
przyjęcia programu pomocy
regionalnej dla przedsiębiorców na
terenie miasta Stargard Szczeciński.
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z
późn. zm.)

28.07.200631.12.2006

przedsiębiorstwa
realizujące inwestycje
początkowe na terenie
gminy Stargard
Szczeciński

52

XR165/2007

Program pomocy
regionalnej miasta
Łodzi na wspieranie
nowych inwestycji i
tworzenie związanych
z nimi nowych miejsc
pracy przy
wykorzystaniu
nowoczesnych
technologii

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z późn. zm.)
Uchwała Nr VIII/138/07 Rady
Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca
2007 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach
pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie
związanych z nimi nowych miejsc
pracy przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii.

9.06.2007

9.06.200731.12.2013

przedsiębiorcy
rozpoczynający nowe
inwestycje i tworzący
nowe miejsca pracy
związane z nową
inwestycją, przy
wykorzystaniu
nowoczesnych
technologii

Przeznaczenie
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

Minister Skarbu
Państwa

-

0

0

0,1

1,13

21.12.200731.12.2010

MŚP znajdujące się w
trudnej sytuacji
ekonomicznej

7.02.200631.12.2006

regionalna
wszystkie rodzaje
przedsiębiorstw,
realizujące inwestycje
początkowe na terenie
gminy Żarów i tworzące
nowe miejsca pracy
związane z
inwestycjami
początkowymi w tej
gminie

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

0

1,5

1,05

regionalna
do 31.12.2006 wszystkie rodzaje
przedsiębiorstw, które
podejmują po raz
pierwszy działalność
gospodarczą w Mieście
Kutno

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

0

1

1,4

0,77

regionalna

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

0,01

0,7

0,70

regionalna

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

0

0,01

0,52

59

regionalna

Organy udzielające
pomocy

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

53

N 7/2007

Program pomocy
horyzontalnej na
ochronę środowiska
przeznaczonej na
inwestycje służące
dostosowaniu
składowisk odpadów
do wymagań ochrony
środowiska PL
17/2004

Rozporządzenie Rady Ministrów z
28.06.2007
dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy publicznej na
przedsięwzięcia będące inwestycjami
służącymi dostosowaniu składowisk
odpadów do wymagań ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 209, poz.
1516).
Art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)

1.01.200731.12.2011

małe, średnie i duże
przedsiębiorstwa

ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

-

-

0

0,7

0,51

54

XR16/2008

Program pomocy
regionalnej na
wspieranie nowych
inwestycji i na
tworzenie nowych
miejsc pracy
związanych z nową
inwestycją,
przeznaczonych dla
przedsiębiorców
prowadzących
działalność
gospodarczą na
terenie miasta
Gorzowa Wlkp. oraz
na terenie
specjalnych stref
ekonomicznych
usytuowanych w
obrębie miasta
Gorzowa Wlkp.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Z 2006 r. Dz. U. Nr 121,
poz.844 ze zm.)
Uchwała Nr XI/158/2007 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007
r. w sprawie programu pomocy
regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji i na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową
inwestycją, przeznaczonych dla
przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie
miasta Gorzowa Wlkp. oraz na
terenie specjalnych stref
ekonomicznych usytuowanych w
obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

9.06.2007

9.06.200731.12.2013

przedsiębiorcy
podejmujący nowe
inwestycje i tworzący
nowe miejsca pracy
związane z nową
inwestycją na terenie
miasta Gorzowa Wlkp.
Oraz na terenie
specjalnych stref
ekonomicznych
usytuowanych w
obrębie miasta
Gorzowa Wlkp.

regionalna

Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.

-

-

-

0,03

0,44

55

XR180/2007

Zwolnienie z podatku
od nieruchomości dla
przedsiębiorców
inwestujących na
terenie gminy
Kobierzyce

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 28.06.2007
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami).
UCHWAŁA NR XI/130/07 Rady
Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca
2007 r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców
inwestujących na terenie gminy
Kobierzyce

28.06.200731.12.2013

przedsiębiorcy
inwestujący na terenie
gminy Kobierzyce

regionalna

Wójt Gminy
Kobierzyce

-

-

0

0,05

0,39

56

XS130/06

Pomoc horyzontalna
na rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw Złotoryja

Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi Nr
XXXIX/257/2005 z dnia 13 grudnia
2005 r.w sprawie pomocy
horyzontalnej na rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw. Art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

1.01.200631.12.2006

MŚP

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Burmistrz Miasta
Złotoryi

-

-

0,1

0,1

0,31

1.01.2006

60
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XE35/2008

Uchwała nr IX/10/07
Rady Miejskiej w
Starachowicach z
dnia 16 lipca 2007
roku w sprawie
przyjęcia
„PROGRAMU
POMOCY
PRZEDSIĘBIORCOM
NA ZATRUDNIENIE”

Art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.
23.10.2007
41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dn.
08.03.1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr
142 poz.1591 ze zm.), art. 7 ust. 3
ustawy z dn. 12,01,1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.
844 ze zm.)

23.10.200730.06.2008

przedsiębiorcy tworzący zatrudnienie
nowe miejsca pracy

Prezydent Miasta
Starachowice

-

-

-

-

0,30

58

XE16/2005

Pomoc przeznaczona
na tworzenie nowych
miejsc pracy dla osób
odchodzących z
rolnictwa i osób
zagrożonych
procesami
restrukturyzacyjnymi.

17.12.2004
Art. 31 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie udzielania pomocy na
wspieranie inwestycji w zakresie
zatrudnienia (Dz. U. z 2004 r., Nr
267, poz. 2653). Rozporządzenie
weszło w życie 17 grudnia 2004 r.

17.12.200431.12.2006

przedsiębiorcy tworzący zatrudnienie
nowe miejsca pracy

Marszałek
Województwa

-

0,2

9,4

1,4

0,25

59

N 627/2005

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
inwestujących na
terenie gminy Turek

Uchwała Rady Miejskiej w Turku
zmieniająca uchwałę w sprawie
programu pomocowego gminy
Miejskiej Turek. Art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.
84 z późn. zm.)

9.03.2006

9.03.200631.12.2006

małe, średnie i duże
regionalna
przedsiębiorstwa
realizujące inwestycje
początkowe na terenie
gminy Turek i tworzące
nowe miejsca pracy
związane z
inwestycjami
początkowymi w gminie
Turek

Burmistrz Miasta
Turek

-

-

0,05

0,2

0,19

60

XR129/2007

Program regionalnej
pomocy inwestycyjnej
w sprawie zwolnienia
od podatku od
nieruchomości dla
podmiotów
prowadzących
działalność
gospodarczą na
terenie miasta
Katowice

art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

23.06.2007

23.06.200731.12.2010

przedsiębiorstwa
regionalna
prowadzące działalność
na terenie miasta
Katowice

Prezydent Miasta
Katowice

-

-

-

-

0,14

61

XE36/2008

Pomoc na
zatrudnienie
udzielana na
podstawie
rozporządzenia
Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia
6 maja 2008 r. w
sprawie udzielenia
pomocy publicznej w
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki

art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. 227, poz.
1658 z późn. zm.),
Rozdziały 1, 2, 6 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz.
557)

6.05.2008

6.05.200831.12.2013

przedsiębiorcy tworzący zatrudnienie
nowe miejsca pracy

różne podmioty

-

-

-

-

0,13

61

Lp.

Numer
programu
pomocowego

62

XR130/2007

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
inwestujących na
terenie Gminy
Goleniów

63

XR101/2007

Uchwała nr III/15/06
Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 28
grudnia 2006 r. w
sprawie zwolnień od
podatku od
nieruchomości w
ramach programu
pomocy regionalnej
na wspieranie nowych
inwestycji dla
przedsiębiorców
prowadzących
działalność
gospodarczą w
obrębie parków
przemysłowych,
parków
technologicznych oraz
specjalnych stref
ekonomicznych
usytuowanych na
terenie Wrocławia

64

XE29/2007

Program pomocy w
zakresie zatrudnienia
w ramach wyłączeń
grupowych dla
przedsiębiorców
tworzących nowe
miejsca pracy na
terenie Gminy Miasto
Świdnica

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE
16.05.2007

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

Burmistrz Gminy
Goleniów

-

-

-

-

0,13

przedsiębiorcy
regionalna
prowadzący działalność
gospodarczą w obrębie
parków przemysłowych,
parków
technologicznych oraz
specjalnych stref
ekonomicznych
usytuowanych na
terenie Wrocławia

Prezydent
Wrocławia

-

-

-

-

0,12

przedsiębiorcy tworzący zatrudnienie
nowe miejsca pracy na
terenie miasta Świdnica

Burmistrz Miasta
Świdnica

-

-

-

0,02

0,10

16.05.200731.12.2013

przedsiębiorcy
inwestujący na terenie
Gminy Goleniów

19.01.2007

19.01.200731.12.2013

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 26.05.2007
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)

26.05.200730.06.2008

Uchwała nr VIII/73/07 Rady Miejskiej
w Goleniowie w sprawie zwolnienia z
podatku od nieruchomości w ramach
regionalnej pomocy dla
przedsiębiorców na terenie Gminy
Goleniów. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601,
Nr 225, poz.1625, Nr 245, poz.1775,
Nr 249 poz.1828, Nr 251, poz.1847)
Art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.)
Art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 )

Przeznaczenie
pomocy

62

wyłączenia
regionalne
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XE29/2008

Program w sprawie
zwolnienia
przedsiębiorców od
podatku od
nieruchomości w
ramach pomocy
horyzontalnej
(Namysłów)

Uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w
Namysłowie z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnienia
przedsiębiorców od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy
horyzontalnej (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2006 r. Nr 91, poz.
2692), Uchwała Nr IX/71/07 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 31
maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie zwolnienia przedsiębiorców
od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy horyzontalnej (Dz.
Urz. Woj. opolskiego z 2007 r. Nr 54,
poz.1720), Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.)

09.2007

09.200731.12.2008

przedsiębiorcy tworzący zatrudnienie
nowe miejsca pracy

Burmistrz Namysłowa

-

-

-

-

0,10

66

XE9/2008

Program pomocy
horyzontalnej na
zatrudnienie dla
przedsiębiorców
udzielanej na terenie
Miasta Kalisza

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z późn. zm.)
Uchwała Nr XLIV/682/2006 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia
2006 r. w sprawie programu pomocy
horyzontalnej na zatrudnienie
udzielanej dla przedsiębiorców na
terenie miasta Kalisza.

6.12.2006

6.12.200620.06.2008

przedsiębiorcy tworzący zatrudnienie
nowe miejsca pracy

Prezydent Miasta
Kalisza

-

-

-

0,1

0,10

67

XE25/2005

Program pomocy
Art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
przedsiębiorstwom na 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dn.
zatrudnienie
8.3.1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr
142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dn. 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84
ze zm.)

5.08.2005

5.08.200531.12.2006

przedsiębiorcy tworzący zatrudnienie
nowe miejsca pracy

Prezydent Miasta
Starachowice

-

-

0,1

0

-

68

XS5/06

Program Pomocy
Publicznej na Rozwój
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w
Ramach Wyłączeń
Grupowych –
Dzierżoniów

Uchwała Nr XLIII/298/05 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27
czerwca 2005 r. Art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, z poz.84 z późn. zm.)

7.11.2005

7.11.200531.12.2006

MŚP

Burmistrz Miasta
Dzierżoniów

-

-

0,3

0

0,07

69

XR163/2007

Program pomocy
regionalnej miasta
Łodzi na wspieranie
nowych inwestycji w
działalność wytwórczą
i tworzenie
związanych z nimi
nowych miejsc pracy

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z późn. zm.)
UCHWAŁA Nr VIII/136/07 RADY
MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 28 marca
2007 r.
w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy
regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji w działalność wytwórczą i
tworzenie związanych z nimi nowych
miejsc pracy.

9.06.2007

9.06.200731.12.2013

podmioty podejmujące regionalna
nowe inwestycje w
działalność wytwórczą i
tworzący związane z
nimi nowe miejsca
pracy

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

-

0,02

0,07

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw
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70

X156/2009

Pomoc finansowa na
doradztwo udzielana
przez Polską Agencję
Rozwoju
Przedsiębiorczości w
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki

27.06.2008
art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 i 732) Rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U.
Nr 111, poz. 710)

27.06.2008 - MŚP
31.12.2013

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

PARP

-

-

-

-

0,06

71

XR74/2008

Program pomocy
regionalnej na nowe
inwestycje

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 28.09.2007
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr
121 poz. 844 ze zm.)
Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 września
2007 r. w sprawie zwolnień
przedsiębiorców od podatku od
nieruchomości stanowiących pomoc
regionalną na wspieranie nowych
inwestycji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 92 poz. 1269)

28.09.200731.12.2013

przedsiębiorcy
podejmujący nowe
inwestycje

regionalna

Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą

-

-

-

-

0,06

72

XS85/2008

PROGRAM POMOCY
HORYZONTALNEJ
NA ROZWÓJ
MAŁYCH I
ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW
NA TERENIE GMINY
KARLINO

Art. 7 ust.3 ustawy z dn. 12.01.1991
r. O podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.884 ze
zm.), Uchwała nr Li/404/06 Rady
Miejskiej w Karlinie z 28 kwietnia
2006 r.(Dz. Urz. Województwa
zachodniopomorskiego nr 71, poz.
1267, nr 114, poz. 2185, z 2007 r. Nr
50, poz.746, nr 64, poz.1001)

9.06.2006

9.06.200630.06.2008

MŚP

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Burmistrz Miasta i
Gminy Karlino

-

-

-

-

0,06

73

XS288/2007

Pomoc publiczna na
rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw
w ramach wyłączeń
grupowych
(Namysłów)

Uchwała Nr XXXIV/261/06 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 10
kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy
publicznej na rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw w ramach
wyłączeń grupowych na terenie
Gminy Namysłów,
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
pomocy publicznej na rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw w ramach
wyłączeń grupowych na terenie
Gminy Namysłów
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.),

1.02.2007

1.02.200730.06.2008

MŚP

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

-

0,1

0,05
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XS4/06

Program pomocy dla
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w
Gminie Alwernia

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w
sprawie programu pomocy dla
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w
Gminie Alwernia. Art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 z późn.
zm.).

1.12.2005

1.12.200531.06.2006

MŚP

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Burmistrz Gminy
Alwernia

-

-

0

0

0,04

75

XS175/2007

Program pomocy w
zakresie zwolnień od
podatku od
nieruchomości dla
przedsiębiorców na
terenie miasta
Ostrowa
Wielkopolskiego z
tytułu nowych
inwestycji

Art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), Art. 2, art. 7
ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze
zmianami), Uchwała Rady Miejskiej
Ostrowa Wielkopolskiego nr
XXXVIII/534/2006 z dnia 28 lutego
2006 r.

8.05.2006

8.05.200631.12.2006

MŚP

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

0

0,02

0,03

76

XR127/2007

Program regionalnej
pomocy inwestycyjnej
dla przedsiębiorców
na terenie miasta
Stargardu
Szczecińskiego

Uchwała Nr VII/64/07 w sprawie
29.05.2007
przyjęcia programu regionalnej
pomocy inwestycyjnej dla
przedsiębiorców na terenie miasta
Stargardu Szczecińskiego. Art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze
zm.)

29.05.200731.12.2013

przedsiębiorcy z miasta regionalna
Stargard Szczeciński

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

-

0,01

0,02

77

PL 13/2004

Pomoc dla
przedsiębiorców na
szkolenia
niepełnosprawnych
pracowników

Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy na szkolenia pracowników
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 114,
poz. 1193). Art. 41 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

2004

20041.05.2007

pracodawcy
zatrudniający
niepełnosprawnych
pracowników

szkolenia

Starostowie

0

0

0,002

0

0,01

78

XS75/06

Program pomocy w
ramach wyłączeń
grupowych dla małych
i średnich
przedsiębiorstw na
wspieranie nowych
inwestycji na terenie
parków
przemysłowych,
parków
technologicznych oraz
specjalnych stref
ekonomicznych
usytuowanych w
obrębie Wrocławia

Uchwała Nr XLIX/3110/06 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 06
kwietnia 2006 roku. Art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (j.t.
Dz. U z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.)

6.04.2006

6.04.200631.12.2006

MŚP

rozwój małych i
średnich
przedsiębiorstw

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

-

-

-

0,01

0,01
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Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

2005

2006

2007

2008
0,0002

-

różne

różne

różne

-

494,7

525,4

594,9

487,26

-

-

różne

realizacja
Minister Nauki
projektów B+R+I i Szkolnictwa
Wyższego

-

-

-

-

43,79

5.12.2007

5.12.200731.12.2012

wszystkie
przedsiębiorstwa

ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

-

-

-

-

-

Art. 405 ustawy z dnia 27.04.2001 r. 18.10.2007
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn, zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy publicznej na
przedsięwzięcia będące inwestycjami
służącymi ograniczeniu emisji lotnych
związków organicznych (Dz. U. Nr
62, poz. 392)
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o
17.04.2007
Wsparcie funduszy
Krajowym Funduszu Kapitałowym
kapitałowych
(Dz. U. Nr 57, poz. 491).
inwestujących w
mikro-, małe i średnie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
GOSPODARKI z dnia 15 czerwca
przedsiębiorstwa
2007 r. w sprawie wsparcia
finansowego udzielanego przez
Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz. U.
Nr 115, poz. 796)

18.10.200731.12.2012

wszystkie
przedsiębiorstwa

ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

-

-

-

0,001

-

17.04.200731.12.2013

MŚP

kapitał
Krajowy Fundusz
podwyższonego Kapitałowy
ryzyka

-

-

-

-

-

Pomoc w formie
różne
zwolnień
podatkowych,
przyznana przed
akcesją, której
realizacja (wypłata)
nastąpiła w roku xxxx
["xxxx" oznacza rok,
za który są dane]

81

Pomoc
udzielana
bezpośrednio
na podstawie
rozporządzeń
Komisji
Europejskiej
N 8/2007
Program pomocy
horyzontalnej na
ochronę środowiska
przeznaczonej na
inwestycje służące
poprawie jakości
paliw i technologii
silnikowych PL
19/2004
N 9/2007
Program pomocy
horyzontalnej na
ochronę środowiska
przeznaczonej na
inwestycje służące
ograniczeniu emisji
lotnych związków
organicznych PL
21/2004
N 26/2007

2004

0

PI

84

Wartość pomocy [mln PLN]

0

80

Ustawa o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z
późn. zm.)

Art. 405 ustawy z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn, zm.)

-

Organy udzielające
pomocy

-

Art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).
Uchwała Rady Miasta Szczecin z
dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie
przyjęcia Szczecińskiego Programu
Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od
Nieruchomości.

12.09.200731.12.2010

Przeznaczenie
pomocy

-

Szczeciński Program
Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej w
Podatku od
Nieruchomości

12.09.2007

Beneficjenci pomocy

Prezydent Miasta
Szczecin

XR179/2007

83

Okres
obowiązywania*

przedsiębiorcy
regionalna
zatrudniający na terenie
Gminy Miasto Szczecin

79

82

Data
zatwierdzenia
przez KE

66

Lp.

Numer
programu
pomocowego

85

N 195/2008

Pomoc na inwestycje
w zakresie transportu
multimodalnego w
ramach RPO

86

N 21/2008

Program pomocy na
restrukturyzację dla
przedsiębiorców w
trudnej sytuacji
ekonomicznej

87

XE25/2005

Program pomocy
Art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
przedsiębiorstwom na 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dn.
zatrudnienie
8.3.1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr
142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dn. 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84
ze zm.)

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE
12.11.2008

1. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz.
1658 ze zm.)
2. projekt rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego w sprawie
udzielania pomocy na inwestycje w
zakresie transportu multimodalnego
w ramach regionalnych programów
operacyjnych
20.08.2008
Art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji
niektórych należności
publicznoprawnych od
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz.
1287 ze zm.) oraz rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 5 września
2006 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania małym i
średnim przedsiębiorcom pomocy
publicznej na restrukturyzację
niektórych należności
publicznoprawnych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1202), Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art.
67 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze
zm.) - obecnie zastąpione przez : art.
67a i art. 67 b § 1 pkt 3 lit. i ww.
ustawy- oraz rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 11 września 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków
udzielania niektórych ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych
stanowiących pomoc publiczną na
restrukturyzację (Dz. U. Nr 179, poz.
1266).
5.08.2005

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

12.11.200830.06.2015

sektorowa
przedsiębiorstwa
zarządzające
infrastrukturą transportu
multimodalnego lub
prowadzącym
działalność
gospodarczą związaną
z transportem
multimodalnym

Marszałkowie
województw

-

-

-

-

-

20.08.20089.10.2009

MŚP w trudnej sytuacji
ekonomicznej

organy podatkowe

-

-

-

-

-

5.08.200531.12.2006

przedsiębiorcy tworzący zatrudnienie
nowe miejsca pracy

Prezydent Miasta
Starachowice

-

-

0,1

0

-

67

restrukturyzacja

Lp.

Numer
programu
pomocowego

88

XS2/2007

89

XS3/2007

90

XR97/2007

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE
7.09.2004

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra
Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia
2004 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego – Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw
(Dz. U. z 2004 r., Nr 195, poz. 2010 z
7 września 2004 r. z późn. zm.)
Art. 6b ust.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.)
7.09.2004
Wsparcie w zakresie Rozdział 2 rozporządzenia Ministra
doradztwa udzielane Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia
2004 r. w sprawie udzielania przez
małym i średnim
przedsiębiorcom
Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
posiadającym
siedzibę na terytorium finansowej w ramach Sektorowego
Rzeczypospolitej
Programu Operacyjnego – Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstw
Polskiej
(Dz. U. z 2004 r., Nr 195, poz. 2010 z
7 września 2004 r. z późn. zm.)
Art. 6b ust.10 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z późn. zm.)
19.01.2007
Uchwała nr III/13/06 Art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 28 gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.)
grudnia 2006 r. w
sprawie zwolnień od Art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach
podatku od
lokalnych
nieruchomości w
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 )
ramach programu
pomocy regionalnej
na wspieranie nowych
inwestycji
przeznaczonego dla
małych, średnich i
dużych
przedsiębiorców
prowadzących
działalność
gospodarczą na
terenie Wrocławia
Wsparcie w zakresie
inwestycji udzielane
małym i średnim
przedsiębiorcom
posiadającym
siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej (SPO-WKP
2.3)

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

7.09.200430.06.2008

MŚP

wyłączenia dla
MŚP

Prezes PARP

-

-

-

53,4

-

7.09.200430.06.2008

MŚP

wyłączenia dla
MŚP

Prezes PARP

-

-

-

-

-

19.01.200731.12.2013

wszystkie
przedsiębiorstwa

wyłączenia
regionalne

Prezydent
Wrocławia

-

-

-

-

-
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Lp.

Numer
programu
pomocowego

91

XR99/2007

92

XR100/2007

93

XR128/2007

94

XR164/2007

Nazwa programu

Podstawa prawna

Uchwała nr III/14/06
Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 28
grudnia 2006 r. w
sprawie zwolnień od
podatku od
nieruchomości w
ramach programu
pomocy regionalnej
dla przedsiębiorców
tworzących nowe
miejsca pracy
związane z nowymi
inwestycjami na
terenie Wrocławia
Uchwała nr III/16/06
Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 28
grudnia 2006 r. w
sprawie zwolnień od
podatku od
nieruchomości w
zakresie pomocy
regionalnej w ramach
programu EIT + na
wspieranie nowych
inwestycji dla
przedsiębiorców
innowacyjnych lub
prowadzących
działalność
badawczo-rozwojową
na terenie Wrocławia
Program pomocy
regionalnej dla
podmiotów
podejmujących nowe
działania
inwestycyjne na
terenie gminy Świecie

Art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.)
Art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz.844 )

Program pomocy
regionalnej miasta
Łodzi na wspieranie
nowych, dużych
inwestycji i tworzenie
związanych z nimi
nowych miejsc pracy

Data
zatwierdzenia
przez KE
19.01.2007

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

19.01.200731.12.2013

przedsiębiorcy tworzący wyłączenia
nowe miejsca pracy
regionalne
związane z nowymi
inwestycjami na terenie
Wrocławia

Prezydent
Wrocławia

-

-

-

-

-

19.01.2007

19.01.200731.12.2013

przedsiębiorcy
wyłączenia
innowacyjni lub
regionalne
prowadzący działalność
badawczo-rozwojową
na terenie Wrocławia

Prezydent
Wrocławia

-

-

-

-

-

Uchwała Nr 65/07 Rady Miejskiej w
11.07.2007
Świeciu z dnia 04 czerwca 2007r. w
sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców
na terenie gminy Świecie.
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.)
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 9.06.2007
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z późn. zm.)
UCHWAŁA Nr VIII/137/07 RADY
MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 28 marca
2007 r.
w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy
regionalnej na wspieranie nowych
dużych inwestycji i tworzenie
związanych z nimi nowych miejsc
pracy.

11.07.200731.12.2008

przedsiębiorcy
podejmujący nowe
działania inwestycyjne
na terenie gminy
Świecie

wyłączenia
regionalne

Burmistrz Świecia

-

-

-

-

-

9.06.200731.12.2013

przedsiębiorcy
wyłączenia
podejmujący nowe
regionalne
duże inwestycje i
tworzący nowe miejsca
pracy

Prezydent Miasta
Łodzi

-

-

-

-

-

Art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.)
Art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz.844 )
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Lp.

Numer
programu
pomocowego

95

XR176/2007

96

XR177/2007

97

XR178/2007

98

XR181/2007

Data
zatwierdzenia
przez KE
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 31.05.2007
Program pomocy w
1991 r. o podatkach i opłatach
formie zwolnień
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
przedmiotowych od
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
podatku od
Uchwała nr VI/40/07 Rady Miejskiej
nieruchomości na
terenie Gminy Rawicz Gminy Rawicz z 27 marca 2007 w
sprawie zwolnień przedmiotowych od
w celu udzielenia
podatku od nieruchomości na terenie
pomocy regionalnej
Gminy Rawicz w celu udzielenia
na wspieranie
pomocy regionalnej na wspieranie
inwestycji
inwestycji początkowych lub
początkowych lub
tworzenie nowych miejsc pracy
tworzenie nowych
miejsc pracy
związanych z
inwestycją
początkową.
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1.08.2007
Program pomocy
1991 r. o podatkach i opłatach
regionalnej na
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
wspieranie nowych
poz. 844 ze zm.).
inwestycji lub
UCHWAŁA Nr X / 74 / 2007 RADY
tworzenie nowych
MIEJSKIEJ W JELCZUmiejsc pracy
LASKOWICACH z dnia 29 czerwca
związanych z nową
2007 roku w sprawie udzielania
inwestycją w formie
zwolnienia z podatku przedsiębiorstwom pomocy
regionalnej na wspieranie nowych
od nieruchomości
inwestycji lub tworzenie nowych
(Jelcz-Laskowice)
miejsc pracy związanych z nową
inwestycją, w formie zwolnienia z
podatku od nieruchomości
1.08.2007
Program pomocy
Uchwała Nr VIII/66/2007 Rady
regionalnej na
Miejskie w Głogowie z dnia 27
wspieranie nowych
czerwca 2007 w sprawie udzielania
inwestycji lub
przedsiębiorcom pomocy regionalnej
tworzenie nowych
na wspieranie nowych inwestycji lub
miejsc pracy
tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową
związanych z nową inwestycją, w
inwestycją, w formie formie zwolnienia z podatku od
zwolnienia z podatku nieruchomości.
od nieruchomości
Art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia
(Głogów)
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.)
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1.10.2007
Program pomocy w
sprawie zwolnienia z 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
podatku od
2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)
nieruchomości w
Uchwała nr 157/XIV/2007 Rady
ramach pomocy
Miasta Częstochowy z dnia 27
regionalnej na
sierpnia 2007 roku w sprawie
wspieranie nowych
zwolnienia z podatku od
inwestycji lub
nieruchomości w ramach pomocy
tworzenie nowych
regionalnej na wspieranie nowych
miejsc pracy
inwestycji lub tworzenie nowych
związanych z nową
miejsc pracy związanych z nową
inwestycją
inwestycją
Nazwa programu

Podstawa prawna

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

31.05.200731.12.2013

przedsiębiorcy
wyłączenia
podejmujący inwestycje regionalne
początkowe i tworzący
nowe miejsca pracy

Burmistrz Gminy
Rawicz

-

-

-

-

-

1.08.200731.12.2013

przedsiębiorcy
podejmujący nowe
inwestycje i tworzący
nowe miejsca pracy

wyłączenia
regionalne

Burmistrz Miasta i
Gminy JelczLaskowice

-

-

-

-

-

1.08.200731.12.2013

przedsiębiorcy
podejmujący nowe
inwestycje i tworzący
nowe miejsca pracy

wyłączenia
regionalne

Prezydent Miasta
Głogowa

-

-

-

-

-

1.10.200731.12.2013

przedsiębiorcy
podejmujący nowe
inwestycje i tworzący
nowe miejsca pracy

wyłączenia
regionalne

Prezydent Miasta
Częstochowy

-

-

-

-

-
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Lp.

Numer
programu
pomocowego

99

XR17/2008

100

XR19/2008

101

XR21/2008

Nazwa programu

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844)
Uchwała Nr V/31/2007 Rady Miejskiej
w Elblągu z dnia 1 marca 2007 r. w
sprawie programu pomocy
regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji dla przedsiębiorców
prowadzących działalność
gospodarczą na terenie miasta Elbląg
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 25 maja 2007 r.
Nr 74, poz. 1175)
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
Program pomocy
1991 r. o podatkach i opłatach
regionalnej na
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
tworzenie nowych
poz. 844)
miejsc pracy
związanych z nowymi Uchwała Nr V/32/2007 Rady Miejskiej
w Elblągu z dnia 1 marca 2007 r. w
inwestycjami dla
sprawie programu pomocy
przedsiębiorców
regionalnej na tworzenie nowych
prowadzących
miejsc pracy związanych z nowymi
działalność
inwestycjami dla przedsiębiorców
gospodarczą na
terenie miasta Elbląg prowadzących działalność
gospodarczą na terenie miasta Elbląg
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 25 maja 2007 r.
Nr 74, poz. 1176)
Program zwolnień z
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
podatku od
1991 r. o podatkach i opłatach
nieruchomości w
lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku
ramach pomocy
Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
regionalnej na
Uchwała nr VII/165/2007 Rady
wspieranie nowych
Miejskiej w Gliwicach z dnia 14
inwestycji lub
czerwca 2007 r.
tworzenie nowych
w sprawie określenia zwolnień z
miejsc pracy
podatku od nieruchomości w ramach
związanych z tą
pomocy regionalnej na wspieranie
inwestycją.(Gliwice)
nowych inwestycji lub tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z tą
inwestycją.

Program pomocy
regionalnej na
wspieranie nowych
inwestycji dla
przedsiębiorców
prowadzących
działalność
gospodarczą na
terenie miasta Elbląg

Data
zatwierdzenia
przez KE
9.06.2007

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

9.06.200731.12.2013

przedsiębiorcy
wyłączenia
prowadzący działalność regionalne
gospodarczą na terenie
miasta Elbląg

Prezydent Miasta
Elbląg

-

-

-

-

-

9.06.2007

9.06.200731.12.2013

przedsiębiorcy
wyłączenia
prowadzący działalność regionalne
gospodarczą na terenie
miasta Elbląg

Prezydent Miasta
Elbląg

-

-

-

-

-

1.08.2007

1.08.200731.12.2013

przedsiębiorcy
podejmujący nowe
inwestycje i tworzący
nowe miejsca pracy

Prezydent Miasta
Gliwice

-

-

-

-

-

71

wyłączenia
regionalne

Lp.

Numer
programu
pomocowego

102

Nazwa programu

Podstawa prawna

XR24/2008

Uchwała nr XIV/92/07
Rady Miejskiej z dnia
24 października 2007
r. w sprawie programu
pomocy regionalnej
na wspieranie nowych
inwestycji lub
tworzenie nowych
miejsc pracy
związanych z nową
inwestycją dla
przedsiębiorców
prowadzących
działalność
gospodarczą na
terenie gminy Szubin

103

XR59/2008

104

XS163/2008

Program pomocy
przedsiębiorcom
inwestującym na
terenie miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego w
latach 2007 – 2013
Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
Regionalnego w
sprawie
udzielania pomocy na
usługi doradcze dla
mikroprzedsiębiorców
oraz
małych i średnich
przedsiębiorców w
ramach regionalnych
programów
operacyjnych

Ustawa o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, zmiana Dz. U. z 2005 r Nr
143, poz.1199, z 2006r Nr 220,
poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245,
poz.1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847)
oraz
Uchwała nr XIV/92/07 Rady Miejskiej
z dnia 24 października 2007 r. w
sprawie programu pomocy
regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową
inwestycją dla przedsiębiorców
prowadzących działalność
gospodarczą na terenie gminy Szubin
(Dz.Urz. Województwa Kuj-Pom. Nr
146, poz 2501)
Art. 7 ust. 3 i art. 20b Ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

105

XS226/2008

16 Regionalnych Programów
Operacyjnych
Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 11 października
2007 r. w sprawie udzielania pomocy
na usługi doradcze dla
mikroprzedsiębiorców oraz małych i
średnich przedsiębiorców w ramach
regionalnych programów
operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.
1398) wydane na podstawie art. 21
ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658
oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984)
art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
Pomoc na
2006 r. o zasadach prowadzenia
świadczenie usług
doradczych dla MŚP, polityki rozwoju (Dz. U. 227, poz.
1658 z późn. zm.)
udzielana na
Rozdziały 1, 4, 6 rozporządzenia
podstawie
Ministra Rozwoju Regionalnego z
rozporządzenia
dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia udzielania pomocy publicznej w
ramach Programu Operacyjnego
6 maja 2008 r. w
Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz.
sprawie udzielenia
pomocy publicznej w 557)
- Rozdziały 1, 4, 6 rozporządzenia
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
Ludzki
udzielania pomocy publicznej w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz.
557)

Data
zatwierdzenia
przez KE
1.01.2008

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

1.01.200831.12.2013

przedsiębiorcy
wyłączenia
prowadzący działalność regionalne
gospodarczą na terenie
gminy Szubin

Burmistrz Szubina

-

-

-

-

-

5.02.2008

5.02.200831.12.2013

przedsiębiorcy
inwestujący na terenie
miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w
latach 2007–2013

wyłączenia
regionalne

Prezydent Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego

-

-

-

-

-

3.11.2007

3.11.200731.12.2008

MŚP

wyłączenia dla
MŚP

instytucje
zarządzające,
instytucje
pośredniczące albo
instytucje wdrażające

-

-

-

-

-

6.05.2008

6.05.200831.12.2013

MŚP

wyłączenia dla
MŚP

różne podmioty

-

-

-

-

-

72

Lp.

Numer
programu
pomocowego

106

XT74/2008

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
Regionalnego w
sprawie
udzielania pomocy na
szkolenia w ramach
regionalnych
programów
operacyjnych

107

XR119/2008

108

X136/2009

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 5
sierpnia 2008 r. w
sprawie udzielania
przez gminy zwolnień
od podatku od
nieruchomości oraz
podatku od środków
transportowych,
stanowiących
regionalną pomoc
inwestycyjną
Pomoc finansowa dla
nowych inwestycji o
dużym znaczeniu dla
gospodarki w ramach
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka, 20072013

109

X144/2009

Nazwa programu

Pomoc na szkolenia
specjalistyczne
udzielana w ramach
pomocy finansowej
dla nowych inwestycji
o dużym znaczeniu
dla gospodarki w
ramach Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka, 20072013

Podstawa prawna

Data
zatwierdzenia
przez KE
25.10.2007

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

25.10.2007- wszystkie podmioty
16 Regionalnych Programów
31.12.2008
Operacyjnych (RPO dla
poszczególnych województw)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 2 października
2007 r. w sprawie udzielania pomocy
na szkolenia w ramach regionalnych
programów operacyjnych (Dz. U. Nr
185, poz.
1318) wydane na podstawie art. 21
ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658
oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984)
09.10.2008 do 31.12.2013 różne podmioty
Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez gminy zwolnień od
podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych,
stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz.
927),
Art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)
art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 14.04.2008 do 31.12.2013 przedsiębiorcy
podejmujący inwestycje
2006 r. o zasadach prowadzenia
o dużym znaczeniu dla
polityki rozwoju (Dz. U. 227, poz.
gospodarki
1658 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania pomocy finansowej dla
nowych inwestycji o dużym znaczeniu
dla gospodarki w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr
61, poz. 379)
art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 14.04.2008 do 31.12.2008 przedsiębiorcy
podejmujący inwestycje
2006 r. o zasadach prowadzenia
o dużym znaczeniu dla
polityki rozwoju (Dz. U. 227, poz.
gospodarki
1658 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania pomocy finansowej dla
nowych inwestycji o dużym znaczeniu
dla gospodarki w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr
61, poz. 379)

73

Przeznaczenie
pomocy

Organy udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

wyłączenia na
szkolenia

instytucje
zarządzające,
instytucje
pośredniczące albo
instytucje wdrażające

-

-

-

-

-

wyłączenia
regionalne

2543 gminne organy
podatkowe, tj. wójt,
burmistrz lub
prezydent miasta

-

-

-

-

-

wyłączenia
regionalne

Ministerstwo
Gospodarki,
Departament
Wdrażania
Programów
Operacyjnych

-

-

-

-

-

wyłączenia na
szkolenia

Ministerstwo
Gospodarki,
Departament
Wdrażania
Programów
Operacyjnych

-

-

-

-

-

Lp.

Numer
programu
pomocowego

110

X154/2009

Nazwa programu
Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
tworzących nowe
miejsca pracy
związane z nowymi
inwestycjami na
terenie Miasta Kutno

Data
zatwierdzenia
przez KE
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 02.02.2009
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z późn. zm.);
Uchwała Nr X/89/07 Rady Miasta
Kutno z dnia 15 maja 2007 r. w
sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach programu
pomocy regionalnej dla
przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy związane z nowymi
inwestycjami na terenie Miasta Kutno
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr
189, poz.1792)
Podstawa prawna

Okres
obowiązywania*

Beneficjenci pomocy

05.07.2007 - MŚP, duże
31.12.2013 przedsiębiorstwa

Przeznaczenie
pomocy
wyłączenia
regionalne

Organy udzielające
pomocy
Prezydent Miasta
Kutno

Wartość pomocy [mln PLN]
2004

2005

2006

2007

2008

-

-

-

-

-

Suma

* W przypadku, gdy pomoc została udzielona na kilka lat, zwłaszcza w formie zwolnień podatkowych, dane o niej mogą być przekazywane przez podmioty udzielające pomocy
również po upływie okresu obowiązywania programu. Beneficjent nabył bowiem prawo do pomocy jeszcze w trakcie jego obowiązywania, a zachował do niego prawo po zakończeniu
okresu jego obowiązywania.

74

11 306,7

Załącznik 2. Lista beneficjentów pomocy indywidualnej udzielonej w roku 2008

Lp.

Numer sprawy

Data zatwierdzenia przez KE /
przyznania
pomocy

1

N 299/2007

25.06.2008

LIP - PL - Sharp Manufacturing Poland Sp.
z o.o.

89,7

Minister Gospodarki

regionalna

2

N 638/2007

02.04.2008

Pomoc na rozbudowę Regionalnego Portu
Lotniczego: Port Lotniczy Łódź Sp. z o.o.

20,1

Urząd Marszałkowski w
Łodzi

sektorowa

3

N 158/2008

04.06.2008

Pomoc na budowę Regionalnego Portu
Lotniczego Lublin S.A. (Świdnik)

17,5

Urząd Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego

sektorowa

4

X455/2009

04.11.2008

Cadbury Wedel Sp. z o.o.

14,2

Minister Gospodarki

regionalna

5

N 506/2007

02.04.2008

Hartwig Warszawa - pomoc na
restrukturyzację

13,0

ARP S.A.

restrukturyzacja

6

N 153/2008

04.06.2008

Pomoc na rozbudowę regionalnego portu
lotniczego: Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo Sp. z o.o.

6,0

Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego

sektorowa

7

X723/2009

08.12.2008

SPORT Medica S.A.

5,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

8

C 40/2008

—

Pomoc na restrukturyzację dla Kombinatu
"PZL-Hydral" S.A.

4,0

ARP S.A.

restrukturyzacja

9

XS14/2008

22.01.2008

FINEPHARM Sp. z o.o.

3,5

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

10

N 489/2008

05.06.2009

Pomoc na inwestycję technologiczną dla
Spółki Polski Lek S.A.

3,1

BGK

regionalna

11

XS233/2008

15.07.2008

PMPoland S.A.

3,0

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

12

X281/2009

20.10.2008

Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp.
z o.o.

2,9

Minister Gospodarki

regionalna

13

C 6/2007

28.11.2007

Techmatrans - pomoc na restrukturyzację

2,8

ARP S.A.

restrukturyzacja

14

X722/2009

18.11.2008

OPTOPOL Technology S.A.

2,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

15

XS42/2008

20.02.2008

Zakład Usługowo-Produkcyjny Sp. z o.o.

2,0

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

16

NN 4/2007

01.03.2007

Delitissue Sp z o.o.

2,0

Minister Gospodarki

regionalna

17

XS99/2008

29.04.2008

Solagro Sp. z o.o.

1,8

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

18

XS232/2008

15.07.2008

PMPKonmet sp. z o.o.

1,8

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

19

XS39/2008

14.02.2008

Glass Product Sp. z o.o.

1,7

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

20

X719/2009

15.09.2008

Suntech

1,5

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

Nazwa beneficjenta pomocy

Wartość
pomocy
[mln PLN]

Podmioty udzielające
pomocy

Przeznaczenie pomocy

21

C 54/2006

12.09.2007

Bison-Bial

1,4

ARP S.A.

restrukturyzacja

22

N 743/2007

30.05.2008

MAN Accounting Center Sp. z o. o.

1,3

Minister Gospodarki

regionalna

23

XS128/2008

12.05.2008

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
"Metal" Jerzy Siofer

1,3

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

24

X200/2009

12.12.2008

HCL Poland Sp. z o.o.

1,2

Minister Gospodarki

regionalna

25

N 744/2007

24.04.2008

Zensar Technologies Limited Odział w
Polsce

1,1

Minister Gospodarki

regionalna

26

N 721/2007

18.03.2008

Reuters Europe S.A.

1,1

Minister Gospodarki

regionalna

27

X741/2009

23.09.2008

Mine Master Sp. z o.o.

1,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

28

X735/2009

02.10.2008

GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

1,0

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

29

N 578/2007

31.01.2008

Carlsberg Accounting Service Centre Sp.
z o.o.

1,0

Minister Gospodarki

regionalna

30

X748/2009

07.10.2008

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe
Medbryt Sp. z o.o.

0,9

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

31

XS192/2008

30.06.2008

Gispro sp. z o.o.

0,9

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

32

XS6/2008

04.01.2008

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Zakmet”
Kazimierz Chawchunowicz

0,9

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

33

X752/2009

01.10.2008

Octagonet S.A.

0,9

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

34

X718/2009

20.10.2008

Celon Pharma sp. z o.o.

0,8

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

35

X732/2009

14.11.2008

Telesto Sp. z o.o

0,8

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

75

36

X716/2009

30.10.2008

CONTEC A. Holnicki, W. Szała Spółka
Jawna

0,8

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

37

XS3/2008

04.01.2008

WADROX S.A.

0,7

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

38

X720/2009

25.08.2008

Telesto

0,7

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

39

X729/2009

14.07.2008

Gemius

0,7

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

40

X746/2009

29.08.2008

MEDCOM Sp. z o.o.

0,7

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

41

X739/2009

15.10.2008

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
FINAKO Sp. z o.o.

0,7

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

42

XS140/2008

22.04.2008

Auto-Chłodnia Marian Piechowiak

0,6

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

43

X727/2009

10.09.2008

Euroimplant

0,6

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

44

X713/2009

20.10.2008

Medicalgorithmics Sp. z o.o

0,6

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

45

XS228/2008

14.07.2008

Variant S.A.

0,6

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

46

X733/2009

10.10.2008

W.W.K. VINI Liliana Lehrer Rychel

0,6

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

47

XS150/2008

23.05.2008

Selvita Spółka z o.o.

0,6

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

48

X753/2009

01.10.2008

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im.
Prof. Meissnera

0,6

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

49

X731/2009

23.10.2008

Telesto Sp z o.o.

0,6

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

50

X715/2009

13.11.2008

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
CERTECH Jan Kuca Jerzy Motyka

0,6

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

51

XS143/2008

07.05.2008

Zakład produkcji śrub, Zakład RolniczoPrzemysłowy Spółka Cywilna

0,6

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

52

XS134/2008

02.04.2008

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL
KAZIMIERZ ANIOŁ

0,5

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

53

X726/2009

15.12.2008

ITTI Sp. z o.o.

0,5

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

54

X747/2009

10.10.2008

STER Sp. z o.o.

0,5

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

55

X738/2009

25.11.2008

DGT Sp. z o.o.

0,5

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

56

XS88/2008

13.02.2008

REMPRODEX Sp. z o.o.

0,5

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

57

XS230/2008

15.07.2008

Enbio Technology sp. z o.o.

0,5

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

58

XS179/2008

04.06.2008

PRZEDSIĘBIORSTWO POJAZDY
SPECJALISTYCZNE ZBIGNIEW
SZCZEŚNIAK

0,5

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

59

XS160/2008

05.06.2008

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe Akpil

0,5

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

60

X749/2009

01.10.2008

ENECCO Sp. z o.o.

0,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

61

X734/2009

10.10.2008

Fabryka Osprzętu Samochodowego
POLMO Łódź S.A.

0,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

62

X743/2009

01.09.2008

Spółdzielnia Pracy ARMATURA

0,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

63

X730/2009

08.10.2008

EC Systems SP. z o.o.

0,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

64

X728/2009

14.11.2008

C&T elmech Sp. z o.o.

0,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

65

X750/2009

05.09.2008

Zakłady Chemiczne BOCHEM

0,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

66

XS137/2008

07.05.2008

Mechanika maszyn i urządzeń Rolniczych
Dozamech Donat Zawidzki

0,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

67

XS156/2008

29.05.2008

Feerum SP. Z O.O.

0,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

68

XS55/2008

22.02.2008

NOBILE Sp. z o. o..

0,4

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

69

XS177/2008

24.06.2008

ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL Sp.
z o.o.

0,4

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

70

X711/2009

21.11.2008

Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

71

XS174/2008

24.06.2008

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
Prefabet Kurzętnik Sp. z o.o.

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

72

XS136/2008

02.04.2008

Przedsiębiorstwo techniczno-handlowe
Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

76

73

X736/2009

01.09.2008

EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

74

X740/2009

15.10.2008

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
CERTECH Jan Kuca Jerzy Motyka

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

75

XS172/2008

24.06.2008

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy
Anwis Export-Import

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

76

XS154/2008

29.05.2008

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych Avia
Spółka Akcyjna

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

77

X725/2009

12.11.2008

"LASERTEX " - Przedsiębiorstwo
Wdrażania Postępu NaukowoTechnicznego Sp. z o.o.

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

78

XS87/2008

18.03.2008

PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE "BOMET"

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

79

XS178/2008

26.06.2008

ROMAR SP. Z O.O.

0,3

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

80

XS157/2008

29.05.2008

Zakład Produkcyjno-Usługowy Rombex Sp.
z o.o.

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

81

XS173/2008

24.06.2008

KONTEKST SP. Z O.O.

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

82

X751/2009

15.10.2008

Read-Gene S.A.

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

83

X707/2009

30.10.2008

Energocontrol Sp z o.o.

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

84

X714/2009

01.09.2008

SuperMemo World

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

85

X710/2009

25.08.2008

ELA-COMPIL

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

86

XS231/2008

16.07.2008

Mediasoft Polska sp. z o.o.

0,2

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

87

XS141/2008

22.04.2008

Metal-Odlew Lesław Kwiatkowski,
Agnieszka Witkowska, Sp. Jawna

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

88

XS175/2008

19.06.2008

TRANZ-TEL BOGDAN KULISZ

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

89

X706/2009

28.07.2008

Datera

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

90

XS149/2008

23.05.2008

Metal-Odlew Lesław Kwitkowski, Agnieszka
Witkowska, Sp. Jawna

0,2

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

91

X717/2009

12.12.2008

DIE-CUT s.c. Krzysztof Janiszewski, Artur
Majchrzak

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

92

XS153/2008

29.05.2008

Artpol-Therm Sp. z o.o.

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

93

X712/2009

26.08.2008

Geo-Poland

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

94

XS142/2008

15.04.2008

NTP Cibis Sp. z o.o.

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

95

XS158/2008

05.06.2008

P.H.P.U. Hardkop

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

96

XS40/2008

11.02.2008

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA
S.A.

0,1

BGK

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

97

X709/2009

21.11.2008

MMB Drivers Sp. z o.o.

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

98

XS152/2008

16.05.2008

Pracownia Rzeźby Forma Karol Badyna

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

99

XS159/2008

05.06.2008

Fabryka Armatury Jafar S.A

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

100

XS135/2008

10.06.2008

JUMARPOL PRZEDSIĘBIORSTWO
PRYWATNE S.C. PIOTR TRACZEWSKI,
MAREK KASPEREK

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

101

X721/2009

21.10.2008

IVO Software Sp. z o.o.

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

102

XS139/2008

13.02.2008

Złotecki Sp. z o.o.

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

103

XS176/2008

24.06.2008

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY CEZARY GUDAN

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

104

XS138/2008

15.04.2008

Metalerg J.M.J Cieslak S.J.

0,1

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw

105

X724/2009

17.11.2008

Materials Engineers Group Sp. z o.o.

0,04

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

realizacja projektów B+R+I

Suma

77

238,8

