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I. WSTĘP
Niniejszy raport zawiera informacje o pomocy publicznej1 udzielonej w roku 2009,
spełniającej przesłanki art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE). Raport stanowi wypełnienie obowiązku określonego w art. 36 ust. 1 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
zgodnie z którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej
Prezesem 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 wartości, 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 wartości 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. 38 TFUE), do monitorowania której właściwy
jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L 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. 107 ust. 1 TFUE. W związku z powyższym pomoc de
minimis udzielona w roku 2009 nie została uwzględniona w niniejszym raporcie
(3 335,2 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 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
1

Pomocy publicznej uznanej przez Komisję Europejską za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz pomocy
publicznej wyłączonej z obowiązku notyfikacji, o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE.
2
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html.
Różnica
między
danymi przedstawionymi w Scoreboard a danymi przedstawionymi w niniejszym raporcie wynika
z tego, że Komisja Europejska nie uwzględnia w Scoreboard środków pomocowych pochodzących
]z funduszy europejskich.
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L Nr 371
z 27.12.2006), gdzie Komisja Europejska wskazuje, iż finansowanie projektu
w ramach programu operacyjnego ze środków wspólnotowych oraz środków
krajowych musi uwzględniać przepisy o pomocy publicznej. Innym przykładem jest
art. 9 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku
ustanawiającego 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 31.07.2006),
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. 107 ust. 1 TFUE
(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. 107 ust. 1 TFUE. 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 2009 roku, podobnie jak w roku 2008, ze względu na ww. założenia perspektywy
finansowej na lata 2007–2013 do całkowitej kwoty udzielonej pomocy publicznej
włączono środki unijne finansujące programy pomocowe, powstałe 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 20093:
- 2 590 organów udzieliło pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
- 210 336 beneficjentów otrzymało pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
- wystąpiło 804 026 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 tery3

Dane nie uwzględniają pomocy w formie ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe wypłacane
emerytom i rencistom likwidowanych kopalń.
4
Liczba przypadków pomocy jest prawie czterokrotnie wyższa od liczby beneficjentów, m.in.
z następujących względów: możliwości korzystania przez jednego beneficjenta z wielu źródeł pomocy,
finansowania pomocy zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, wykazywania 4 razy w roku
(na dzień udzielenia) pomocy w formie ustawowego zwolnienia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z podatku od nieruchomości, możliwości dokonywania korekt ujemnych przez
organy skarbowe w przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z układu ratalnego spłaty
podatku wynikającego z decyzji.
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torialnego z województwa mazowieckiego rozpoczęły przekazywanie danych
o pomocy za pośrednictwem aplikacji SHRIMP na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych do
przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem
aplikacji SHRIMP (Dz. U. Nr 153, poz. 951), od IV kwartału 2008 roku. Natomiast
jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województw: dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego zostały objęte
aplikacją SHRIMP od III kwartału 2009 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem
aplikacji SHRIMP (Dz. U. Nr 63, poz. 522). Do podmiotów udzielających pomocy,
które w 2009 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ministra Gospodarki,
Ministra Infrastruktury,
Ministra Skarbu Państwa,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministra Edukacji Narodowej,
Prezesa (Zarząd) Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego,
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Dyrektorów izb skarbowych i celnych oraz naczelników urzędów skarbowych
i celnych (organy skarbowe i celne),
Marszałków województw,
Starostów powiatów,
Prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin,
Wojewodów,
Ochotnicze Hufce Pracy,
Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego,
Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansującego,
Beneficjentów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
Ośrodki wsparcia spółdzielni socjalnych,
Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej,
Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej,
Przedsiębiorców publicznych.

Kompletność sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w roku 2009 została
zapewniona poprzez zmianę przepisów ustawy, które począwszy od roku 2007
5

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 337 jednostek nie dopełniło obowiązków sprawozdawczych.
W przypadku organów jednostek samorządu terytorialnego pomocy publicznej
w roku 2009 udzieliło:
a) 16 spośród 16 województw,
b) 290 spośród 314 powiatów,
c) 1476 spośród 2478 gmin.
W raporcie za 2009 rok kontynuowano sposób przedstawienia analizowanych
danych z raportów z lat poprzednich.
Wartość 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 którym 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.
W tabelach użyto następujących oznaczeń: „–” – 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,
6

(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
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
wydania decyzji lub zawarcia 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). Z uwagi na brak możliwości przyporządkowania niektórych formy
pomocy do jednej z ww. grup stworzono grupę oznaczoną literą E. 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.
7

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;
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. Ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych
regionów gospodarczych.
2. Pomoc sektorowa
2.1. Sektor hutnictwa żelaza i stali,
2.2. Sektor budownictwa okrętowego,
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Sektor górnictwa węgla,
Sektor żeglugi morskiej,
Sektor lotnictwa,
Inna pomoc w sektorze transportu,
Sektor wytwarzania energii elektrycznej,
Sektor kinematografii.

3. Pomoc regionalna
4. Inne tytuły
4.1. Rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym.
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III. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1. Synteza wyników
Tabela nr 1
2005

2006

2007

2008*

2009*5

Ogólna wartość udzielonej
pomocy [mln PLN]

4 795,1

5 875,6

6 549,5

14 383,1

19 173,4

Wartość pomocy z
wyłączeniem transportu*

3 646,2

4 468,4

4 847,2

11 521,9

16 087,2

Udział wartości pomocy w PKB

0,5%

0,6%

0,6%

1,13%

1,43%

Udział wartości pomocy w PKB
z wyłączeniem transportu*

0,4%

0,4%

0,4%

0,91%

1,20%

Rok

* Kwoty za lata 2008 i 2009 uwzględniają środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych
finansujące lub współfinansujące pomoc. Kwoty za lata wcześniejsze uwzględniają wyłącznie środki
krajowe.

Ogólna wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku wyniosła
19 173,4 mln PLN, co stanowi 4 430,8 mln EURO (przyjmując średni kurs z 2009
roku 1 EURO = 4,3273 PLN). Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcom w 2009
roku stanowiła 1,43% Produktu Krajowego Brutto, czyli o 0,3 punktu procentowego
więcej niż w roku 2008. Wartość pomocy udzielonej w 2009 roku, tak jak wartość
pomocy udzielonej w 2008 roku, uwzględnia środki pomocowe pochodzące
z funduszy unijnych. Wartość udzielonej pomocy w 2009 roku, z wyłączeniem
pomocy w transporcie (równej 3 086,2 mln PLN), wyniosła 16 087,2 mln PLN, co
stanowiło 1,20% Produktu Krajowego Brutto.
Formy pomocy publicznej w latach 2005-2009*
Tabela nr 2
Wartość pomocy (w mln PLN)
Podział pomocy
publicznej

2005

2006

Grupy – ogółem,
3 646,2
4 468,4
w tym:
Grupa A,
3 461,3
4 358,0
w tym:
- Grupa A1
2 811,9
3 502,4
- Grupa A2
649,4
855,7
Grupa B,
0,0
8,0
w tym:
- Grupa B1
0,0
8,0
- Grupa B2
0,0
0,0
Grupa C,
112,1
102,5
w tym:
- Grupa C1
93,9
93,3
- Grupa C2
18,2
9,2
Grupa D1
72,7
0,0
Grupa E – Inne
0,0
0,0
* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

2007

2008

2009

Łącznie
w latach
2005-2009

4 847,2

11 521,9

16 087,2

40 570,8

4 746,2

9 380,9

13 741,5

35 687,9

3 644,1
1 102,1

7 338,8
2 042,1

11 323,2
2 418,2

28 620,4
7 067,5

10,4

33,4

18,4

70,2

10,4
0,0

33,4
0,0

18,4
0,0

70,2
0,0

66,8

348,1

191,9

821,4

66,5
0,3
0,0

123,2
224,9
0,0

191,6
0,3
0,1

23,8

1 759,3

2 135,3

568,5
252,9
72,8
3 918,4

5

Do ogólnej wartości pomocy nie zaliczono pomocy udzielonej w formie wynagrodzeń dla Gdańsk
Transport Company S.A. z tytułu budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń
z uwagi na brak określenia w decyzji Komisji Europejskiej z dn. 13 maja 2009 r. w sprawie pomocy
N 151/2009 i N 152/2009 – Pomoc na budowę i eksploatację autostrady A1 (odcinek Gdańsk-Toruń),
jaka część ww. wynagrodzeń stanowi pomoc publiczną.
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Formy pomocy publicznej w latach 2008-2009*
Wykres nr 1

13 741,5

14 000

10 000

2008
1 759,3

6 000

0,1

0,0

2 000

191,9

33,4
18,4

348,1

4 000

2009

2 135,3

8 000

9 380,9

Wartość (mln PLN)

12 000

0
A

B

C

D

E

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
Grupa E – Inne

Dynamika (%)
’06/’05

’07/’06

’08/’07

Udział (%)
’09/’08

’05

’06

’07

’08

’09

122,5

108,5

237,7

139,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

125,9

109,0

197,7

146,5

94,9

97,5

98,0

81,4

85,4

124,1
131,8

104,0
128,8

201,4
185,3

154,3
118,4

77,1
17,8

78,3
19,2

76,8
23,2

63,7
17,7

70,4
15,0

–

130,0

321,2

55,2

0,0

0,2

0,2

0,3

0,1

–
–

130,0
–

321,2
–

55,2
–

0,0
0,0

0,2
0,0

0,2
0,0

0,3
0,0

0,1
0,0

91,4

65,2

521,1

55,1

3,1

2,3

1,4

3,0

1,2

99,4
50,5
–
–

71,3
185,3
3,3 74 966,7
–
–
– 7 392,0

155,5
0,1
–
121,4

2,6
0,5
2,0
0,0

2,1
0,2
0,0
0,0

1,4
0,01
0,0
0,7

1,1
2,0
0,0
15,3

1,2
0,002
0,001
13,3

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
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Formy pomocy publicznej w 2009 roku*
Wykres nr 2

Grupa B
0,1%
Grupa C
1,2%

Grupa A
85,4%

Grupa D1
0,0%
Grupa E
13,3%

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

W 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej stosowano instrumenty
pomocy należące do Grupy A – dotacje i ulgi podatkowe – 85,4% W porównaniu
z rokiem 2008 wzrosła ich wartość (o 4 360,6 mln PLN) oraz udział w ogólnej kwocie
pomocy, m.in. ze względu na zwiększenie się liczby przypadków pomocy współfinansowanej z funduszy europejskich, udzielanej w formie dotacji lub refundacji zwłaszcza
przez marszałków województw w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Wzrost pomocy z Grupy A wynika również z większej wartości dotacji udzielanych na
niektóre inwestycje w ochronie środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 710 mln PLN), refundacji udzielanych przez
Ochotnicze Hufce Pracy w ramach szkoleń ogólnych dla młodocianych pracowników
(ok. 230 mln PLN), refundacji udzielanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zatrudnienie osób niepełnosprawnych (ok. 200 mln PLN), a także pomocy związanej z redukcją podatku akcyzowego
od biopaliw udzielanej w formie ulg podatkowych (ok. 340 mln PLN).
W 2009 roku, podobnie jak w roku poprzednim, nie skorzystano z form Grupy B2 –
konwersja wierzytelności na udziały lub akcje. Natomiast w odróżnieniu od roku
poprzedniego udzielono pomocy w formie z Grupy D1 – poręczenia i gwarancje
kredytowe. Najwyższą dynamikę wzrostu wartości udzielanej pomocy zanotowano
w Grupie C1 – pożyczki preferencyjne, przede wszystkim z uwagi na udzielenie
znacznej pomocy w tej formie Stoczni Gdańsk S.A. Najwyższy spadek wartości
pomocy wystąpił w grupie C2 – odroczenie lub rozłożenie na raty należności
publicznoprawnych ze względu na nieudzielenie w 2009 roku pomocy Kompanii
Węglowej S.A. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie rozłożenia na raty
zobowiązań wobec ZUS. Znaczącej pomocy udzielono w formie oznaczonej jako
inne, na którą składa się przede wszystkim pomoc dla wytwórców energii z tytułu
dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii
(2 127,9 mln PLN).
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Sposób finansowania pomocy państwa w Polsce przedstawiał się następująco6:
Rok

Bezpośrednie wydatki
(głównie dotacje)

Pozostałe formy
(głównie uszczuplenia wpływów do budżetu)

2009

70,5%

29,5%

2008

64,0%

36,0%

2007

75,4%

24,6%

2006

78,5%

21,5%

2005

77,1%

22,9%

2004

37,7%

62,3%

2003

9,7%

90,3%

2002

38,0%

62,0%

2001

25,8%

74,2%

2000

47,3%

52,7%

1999

34,9%

65,1%

W roku 2009, podobnie jak w roku poprzednim, zdecydowanie więcej pomocy
udzielono w formie bezpośrednich wydatków (70,5%) niż w formie uszczupleń
wpływów do budżetu (29,5%). Stało się tak pomimo tego, że w roku 2009 wartość
pomocy udzielonej w formie subsydiów kapitałowo-inwestycyjnych zmalała i wyniosła
tylko 0,1% ogólnej wartości udzielonej pomocy publicznej. Na taki wynik wpłynął
wzrost o 54,3% pomocy udzielanej w formie dotacji.
Analizując informacje syntetyczne charakteryzujące pomoc publiczną udzielaną
przedsiębiorcom w latach 2005-2009, można wskazać następujące tendencje (zob.
tab. 1, 2, 2a i 3):
•

wzrost wartości pomocy (poza sektorem transportu) udzielonej w 2009 roku
o 39,6% w porównaniu z 2008 rokiem, przede wszystkim ze względu na wzrost
o 46,5% pomocy w formie dotacji i ulg podatkowych oraz o 21,4% pomocy
w formie „inne”, na co głównie wpłynął wzrost wartości pomocy dla wytwórców
energii z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży
mocy i energii (o 375,2 mln PLN);

•

dominacja wśród form pomocy tych form, które zaliczane są do grupy A (dotacje
oraz zwolnienia podatkowe i funduszowe), utrzymywanie się na wysokim
poziomie ich udziału w ogólnej wartości udzielanej pomocy występuje już od kilku
lat (powyżej 80%);

•

utrzymywanie się na wysokim poziomie wartości pomocy regionalnej, głównie
ze względu na możliwość korzystania ze zwolnień podatkowych przez
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych
stref ekonomicznych; jej wartość po raz pierwszy przewyższyła wartość pomocy
horyzontalnej; jej wzrost w 2009 roku o prawie 90% spowodowany był
kontynuacją udzielania przez marszałków pomocy regionalnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych (w 2009 roku udzielili oni w ramach
programów nr XR93/2008 i nr X36/2010 – Programy regionalnej pomocy
inwestycyjnej udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz

6

Do bezpośrednich wydatków zaliczono pomoc udzieloną w formie dotacji (grupa A1) oraz w formie
wniesienia kapitału do spółki (grupa B1).
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programu nr X611/2009 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia
biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych – łącznie 3 414,9 mln
PLN). Wzrost pomocy o takim przeznaczeniu związany był również z kontynuacją
udzielania przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w 2009 roku
w ramach programu nr X325/2009 – Pomoc finansowa na badania, usługi
doradcze i szkolenia udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz nr X326/2009
– Pomoc finansowa na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej
udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udzielono pomocy regionalnej w kwocie
1 978,8 mln PLN);
•

systematyczny wzrost począwszy od 2005 roku wartości pomocy horyzontalnej
(w 2009 roku spadł jednak jej udział w ogólnej wartości pomocy głównie z uwagi
na znaczący wzrost wartości pomocy z przeznaczeniem na rozwój regionalny), 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;

•

utrzymywanie się na stałym poziomie wartości pomocy dla sektora górnictwa
węgla kamiennego. Wartość wsparcia udzielonego w 2009 roku jest wprawdzie
o ponad 200 mln PLN niższa niż w roku poprzednim, niemniej wynika to z faktu,
że w danych za 2008 rok uwzględniono pomoc udzieloną przez Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych równą 224,8 mln PLN, której faktyczna realizacja jest
rozłożona do końca 2015 roku. Pomoc jest udzielana w ramach programu
pomocowego nr N 575/2007 – Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego
w latach 2008-2015, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września
2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015
(Dz. U. Nr 192, poz. 1379);

•

utrzymywanie się na relatywnie wysokim poziomie wartości pomocy
sektorowej. Wartość rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, udzielanej wytwórcom
energii przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wzrosła z 1 752,7 mln PLN
w 2008 roku do 2 127,9 mln PLN w 2009 roku. Natomiast pomoc dla podmiotów
działających w sektorze kinematografii, udzielana na podstawie rozporządzenia
Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
(Dz. U. Nr 219, poz. 1870, z późn. zm.) – zmalała z 183,4 mln PLN w 2008 roku
do 152,6 mln PLN w 2009 roku;

•

utrzymywanie się począwszy od 2005 roku przewagi pomocy publicznej
udzielanej w tzw. „aktywnych” formach, np. w formie dotacji nad pomocą
udzielaną w formie uszczuplenia wpływów do budżetu (formy pasywne).

14

2. Przeznaczenie pomocy publicznej*
Tabela nr 3
7

20098

2008
Wartość
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
♦ naprawa szkód wyrządzonych przez klęski
żywiołowe lub inne nadzwyczajne wydarzenia
♦ zapobieżenie lub likwidacja poważnych
zakłóceń w gospodarce o charakterze
ponadsektorowym
♦ wsparcie krajowych przedsiębiorców
działających w ramach przedsięwzięcia
gospodarczego podejmowanego w interesie
europejskim
♦ promowanie kultury, nauki i oświaty oraz
ochrona dziedzictwa kulturowego
♦ kapitał podwyższonego ryzyka
♦ ułatwienie rozwoju niektórych działań lub
regionów gospodarczych
POMOC SEKTOROWA,
w tym:
Sektor hutnictwa żelaza i stali
Sektor budownictwa okrętowego
Sektor górnictwa węgla,
w tym:
♦ pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych
Sektor wytwarzania energii elektrycznej9
Sektor kinematografii
7

Udział
(%)

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Udział
(%)

11 521,9

100,0

16 087,2

100,0

4 919,5

42,7

5 365,7

33,4

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

3,5
18,2
9,4
60,1
7,5
0,0
0,4

335,4
1 373,3
28,5
2 789,1
671,6
21,7
132,4

6,3
25,6
0,5
52,0
12,5
0,4
2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,6

0,6

0,0

0,0

9,9

0,2

9,5

0,2

2 524,5

21,9

2 661,8

16,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

588,4

23,3

381,3

14,3

588,4
1 752,7
183,4

100,0
69,4
7,3

381,3
2 127,9
152,6

100,0
79,9
5,7

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.
8
Do ogólnej wartości pomocy nie zaliczono pomocy udzielonej w formie wynagrodzeń dla Gdańsk
Transport Company S.A. z tytułu budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń.
9
Kwoty uwzględniają wyłącznie zaliczki wypłacone przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na pokrycie
kosztów osieroconych i kosztów gazu na podstawie 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. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.).
Działając na podstawie ww. ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzje
administracyjne o korektach wartości udzielonej pomocy publicznej nakazujące częściowy zwrot
wypłaconych zaliczek albo wypłatę dodatkowej rekompensaty. Część beneficjentów odwołała się od
decyzji Prezesa URE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ostateczna kwota przyznanej
pomocy będzie znana po uprawomocnieniu się wyroku sądu. Gdyby uwzględnić korekty, kwota za
2008 rok byłaby niższa o 312,3 mln PLN, a kwota za 2009 rok byłaby niższa o 358,5 mln PLN.
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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
♦ pomoc udzielana na podstawie ustawy o
spółkach z udziałem zagranicznym
INNE TYTUŁY,
w tym:
♦ pomoc stanowiąca rekompensatę dla
przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań
publicznych

4 038,8

35,1

7 746,7

48,2

3 784,1
245,2
7,1
0,2

93,7
6,1
0,2
0,005

6 648,9
270,9
558,4
169,9

85,8
3,5
7,2
2,2

2,2

0,1

0,1

0,0

b.d.

b.d.

98,5

1,3

39,1

0,3

312,9

1,9

39,1

100,0

312,9

100,0

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

Pomoc horyzontalna (5 365,7 mln PLN) udzielona w 2009 roku stanowiła ponad 1/3
ogólnej wartości pomocy udzielonej w 2009 roku, z tego największa część została
udzielona na zatrudnienie – 2 789,1 mln PLN, na ochronę środowiska – 1 373,3 mln
PLN oraz na szkolenia – 671,6 mln PLN. Udział pomocy na pozostałe cele horyzontalne nie przekroczył 10% wartości całkowitej udzielonej pomocy horyzontalnej.
Pomimo spadku udziału wartości pomocy horyzontalnej w ogólnej kwocie udzielonej
pomocy publicznej o ponad 9 punktów procentowych w porównaniu z rokiem
poprzednim (głównie ze względu na znaczy wzrost wartości pomocy regionalnej), jej
wartość zwiększyła się o 446,2 mln PLN. Zadecydował o tym przede wszystkim
wzrost wartości pomocy na ochronę środowiska (o 476,7 mln PLN), na szkolenia
(o 301,8 mln PLN), na prace badawczo-rozwojowe (o 161,8 PLN) oraz na ratowanie
i restrukturyzację (o 132,9 mln PLN). W 2009 roku, przy ogólnym wzroście
poszczególnych rodzajów pomocy horyzontalnej, odnotowano dwa znaczące spadki.
Wartość pomocy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw spadła o 93,8%, a jej
udział ukształtował się na poziomie tylko 0,2% całkowitej wartości pomocy, co
potwierdziło tendencję spadkową wartości pomocy o takim przeznaczeniu,
występującą od 2007 roku. W roku 2009 nie udzielono żadnej nowej pomocy
z przeznaczeniem na kapitał podwyższonego ryzyka.
Wartość pomocy sektorowej udzielonej w 2009 roku wyniosła 2 661,8 mln PLN
(16,5% ogólnej wartości pomocy) i jest tylko nieco wyższa w stosunku do roku
poprzedniego (wzrost o 5,4%) Zaliczono do niej: pomoc na pokrycie kosztów
nadzwyczajnych dla podmiotów sektora górnictwa węgla, pomoc w formie
rekompensaty dla wytwórców energii z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz pomoc dla podmiotów
działających w sektorze kinematografii. Wzrost wartości pomocy sektorowej jest
skutkiem zwiększenia się wsparcia dla sektora wytwarzania energii elektrycznej
o 21,4% w porównaniu z rokiem 2008.
Pomoc regionalna stanowiła aż 48,2% ogółu udzielonej pomocy i wyniosła w 2009
roku 7 746,7 mln PLN (4 038,8 mln PLN w 2008 roku i 1 204,8 mln PLN w 2007
roku). W 2009 roku jej wartość wzrosła o 91,8% w porównaniu z rokiem poprzednim,
o czym zadecydował głównie wzrost wartości pomocy na wspieranie nowych
inwestycji (o 2 864,8 mln PLN). W ramach pomocy regionalnej 1 184,6 mln PLN (w
stosunku do 1 151,8 mln PLN w 2008 roku i do 946,6 mln PLN w 2007 roku) zostało
udzielone w formie ulg podatkowych przedsiębiorcom prowadzących działalność
gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych.
16

Wartość pomocy, która nie została zakwalifikowana do żadnej z ww. grup
przeznaczeń, wyniosła 312,9 mln PLN i była to pomoc stanowiąca rekompensatę dla
przedsiębiorców z tytułu realizacji zadań publicznych.
Przeznaczenie pomocy publicznej w roku 2009*
Wykres nr 3

*Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

Przeznaczenie pomocy publicznej w latach 2007–2009*
Wykres nr 3a

*Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
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3. Pomoc publiczna według województw*
Wartość udzielonej pomocy w 2009 roku, w podziale na województwa według
siedziby beneficjenta pomocy, przedstawia tabela nr 4.
Tabela nr 4

Województwo

Wartość pomocy
[mln PLN]
2008

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

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

2009
16 087,2
1 585,6
619,9
668,8
452,1
959,8
812,2
2 354,8
962,5
1 103,3
311,4
1 342,1
2 303,3
299,6
518,2
1 390,0
401,5
2,2

Udział
[%]
2009
100,0
9,9
3,9
4,2
2,8
6,0
5,0
14,6
6,0
6,9
1,9
8,3
14,3
1,9
3,2
8,6
2,5
0,0

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

W 2009 roku najwięcej pomocy publicznej otrzymali przedsiębiorcy w województwie
mazowieckim – prawie 2,4 mld PLN (14,6% ogólnej wartości pomocy) oraz śląskim –
2,3 mld PLN (14,3%). Przedsiębiorcom z województwa dolnośląskiego udzielono
niecałe 1,6 mld PLN (9,9% pomocy ogółem), z województwa wielkopolskiego –
prawie 1,4 mld PLN (8,6%), z województwa pomorskiego – ponad 1,3 mld PLN
(8,3%).
Najmniej pomocy publicznej udzielono podmiotom z województwa świętokrzyskiego
(299,6 mln PLN) i podlaskiego (311,4 mln PLN) – udział każdego z tych województw
wyniósł ok. 1,9%. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcom w pięciu województwach, gdzie odnotowano najniższe jej wartości, wyniosła około 2,0 mld PLN,
czyli 12,3% ogólnej wartości pomocy.
Z drugiej strony należy zauważyć, że właśnie w województwie podlaskim odnotowano
największy względny wzrost wartości pomocy w stosunku do roku poprzedniego –
zwiększyła się ona bowiem dwukrotnie (dokładnie osiągnęła 199,7% wartości z roku
2008). W kolejnych województwach dynamika była nieco niższa – w województwie
pomorskim wyniosła 185,7%, w opolskim – 177,3%.
Zanotowano też jeden przypadek nieznacznego zmniejszenia się wartości pomocy
w stosunku do roku 2008 – wsparcie udzielone przedsiębiorcom w województwie
małopolskim wyniosło bowiem w 2009 roku 96,0% wartości z roku poprzedniego.
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4. Pomoc publiczna według podmiotów udzielających pomocy
Wartość pomocy publicznej w roku 2009 w podziale na podmioty udzielające pomocy
przedstawiono w tabeli nr 5. Najwięksi dysponenci pomocy publicznej to:
marszałkowie województw – 21,6% ogólnej wartości pomocy, Prezes Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16,8%, Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości – 14,8%, organy skarbowe i celne – 14,5% oraz Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki – 13,2%. Wartość pomocy udzielonej przez ww. organy
wyniosła ok. 13 mld PLN (80,9% ogólnej wartości pomocy).
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INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2009*
Tabela nr 5
Grupa A
Nazwa instytucji

Grupa B

Grupa C

Grupa D

E
E
inne

Grupa A1

Grupa A2

Grupa B1

Grupa B2

Grupa C1

Grupa C2

Grupa D1

Dotacje

Subsydia
podatkowe

Wniesienie
kapitału do
spółki

Konwersja
zadłużenia na
kapitał

Kredyty
preferencyjne
i warunkowo
umorzone

Odroczenie
i rozłożenie
na raty
płatności

Poręczenia
i gwarancje
kredytowe

Minister Gospodarki
Minister Infrastruktury

6,8
0,01
0,04
0,7

764,7

4,8

22,0

0,1

2 698,9

16,8

4,2
145,0
2 383,9

0,03
0,9
14,8

2 330,4
368,2
7,0
3 480,6
72,2
113,6
2,4
2 127,9
172,3
0,01
152,6

14,5
2,3
0,04
21,6
0,4
0,7
0,02
13,2
1,1
0,0001
0,9

15,3

15,3

0,1

3,2

3,2

0,02

16 087,2

100,0

1,9
6,1

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

118,4

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

720,9

37,3

2,9

19,2

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Dyrektor Krajowego Biura Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2 698,1

Dyrektorzy izb skarbowych i celnych oraz naczelnicy
urzędów skarbowych i celnych
Ochotnicze Hufce Pracy
Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
Marszałkowie województw

6,4

0,7

4,2

0,1

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S. A.
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

18,4

126,6

2 383,9
19,8

2 310,5

368,2
7,0
3 476,6

Starostowie powiatów

71,9

Prezydenci, burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin

18,0

Wojewodowie

2,9

0,1
0,02

95,4

1,0
0,2
0,01

0,1
0,1

2,4

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

2 127,9

Beneficjenci PO KL (nie będący j.s.t.)

172,3

Przedsiębiorcy publiczni

0,01
144,2

Dyrektor Polskiego Instytut Sztuki Filmowej
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Pomoc publiczna ogółem [mln PLN]

Udział
[%]

1 096,4
1,9
6,1
118,4

1 096,4

Minister Skarbu Państwa

Prezesi Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość
pomocy
[mln PLN]

11 323,2

8,4

2 418,2

18,4

0,0

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
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191,6

0,3

0,1

2 135,3

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2008*
Tabela nr 5a
Grupa A

Nazwa instytucji

Minister Gospodarki
Minister Infrastruktury

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Prezesi Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Grupa D

E
E
inne

Grupa A2

Grupa B1

Grupa B2

Grupa C1

Grupa C2

Grupa D1

Dotacje

Subsydia
podatkowe

Wniesienie
kapitału do
spółki

Konwersja
zadłużenia
na kapitał

Kredyty
preferencyjne
i warunkowo
umorzone

Odroczenie
i rozłożenie na
raty płatności

Poręczenia
i gwarancje
kredytowe

474,3
1,7
2,9
159,9

Wartość
pomocy
[mln PLN]

Udział
[%]

474,3

4,1

1,7

0,01

2,9

0,03

159,9

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

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S. A.

2,8

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2 894,5

Dyrektorzy izb skarbowych i celnych oraz naczelnicy
urzędów skarbowych i celnych

20,1

1 936,4

141,0

0,3

Ochotnicze Hufce Pracy

Grupa C

Grupa A1

Minister Skarbu Państwa
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grupa B

18,4

Bank Gospodarstwa Krajowego

141,3

1,2

22,6

0,2

5,7

262,8

2,3
3,2

22,6

Marszałkowie województw

252,9

Starostowie powiatów

363,4

1,3

0,02

0,9

365,6

91,2

98,0

0,1

0,1

189,4

1,7

1 752,7

1 752,7

15,3

95,9

0,8

30,6

0,3

1,3

1,3

0,01

150,4

150,4

1,3

0,2

0,002

Prezydenci, burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin

2,6

1,6

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Beneficjenci poddziałania 2.1.1 PO KL

95,9

Fundusze Kapitału Zalążkowego
Projektodawcy
Regionalne instytucje finansujące
Przedsiębiorcy publiczni

30,6

0,2

0,01

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Pomoc publiczna ogółem [mln PLN]

224,8
181,9
7 338,8

1,5
2 042,1

33,4

0,0

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.
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123,2

224,9

0,0

1 759,3

224,8

2,0

183,4

1,6

11 521,9

100,0

W 2009 roku najwięcej pomocy udzielili marszałkowie województw (wzrost o 3 217,8
mln PLN w stosunku do roku poprzedniego). Pomoc ta prawie w całości została
udzielona na podstawie programu pomocowego nr XR93/2008 i programu
stanowiącego jego kontynuację nr X36/2010 – Programy regionalnej pomocy
inwestycyjnej udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych.
W ramach tych programów pomoc przekazywana była w formie dotacji bądź
refundacji.
Druga pod względem wartości pomoc została udzielona przez Prezes Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazał w formie refundacji
o 8,0% więcej pomocy niż w 2008 roku – 2 698,1 mln PLN. 88,1% tej kwoty zostało
rozdysponowane w ramach programu pomocowego nr X306/2009 – Miesięczne
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a 11,3%
w ramach programu nr XE11/04 – Rekompensata podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomimo iż udzielił o 510,6 mln
PLN mniej pomocy w porównaniu z rokiem 2008, pozostaje w grupie największych
dysponentów pomocy. Największej pomocy (2 148,9 mln PLN) udzielono w ramach
programu nr X325/2009 – Pomoc finansowa na badania, usługi doradcze i szkolenia
udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (zastępujący program nr X133/2009 –
Pomoc finansowa udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – regionalna pomoc
inwestycyjna). Stanowiło to 90,1% całkowitej wartości pomocy udzielonej przez
Prezesa PARP. Pomoc ta udzielana była w formie dotacji.
W 2009 roku prawie 50-krotnie zwiększyła się wartość pomocy udzielonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w stosunku do 2008
roku (wzrost z 15,9 mln PLN do 764,7 mln PLN). Pomoc została udzielona głównie na
podstawie programu nr XR18/2007 – Program pomocowy w zakresie regionalnej
pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (39,3% całkowitej
kwoty pomocy udzielonej przez NFOŚiGW) oraz w ramach rekompensaty za
realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (35,6%). Wsparcie
przekazywane było przede wszystkim w formie dotacji oraz pożyczek preferencyjnych
lub warunkowo umorzonych.
Należy zwrócić uwagę, iż w 2009 roku znaczącej pomocy publicznej udzieliły organy
skarbowe i celne – 2 330,4 mln PLN. Ponad 50% tej kwoty udzielono w formie ulg
podatkowych w ramach programu pomocowego nr N 580/2005 – Redukcja podatku
akcyzowego od biopaliw oraz zastępującego go programu N 57/2008 – Pomoc
operacyjna w zakresie biopaliw. Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą
w specjalnych strefach ekonomicznych udzielono pomocy na podstawie ustawy
z dnia 20 października 1991 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) w formie ulg w podatku dochodowym na kwotę
1 013,3 mln PLN, co stanowi 43% kwoty pomocy udzielonej przez organy skarbowe
i celne.
Minister Gospodarki udzielił wsparcia na kwotę 1 096,4 mln PLN, ponad dwukrotnie
więcej niż w roku 2008, w tym 530,1 mln PLN w ramach programów pomocowych
nr X136/2009 i nr X656/2009 – Pomoc finansowa dla nowych inwestycji o dużym
znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Minister przekazał spółkom węglowym pomoc w kwocie 356,6 mln PLN
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w ramach programu nr 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 rekompensatę w wysokości 2 127,9 PLN w ramach
programu nr C 43/2005 – Rekompensata za rozwiązanie umów długoterminowych
sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
5. Pomoc publiczna według beneficjentów
WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ
BENEFICJENTA*
Wykres nr 4
mikroprzedsiębiorstwa
9,1%
duże
przedsiębiorstwa
53,9%

małe
przedsiębiorstwa
15,6%

średnie
przedsiębiorstwa
21,4%

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

W 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich, beneficjentami około połowy
wartości pomocy publicznej były duże przedsiębiorstwa. Ich udział w ostatnich latach
ulegał wahaniom, spadając w roku 2007 do 44,0% i ponownie rosnąc do 50,9%
w roku 2008 i 53,9% w roku 2009. Należy mieć na uwadze, że pomoc udzielana
dużym przedsiębiorcom, mającym silną pozycję konkurencyjną na rynku, stanowi
potencjalnie większe ryzyko naruszenia konkurencji niż pomoc udzielana podmiotom
małym i średnim, a zatem przedstawionej wyżej struktury nie można uznać za
pożądaną. Niemniej należy również zauważyć, że w 2009 roku odnotowano wzrost
udziału pomocy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w ogólnej wartości pomocy
publicznej (odpowiednio o 2,3 i 1,2 punktu procentowego) w porównaniu z rokiem
poprzednim. Udział pomocy dla średnich przedsiębiorstw w tym samym okresie
spadł natomiast o 5,7 punktu procentowego.
Największą pomoc publiczną w 2009 roku (poza sektorem transportu) uzyskały
podmioty będące dużymi przedsiębiorstwami: PKN Orlen S.A. (750,3 mln PLN), PGE
Elektrownia Opole S.A. (519,9 mln PLN), PGE Elektrownia Turów S.A. (477,8 mln
PLN), Grupa Lotos S.A. (317,5 mln PLN), Południowy Koncern Energetyczny S.A.
(284,9 mln PLN).
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WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ
BENEFICJENTA*
Wykres nr 5
przedsiębiorcy
prywatni
73,9%

1.C
1,6%

1.D
21,9%

b.d.
0,7%
przedsiębiorstwa
państwowe
0,1%
jednoosobowe
spółki Skarbu
Państwa
1,7%

* 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

Udział wartości pomocy otrzymanej w 2009 roku przez beneficjentów posiadających
określony status prawny w ogólnej kwocie udzielonej pomocy kształtował się
podobnie jak w poprzednim roku. Zdecydowanie największe wsparcie uzyskały
przedsiębiorstwa prywatne – prawie 3/4 ogólnej wartości pomocy. Ponad 1/5 pomocy
udzielono spółkom, w których podmiotami dominującymi są Skarb Państwa,
jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub komunalna jednostka
organizacyjna. Przedsiębiorstwa państwowe otrzymały zaledwie 0,1% ogólnej
wartości pomocy.
Coraz mniejsze wsparcie przypada na jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
(w 2007 roku było to 7,1%, w kolejnych latach: 4,0% i 1,7%), podobna tendencja
występowała też w przypadku spółek, których właścicielami są jednostki samorządu
terytorialnego (0,2% w 2007 roku, 0,1% w 2008 roku), jednak w 2009 roku ich udział
ponownie wzrósł do 1,6%, głównie w związku z pomocą udzieloną Zakładowi
Utylizacyjnemu sp. z o.o. w Gdańsku w wysokości 206,8 mln PLN.
Przyjmując założenie większej efektywności wykorzystania środków przez podmioty
prywatne, należy pozytywnie ocenić fakt, że udział przedsiębiorstw prywatnych
wśród beneficjentów pomocy publicznej utrzymuje się na wysokim poziomie.
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6. Charakterystyka ogólna pomocy publicznej w poszczególnych grupach10
Poniżej przedstawiono informacje charakteryzujące pomoc publiczną udzieloną
w latach 2007-2009 w podziale na wyodrębnione grupy.
GRUPA A1 – DOTACJE
Tabela nr 6
Udział
(%)

Wartość pomocy
(mln PLN)

Formy pomocy

2007

2008

2009

2009

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

3 644,1

7 338,8

11 323,2

100,0

1 497,8

4 205,3

7 631,3

67,4

0,6

0,04

2,1

0,0

- refundacje

2 145,6

3 133,5

3 689,8

32,6

W 2009 roku udzielono pomocy publicznej w formie dotacji w kwocie 11 323,2
mln PLN, co stanowiło 70,4% ogółu pomocy udzielonej w tym roku. Do grupy dotacji
zalicza się między innymi refundacje, które stanowiły w 2009 roku 67,4% udziału
w grupie oraz dotacje – 32,6% udziału w grupie. Wartość pomocy w formie dotacji
wzrosła o 3 984,4 mln PLN w porównaniu do 2008 roku, co wiąże się przede
wszystkim ze zwiększeniem się wartości pomocy publicznej udzielonej w 2009 roku
w ramach programów pomocowych współfinansowanych ze środków unijnych.
GRUPA A2 – SUBSYDIA PODATKOWE
Wartość pomocy
(mln PLN)

Formy pomocy
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)

10

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

2007

2008

2009

2009

1 102,1

2 042,1

2 418,2

100,0

462,3
0,0

1 361,4
0,0

1 413,5
64,0

58,5
2,6

594,7

662,4

916,9

37,9

1
0,1
0,8
0,0
39,6
0,0
0,0

0,001
5,0
0,3
0,0005
9,9
0,0
0,01

0,7
3,0
0,0
0,0
11,3
0,2
2,4

0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,1

3,5

0,3

0,008

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,003

0,0

0,0

0,0

0,1

1,2

6,1

0,3

W 2009 roku subsydia podatkowe stanowiły 15,0% ogólnej wartości udzielonej
pomocy. Wartość pomocy udzielonej w tej formie w 2009 roku zwiększyła się
o 376,1 mln PLN w stosunku do wartości z 2008 roku. W strukturze subsydiów
podatkowych największy udział miała pomoc udzielona w formie zwolnienia
z podatku (58,5%) oraz w formie obniżki lub zmniejszenia, powodującego obniżenie
podstawy opodatkowania lub wysokości podatku (37,9%).
GRUPA B – SUBSYDIA KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNE
Tabela nr 8

Grupa

Wartość pomocy
(mln PLN)

Formy pomocy

2007
Grupa B – subsydia kapitałowo-inwestycyjne ogółem,
w tym:
B1.1

wniesienie kapitału do spółki

B2.1

konwersja zadłużenia przedsiębiorstwa na kapitał

2008

Udział
(%)

2009

2009

10,4

33,4

18,4

100,0

10,4

33,4

18,4

100,0

0,0

0,0

0,0

-

W 2009 udzielono 18,4 mln PLN pomocy w formie subsydiów kapitałowoinwestycyjnych, co stanowiło 0,1% ogólnej wartości udzielonej pomocy publicznej.
Jedynym beneficjentem pomocy w tej formie była Stocznia Gdańsk S.A.
GRUPA C – „MIĘKKIE KREDYTOWANIE”
Tabela nr 9

Wartość pomocy
(w mln PLN)

Formy pomocy

2007
Grupa C1 – Pożyczki preferencyjne i warunkowo
umorzone ogółem,
w tym:
- pożyczka preferencyjna
- kredyt preferencyjny
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla
banków)
- pożyczki warunkowo umorzone

2008

Udział
(%)

2009

2009

66,5

123,2

191,6

100,0

29,0
19,7

91,7
0,0

167,0
0,0

87,2
–

0,1

0,02

0,04

0,0

17,6

31,5

24,5

12,8

Wartość pomocy udzielonej w formie pożyczek preferencyjnych i warunkowo
umorzonych w roku 2009 wyniosła 191,6 mln PLN, co stanowiło 1,2% ogólnej
wartości udzielonej pomocy. W tej grupie form zanotowano wzrost wartości pomocy
udzielanej w formie preferencyjnych pożyczek z 91,7 mln PLN w roku 2008 do
167,0 mln PLN w roku 2009, przede wszystkim w wyniku pomocy udzielonej w tej
formie Stoczni Gdańsk w wysokości 103,3 mln PLN. Natomiast wystąpił spadek
wartości pomocy udzielanej w formie pożyczek warunkowo umorzonych z 31,5 mln
PLN w roku 2008 do 24,5 mln PLN w roku 2009.
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Tabela nr 10

Wartość pomocy
(mln PLN)

Formy pomocy

2007
Grupa C2 – Odroczenia i rozłożenia 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)

2008

Udział
(%)

2009

2009

0,3

224,9

0,3

100,0

0,2

0,02

0,001

0,5

0,1

0,001

0,005

1,5

0,03

0,002

0,002

0,6

0,01

0,1

0,002

0,5

0,002
0,002

0,01
224,8

0,2
0,02

64,9
8,1

W 2009 roku pomoc udzielona w formie odroczenia lub rozłożenia na raty płatności
wobec budżetu i funduszy wyniosła 0,3 mln PLN (wartość nominalna 2,1 mln PLN),
co stanowiło 0,002% wartości pomocy udzielonej we wszystkich formach. Znaczny
spadek pomocy udzielonej w tej formie w 2009 roku w stosunku do 2008 roku wynika
z nieudzielenia w 2009 roku pomocy Kompanii Węglowej S.A. przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w formie rozłożenia na raty opłaty. Największy udział
(64,9%) w grupie miała pomoc udzielona w formie odroczenia terminu płatności
opłaty (0,2 mln PLN).
GRUPA D – PORĘCZENIA I GWARANCJE KREDYTOWE
Tabela nr 10a

Grupa

Wartość pomocy
(mln PLN)

Formy pomocy

2007
Grupa D1 – poręczenia i gwarancje kredytowe
w tym:

2008

Udział
(%)

2009

2009

10,4

33,4

18,4

100,0

D1.1

poręczenie

0,0

0,0

0,1

100,0

D1.2

gwarancja kredytowa

0,0

0,0

0,0

0,0

W 2009 roku pomocy publicznej w formie poręczenia udzielił jedynie prezydent
Rybnika dla firmy SEGO sp. z o.o. w kwocie 0,1 mln PLN.
GRUPA E – INNE
W 2009 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
2 127,9 mln PLN, czyli o 375,2 mln PLN więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.
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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

Wartość
pomocy
[mln PLN]
145,0
21,7
123,3
7,0

Prezydenci i burmistrzowie
miast oraz wójtowie gmin

113,6
3,1
22,9
0,1
2,1
48,4
27,7
8,5
0,1
0,8

Marszałkowie województw

3 480,6
0,9
1,3
43,9
3 022,2
24,7
198,1
169,9
16,7
2,9

Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Minister Gospodarki

Minister Skarbu Państwa
Minister Infrastruktury
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

118,4
108,9
9,5
1 096,4
234,9
153,1
351,8
356,6
6,1
1,9
764,7
170,3
300,9
272,4
21,1

Przeznaczenie pomocy
w tym:
- ratowanie
- restrukturyzacja
pomoc regionalna – nowe inwestycje
w tym:
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- zatrudnienie
- szkolenia
- restrukturyzacja
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
- pomoc regionalna – nowe miejsca pracy
- pomoc regionalna – duże projekty inwestycyjne
- pomoc regionalna – dla nowo powstałych przedsiębiorstw
- rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym
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 – operacyjna
- rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
- pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w sektorze
górnictwa węgla moc sektorowa – pokrycie kosztów
nadzwyczajnych
w tym:
- badania i rozwój
- pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych
działań gospodarczych
w tym:
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
- pomoc regionalna – nowe miejsca pracy
- pomoc regionalna – duże projekty inwestycyjne
- 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
- rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
- pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w sektorze
górnictwa węgla
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Ochotnicze Hufce Pracy
Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości

Prezes Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

368,2
2 383,9
226,5
24,1
83,5
2 049,8
2 698,8
2 698,1
0,7

Starostowie powiatów

Organy skarbowe i celne

Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Wojewodowie
Beneficjenci PO KL
niebędący j.s.t.
Władza Wdrażająca
Programy Europejskie
Przedsiębiorcy publiczni
Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki
Polski Instytut Sztuki
Filmowej
Polska Organizacja
Turystyczna
Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
Ogółem

72,2
66,7
4,1
1,3
2 330,4
1 194,2
0,003
4,6
98,5
947,8
65,5
19,8
22,0
8,8
13,2
2,4
172,3
0,4
171,9
3,2
0,01
2 127,9
152,6
15,3
4,2

szkolenia
w tym:
- badania i rozwój
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- szkolenia
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorców zatrudniających osoby
niepełnosprawne
- pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w sektorze
górnictwa węgla
w tym:
- zatrudnienie
- szkolenia
- rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
w tym:
- środowisko
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- restrukturyzacja
- pomoc udzielona na podstawie ustawy o spółkach z udziałem
zagranicznym
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
- pomoc regionalna – nowe miejsca pracy
- rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
w tym:
- środowisko
- pomoc regionalna – nowe inwestycje
restrukturyzacja
w tym:
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
- szkolenia
pomoc regionalna – nowe inwestycje
rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych
pomoc dla wytwórców energii
pomoc dla sektora kinematografii
pomoc regionalna – nowe inwestycje
pomoc na zapobieżenie lub likwidację zakłóceń w gospodarce
o charakterze ponadsektorowym

16 087,2

* Z wyłączeniem pomocy w transporcie.

8. Pomoc publiczna w sektorze transportu
W 2009 roku udzielono 3 086,2 mln PLN pomocy publicznej podmiotom działającym
w sektorze transportu, co stanowiło 16,1% ogólnej wartości udzielonej pomocy. Z tej
kwoty 2 305,2 mln PLN przyznano podmiotom z sektora transportu kolejowego
(prawie ¾ 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

Rodzaj transportu

Wartość pomocy
[mln PLN]

Transport kolejowy

2 305,2

74,7

390,3

12,6

0,0

0,0

0,01

0,0002

0,4

0,01

Transport lotniczy11

0,001

0,00004

Działalność wspomagająca transport12

389,9

12,6

0,5

0,02

3 086,2

100,0

Transport lądowy pozostały
Transport rurociągowy
Transport morski
Transport śródlądowy

Brak danych
Ogółem

Udział
[%]

Organy i formy pomocy udzielonej w sektorze transportu
Tabela nr 13

Organ udzielający pomocy

Wartość pomocy
[mln PLN]

Dominująca forma pomocy

Wartość pomocy
[mln PLN]

Marszałkowie województw

1 434,0

dotacje

1 242,7

Minister Infrastruktury

1 394,5

dotacje

1 387,1

Przedsiębiorstwo Państwowe
„Porty Lotnicze”
Prezydenci, burmistrzowie,
starostowie, wójtowie

193,3
63,7

wniesienie kapitału
inne

193,3
31,5

Organy skarbowe i celne

0,4

dopłaty do oprocentowania
kredytów bankowych

0,4

Bank Gospodarstwa
Krajowego

0,4

inne

0,4

Suma

3 086,2

Wśród przeznaczeń pomocy publicznej udzielanej w sektorze transportu istotną rolę
stanowi rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym. Pomocy tej udziela głównie Minister Infrastruktury na podstawie
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94, z późn. zm.). W 2009 roku dotacje Ministra wyniosły łącznie 610,1 mln PLN
11

W pozycji „Transport lotniczy” uwzględniono jedynie pomoc dla przewoźników lotniczych, natomiast
wsparcie udzielone portom lotniczym zostało ujęte w pozycji „Działalność wspomagająca transport”.
12
Do działalności wspomagającej transport zalicza się m.in.: działalność portów lotniczych, morskich i
śródlądowych, działalność w zakresie przeładunku, magazynowania i przechowywania towarów,
działalność związaną z turystyką, działalność agencji transportowych.
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i zostały przekazane wyłącznie przedsiębiorstwom działającym w transporcie
kolejowym, z czego 64,4% otrzymało PKP Intercity S.A. (392,8 mln PLN), a 28,0% –
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (170,6 mln PLN). Ostatnia z wymienionych spółek
uzyskała ponadto dotację w kwocie 777,0 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 2009 roku przyznali oni na ten cel łącznie 1 243,8 mln PLN
pomocy, z czego 908,3 mln PLN dotyczyło transportu kolejowego. Pomoc ta 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 Przewozów Regionalnych sp. z o.o. – 581,5 mln PLN.
Głównym beneficjentem pomocy publicznej udzielonej w transporcie kolejowym były
Przewozy Regionalne sp. z o.o. – 1 529,2 mln PLN. Znaczną pomoc otrzymała też
spółka PKP Intercity S.A. – 392,8 mln PLN.
Pomoc przeznaczoną na inwestycje w zakresie transportu uzyskała także Centrala
Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w ramach programu nr N 160/2005 – Program pomocy
dla rozwoju systemów intermodalnych w wysokości 7,4 mln PLN.
Transport lądowy, głównie pasażerski, wspierany był najczęściej przez organy
jednostek samorządu terytorialnego. Marszałkowie województw udzielili podmiotom
prowadzącym działalność gospodarczą w tym sektorze pomocy na podstawie ustawy
z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) w kwocie
335,4 mln PLN. Całkowita dopłata wypłacona przewoźnikom autobusowym z tytułu
stosowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich wyniosła 543,1 mln PLN.
Kwota ta przewyższa kwotę pomocy z uwagi na fakt, iż nie każdy marszałek
potraktował tę dopłatę jako pomoc spełniającą kryteria wynikające z art. 107 TFUE.
Natomiast prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie udzielili transportowi
lądowemu pomocy w wysokości 54,2 mln PLN, z czego ponad ½ tej wartości na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
Ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej, którego dysponentem na podstawie
umowy z Ministerstwem Infrastruktury był Bank Gospodarstwa Krajowego, udzielono
pomocy publicznej podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu
wodnego śródlądowego w wysokości 0,4 mln PLN, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu
Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672).
W 2009 roku niemal cała pomoc publiczna związana z lotnictwem została udzielona
portom lotniczym. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności została ona zaliczona
do kategorii „działalność wspomagająca transport”. Największym beneficjentem tej
pomocy była spółka zarządzająca Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o.
(sprawa nr N 570/2008), która w ramach pomocy publicznej udzielonej przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty
Lotnicze” została wsparta łącznym wkładem kapitału w wysokości 383,2 mln PLN.
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wniosło w 2009 roku do ww. spółki
kapitał w wysokości 193,3 mln PLN, w tym wkład rzeczowy o wartości 181,9 mln PLN
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w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wkład gotówkowy wynoszący
11,4 mln PLN. Natomiast Marszałek Województwa Podkarpackiego wniósł kapitał
w wysokości 189,9 mln PLN.
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IV. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEZNACZEŃ POMOCY
5 365,7 mln PLN

1. Pomoc horyzontalna
1.1. Prace badawczo-rozwojowe

Tabela nr 14
Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości

226,5

dotacje

226,5

Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

108,9

dotacje

108,9

Suma

335,4

Forma pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

W 2009 roku wartość udzielonej pomocy publicznej na prace badawczo-rozwojowe
wyniosła 335,4 mln PLN (173,6 mln PLN w 2008 roku i 168,1 mln PLN w 2007 roku).
Pomoc udzielana była przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach programu X325/2009 – Pomoc finansowa na badania, usługi doradcze
i szkolenia udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na podstawie programu pomocowego nr X147/2008 –
Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych
w wysokości 85,4 mln PLN, a w pozostałej części w ramach pomocy indywidualnej
(szczegółowe zestawienie beneficjentów pomocy indywidualnej zawiera zał. 2).
Odnotowano 519 przypadków udzielenia pomocy na ten cel.
1.2. Ochrona środowiska
Tabela nr 15
Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Organy celne

1 194,2

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

170,3

Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Suma

8,8

Forma pomocy

ulga podatkowa

Wartość
pomocy
(mln PLN)
1 194,2

dotacje

157,2

pożyczki warunkowo umorzone

13,0

dotacje

0,4

pożyczki preferencyjne

6,5

pożyczki warunkowo umorzone

1,9

1 373,3

W ramach pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska w 2009 roku udzielono
1 373,3 mln PLN (896,6 mln PLN w roku 2008, 8,1 mln PLN w 2007 roku).
Najwyższą kwotę pomocy stanowiło zwolnienie z podatku akcyzowego od biopaliw
udzielane przez organy celne w ramach programu pomocowego nr N 580/2005 –
Redukcja podatku akcyzowego od biopaliw oraz zastępującego go programu
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nr N 57/2008 – Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw. Pomocy na ochronę
środowiska udzieliły także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie
dotacji, preferencyjnych pożyczek oraz umorzenia pożyczek. Pomoc udzielona była
w ramach 7 programów pomocowych (szczegółowe zestawienie wyników realizacji
poszczególnych programów pomocowych zawiera zał. 1). Odnotowano 278 przypadków pomocy o tym przeznaczeniu.
1.3. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Tabela nr 16

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Prezes
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

24,1

dotacje

24,1

Prezydenci i burmistrzowie
miast oraz wójtowie gmin

3,1

zwolnienie z podatku

3,1

dotacje

0,7

Marszałkowie województw

0,9

inne

0,2

Beneficjenci PO KL
nie będący j.s.t.

0,4

dotacje

0,4

Suma

28,5

Forma pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Wartość pomocy udzielonej w roku 2009 na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
wyniosła jedynie 28,5 mln PLN (460,3 mln PLN w 2008 roku, 654,8 mln PLN w roku
2007), co oznacza, że jej udział w całkowitej wartości pomocy horyzontalnej
systematycznie maleje. Spadek wartości pomocy o takim przeznaczeniu nie oznacza
wbrew pozorom, że mniej pomocy trafiło do małych i średnich przedsiębiorstw.
Wynika on wyłącznie ze zmiany zasad, na jakich pomoc jest udzielana tej grupie
beneficjentów, tj. w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej czy pomocy na
badania i rozwój.
Przedmiotowa pomoc udzielona była głównie przez Prezesa Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 24,1 mln PLN. Cała ta kwota została
przeznaczona na usługi doradcze w ramach programu pomocowego nr X326/2009 –
Pomoc finansowa na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej
udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (56,0% całkowitej pomocy udzielonej przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw), programu nr X325/2009 – Pomoc finansowa na badania,
usługi doradcze i szkolenia udzielana przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(43,5%) oraz programu nr X156/2009 – Pomoc finansowa na doradztwo udzielana
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2009 roku wystąpiło 1 310 przypadków udzielenia
pomocy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Programy wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizują także
jednostki samorządu terytorialnego oraz beneficjenci Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (szczegółowe zestawienie wyników realizacji poszczególnych
programów pomocowych zawiera zał. 1).
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1.4. Zatrudnienie
Tabela nr 17

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Prezes Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

2 698,1

Starostowie powiatów

66,7

Prezydenci i burmistrzowie
miast oraz wójtowie gmin

22,9

Marszałkowie województw

1,3

Suma

2 789,1

Forma pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

refundacje

2 698,1

refundacje

65,5

dotacje

1,3

refundacje

10,9

dotacje

7,1

zwolnienie z podatku

4,9

refundacje

1,3

Największa część pomocy na zatrudnienie w 2009 roku została udzielona w ramach
programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr: X306/2009 – Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (88,1% całkowitej kwoty pomocy udzielonej przez Fundusz
z przeznaczeniem na zatrudnienie) oraz XE11/04 – Rekompensata podwyższonych
kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (11,3%). Znacząca pomoc na zatrudnienie udzielona była również przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
przede wszystkim w ramach programów pomocowych nr: X307/2009 – Prace interwencyjne – pomoc w formie subsydiów płacowych (84,7% całkowitej kwoty pomocy
udzielonej przez te jednostki z przeznaczeniem na zatrudnienie) oraz X192/2009 –
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pomoc
w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników w szczególnie
niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych (5,6%). Szczegółowe
zestawienie wyników realizacji poszczególnych programów pomocowych zawiera
zał. 1. Odnotowano prawie 203 tys. przypadków pomocy na ten cel.
1.5. Szkolenia
Tabela nr 18

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Ochotnicze Hufce Pracy

368,2

refundacje

368,2

171,9

dotacje

171,9

83,5

dotacje

83,5

Marszałkowie województw

43,9

dotacje

43,9

Starostwa

4,1

dotacje

4,1

Prezydenci i burmistrzowie
miast oraz wójtowie gmin

0,1

dotacje

0,1

Suma

671,6

Beneficjenci PO KL
nie będący j.s.t.
Prezes
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

Forma pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Pomoc udzielona w roku 2009 z przeznaczeniem na szkolenia wyniosła 671,6 mln
PLN. Z tego ponad 50% udzielone zostało za pośrednictwem Ochotniczych Hufców
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Pracy, które odpowiadają za realizację programu pomocowego nr X134/2010 –
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników, kontynuującego program nr
XT11/05 – Pomoc na szkolenia ogólne młodocianych pracowników. Pomoc na
szkolenia udzielana była również przez beneficjentów Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w ramach dwóch programów pomocowych nr: X152/2009 – Pomoc
finansowa na szkolenia udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (87,8% całkowitej kwoty pomocy
udzielonej przez te jednostki z przeznaczeniem na szkolenia) oraz X120/2010 –
Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (12,2%).
W ramach programu X152/2009 udzielił pomocy także Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 78,7 mln PLN, a w ramach programu
X120/2010 – jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 48 mln PLN.
Odnotowano ponad 112 tys. przypadków pomocy przeznaczonej na ten cel.
1.6. Ratowanie i restrukturyzacja
Tabela nr 19

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Forma pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

pożyczki preferencyjne

126,6

wniesienie kapitału

18,4

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

3,9

obniżenie wysokości opłaty

0,7

2,4

umorzenie opłaty

2,4

Prezydenci,
burmistrzowie oraz
wójtowie gmin

2,1

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

2,1

Suma

154,1

Prezes Agencji
Rozwoju Przemysłu

145,0

Organy skarbowe
i celne

4,6

Wojewodowie

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację udzielana była przede wszystkim przez
Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, który udzielił 4 przedsiębiorstwom pomocy
indywidualnej (szczegółowe zestawienie beneficjentów pomocy indywidualnej
zawiera zał. 2), w tym Stoczni Gdańsk S.A., która oprócz pomocy otrzymanej od
Agencji Rozwoju Przemysłu w formie pożyczki preferencyjnej i wniesienia kapitału,
otrzymała pomoc od prezydenta Gdańska w postaci umorzenia zaległości
podatkowej wraz z odsetkami. W sumie Stocznia Gdańsk S.A. otrzymała 123,9 mln
PLN. Drugą pod względem wartości pomoc na restrukturyzację otrzymała Fabryka
Samochodów Osobowych S.A. (4,2 mln PLN), która uzyskała, jako jedyna wśród
wszystkich beneficjentów, pomoc publiczną od wojewody. Była to pomoc w formie
umorzenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Najwyższą pomoc na
ratowanie uzyskały od Agencji Rozwoju Przemysłu Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne „Polfa” S.A. (20,5 mln PLN). Ponadto odnotowano 4 przypadki
pomocy udzielonej przez organy skarbowe i celne w ramach programu pomocowego
nr N 21/2008 – Program pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorców w trudnej
sytuacji ekonomicznej.

36

1.7. Ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych
regionów gospodarczych
Tabela nr 20

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

9,5

Suma

9,5

Wartość pomocy
(mln PLN)

Forma pomocy
dotacje

9,5

W 2009 roku udzielono pomocy, która jest uznawana przez Komisję Europejską za
zgodną ze wspólnym rynkiem bezpośrednio na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c. TFUE,
tj. pomocy na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych
regionów gospodarczych. Pomocy takiej udzielał Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu N 632/2006 – Dotacje do podręczników akademickich. Odnotowano 246 przypadków pomocy o takim przeznaczeniu.
1.8. Zapobieżenie

lub

likwidacja

poważnych

zakłóceń

w

gospodarce

o charakterze ponadsektorowym
Tabela nr 20a

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

4,2

Suma

4,2

Forma pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

dotacje

4,2

rozłożenie na raty odsetek

0,1

W 2009 roku udzielono również pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, która na podstawie art. 107
ust. 3 lit. b TFUE została uznana przez Komisję Europejską za zgodną ze wspólnym
rynkiem. Pomoc ta, związana ze zwalczaniem skutków kryzysu ekonomicznego,
przyznawana była w ramach programu nr N 408/2009 – Ograniczona kwota pomocy
zgodna ze wspólnym rynkiem - łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego przez
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Należy podkreślić fakt, iż
kwota wsparcia udzielonego przedsiębiorcom na podstawie tego programu jest dużo
niższa niż zakładana. Wartość udzielonej pomocy w 2009 roku wyniosła zaledwie 4,2
mln PLN, podczas gdy planowany budżet programu (obowiązującego do 31 grudnia
2010 roku) szacowany jest na kwotę 1 020 mln PLN.
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2. Pomoc regionalna

7 746,7 mln PLN
Tabela nr 21

Organ udzielający
pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Marszałkowie
województw

3 414,9

dotacje

3 414,9

Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości

2 049,8

dotacje

2 049,8

Organy skarbowe

Minister Gospodarki

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Prezydenci i
burmistrzowie miast
oraz wójtowie gmin

Polska Organizacja
Turystyczna

Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Bank Gospodarstwa
Krajowego

1 111,8

Forma pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie
podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

899,6

zwolnienie z podatku

148,1

odliczenie od podatku

64,0

refundacje

530,1

dotacje

209,7

dotacje

283,2

739,8

pożyczki warunkowo umorzone

9,4

inne

6,4

pożyczki preferencyjne

1,9

zwolnienie z podatku

78,1

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

5,0

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie
podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

1,2

umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

0,2

poręczenie

0,1

dotacje

15,3

pożyczki preferencyjne

10,7

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

2,1

dotacje

0,3

pożyczki warunkowo umorzone

0,1

dotacje

7,0

300,9

84,7

15,3

13,2

7,0
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Minister Skarbu
Państwa

6,1

zbycie mienia będącego własnością skarbu
Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego

6,1

Władza Wdrażająca
Programy Europejskie

3,2

dotacje

3,2

Suma

7 746,7

Wartość pomocy regionalnej udzielonej w roku 2009 wyniosła 7 746,7 mln PLN i była
o 3 707,9 mln PLN wyższa niż w roku 2008 (4 038,8 mln PLN). Najwięcej pomocy
o tym przeznaczeniu udzielili marszałkowie w ramach programu nr XR93/2008
i kontynuującego go programu nr X36/2010 – Programy regionalnej pomocy
inwestycyjnej udzielanej w ramach regionalnych programów operacyjnych – w sumie
3 412,5 mln PLN.
Druga pod względem wartości pomoc regionalna została udzielona przez Prezesa
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przede wszystkim w ramach programu
nr X325/2009 – Pomoc finansowa na badania, usługi doradcze i szkolenia udzielana
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 1 909,6 mln PLN. Podobnie jak
w latach poprzednich, znacząca kwota pomocy przeznaczonej na rozwój regionalny
została udzielona przez organy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 20
października 1991 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 274, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz.
307, z późn. zm.) w formie ulg w podatku dochodowym podmiotom prowadzącym
działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych – 1 013,3 mln
PLN. Pozostała część (98,5 mln PLN) udzielonej przez nie pomocy regionalnej, to
pomoc istniejąca udzielana na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.
o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, z późn. zm.). Gminy
udzielały pomocy regionalnej przede wszystkim w formie zwolnień z podatku od
nieruchomości. Głównymi beneficjentami tej pomocy były podmioty działające na
terenie specjalnych stref ekonomicznych – 75,4 mln PLN.
Minister Gospodarki udzielił w 2009 roku najwięcej pomocy regionalnej w ramach
programów nr X136/2009 i nr X656/2009 – Pomoc finansowa dla nowych inwestycji
o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka – 530,1 mln PLN. Ponadto, podobnie jak w roku poprzednim, ale
w większym zakresie, udzielił pomocy indywidualnej w formie dotacji na nowe
inwestycje oraz na tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 209,7 mln PLN.
Pomoc tę stanowiły dotacje budżetowe udzielane w ramach tzw. programów
wieloletnich, uchwalanych na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.). Najwięcej
pomocy Minister Gospodarki udzielił Dell Products Poland Sp. z o.o. w wysokości
148,2 mln PLN oraz Ford-Werke GmbH w wysokości 16,8 mln PLN (szczegółowe
zestawienie wyników realizacji poszczególnych programów pomocowych oraz
beneficjentów pomocy indywidualnej zawiera zał. 1 i 2).
Pomoc regionalna w 2009 roku udzielana była również przez fundusze ochrony
środowiska przede wszystkim w ramach programu nr XR18/2007 – Program
pomocowy w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje
w ochronie środowiska – 314,1 mln PLN, z czego 95,8% udzielił Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 4,2% – fundusze wojewódzkie.
W 2009 roku Polska Organizacja Turystyczna udzieliła dotacji gminie miejskiej
Kraków w kwocie 15,3 mln PLN w ramach programu nr X761/2009 – Rozporzą39

dzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na
wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 107, poz.
893), a Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił dotacji 4 spółkom w ramach
programu nr X846/2009 – Kredyt technologiczny w wysokości 7,0 mln PLN.
Ponadto pomocy udzielił Minister Skarbu Państwa dla PKS sp. z o.o. Wola Dalsza
w kwocie 6,1 mln PLN w ramach programu nr N18/2005 – Program pomocy
regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji, a także Władza
Wdrażająca Programy Europejskie w wysokości 3,2 mln PLN w ramach programu nr
X280/2009 – Pomoc finansowa udzielana przez Władzę Wdrażającą Programy
Europejskie na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
2 661,8 mln PLN

3. Pomoc sektorowa
3.1. Sektor górnictwa węgla

Tabela nr 22

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Minister Gospodarki

356,613

dotacje

356,6

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

21,1

dotacje

21,1

Marszałkowie województw

2,9

zwolnienie z opłaty

2,9

Prezes Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

0,7

zwolnienie z bieżących wpłat

0,7

Suma

381,3

Forma pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Pomoc publiczna udzielona w 2009 roku w sektorze górnictwa węgla wyniosła
381,3 mln PLN. Pomoc ta w całości została udzielona w ramach programu
pomocowego nr N 575/2007 – Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego
w latach 2008-2015. Największym beneficjentem tej pomocy była Spółka
Restrukturyzacji Kopalń S.A., która otrzymała łączną pomoc w wysokości 240,2 mln
PLN. Znaczne wsparcie otrzymała także Kompania Węglowa S.A. – 18,1 mln PLN14.

13

Kwota ta obejmuje ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe wypłacane emerytom i rencistom
likwidowanych kopalń.
14
Dane nie uwzględniają pomocy w formie ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe wypłacanych emerytom i rencistom likwidowanych kopalń. Płatnikiem tego świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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3.2. Sektor wytwarzania energii elektrycznej
Tabela nr 23

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki

2 127,9

Forma pomocy
inne

Wartość pomocy
(mln PLN)
2 127,9

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 11 beneficjentów15 otrzymała
PGE Elektrownia Opole S.A. (503,9 mln PLN), PGE Elektrownia Turów S.A. (474,7
mln PLN) oraz Południowy Koncern Energetyczny S.A. – 278,9 mln PLN.
3.3. Sektor kinematografii
Tabela nr 24

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość pomocy
(mln PLN)

Polski Instytut Sztuki
Filmowej

152,6

Forma pomocy
dotacje
pożyczki preferencyjne

Wartość pomocy
(mln PLN)
144,2
8,4

Pomoc publiczna dla podmiotów działających w sektorze kinematografii została
udzielona w ramach programu pomocowego nr N 505/2005 – Rozporządzenie
Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. 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 Donten &
Lacroix Films sp. z o.o. – 7,5 mln PLN, a także Wytwórni Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych – 6,5 mln PLN.

15

Dwunastemu beneficjentowi: Elektrowni Kozienice S.A. nie przekazano rekompensaty w formie
zaliczki, wypłacanej przez Zarządcę Rozliczeń. Otrzymał on natomiast rekompensatę w wyniku
decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

41

312,9 mln PLN

4. Inne przeznaczenia

4.1. Pomoc stanowiąca rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych
Tabela nr 25

Główne organy
udzielające pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

272,4

Organy skarbowe
i celne

19,8

Marszałkowie
województw

16,7

Starostowie powiatów

1,3

Minister Infrastruktury

1,9

Prezydenci i
burmistrzowie miast
oraz wójtowie gmin

0,8

Suma

312,9

Forma pomocy

Wartość
pomocy
(mln PLN)

dotacje

259,5

pożyczki preferencyjne

13,0

dotacje

19,8

refundacje

15,7

inne

0,8

dotacje

1,1

odroczenie terminu płatności opłaty

0,2

dotacje

1,9

zwolnienie z podatku

0,5

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

0,3

W 2009 roku w ramach pomocy stanowiącej rekompensatę z tytułu realizacji zadań
publicznych udzielono w wysokości 312,9 mln PLN. Największą część stanowiło
wsparcie udzielone zakładom utylizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 272,4 mln PLN, z czego 75,9% mln PLN otrzymał
Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku, a pozostałe 24,1% mln Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych „Stary Las” sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.
Ponadto 19,8 mln PLN udzielono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach
mlecznych (Dz. U. Nr 112, poz. 760). Natomiast Minister Infrastruktury udzielił
Poczcie Polskiej 1,9 mln PLN dotacji przedmiotowej w ramach programu pomocowego nr N 462/2008 – Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług
ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych.
Rekompensaty z tytułu realizacji zadań publicznych udzielali także marszałkowie
województw – łącznie 16,7 mln PLN. Zasadnicza część tej kwoty, tj. 15,7 mln PLN,
przypada na jednego beneficjenta – Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno
sp. z o.o., który uzyskał tę pomoc od Marszałka Województwa Pomorskiego.
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V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W 2009 roku udzielono przedsiębiorcom pomocy w wysokości 19 173,4 mln PLN (tj.
4 430,8 mln EURO przyjmując średni kurs z 2009 roku 1 EURO = 4,3273 PLN),
z czego 3 086,2 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 w sektorze transportu. Zatem wartość pomocy po
wyłączeniu pomocy w transporcie wynosi 16 087,2 mln PLN.
Należy w tym miejscu jednocześnie podkreślić, że w 2009 roku w oparciu o założenia
perspektywy finansowej na lata 2007-2013, po raz drugi do ogólnej kwoty udzielonej
pomocy publicznej zaliczono także tę część, która jest finansowana ze środków
unijnych.
W porównaniu do 2008 roku wartość pomocy udzielonej w 2009 roku (nie
uwzględniając pomocy udzielonej w transporcie) wzrosła o 39,6%. Powodem tego
był wzrost pomocy w formie dotacji i refundacji o 54,3% (przede wszystkim
udzielanej przez marszałków województw w ramach regionalnych programów
operacyjnych), wzrost pomocy w formie ulg podatkowych o 18,4% (zwłaszcza
udzielanej przez urzędy celne w formie redukcji podatku akcyzowego od biopaliw)
oraz wzrost pomocy udzielanej w ramach rekompensaty za rozwiązanie długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej o 21,4%.
Analizując dane dotyczące lat 2005-2009 można zauważyć, iż od roku 2005 mamy
do czynienia ze stopniowym wzrostem wartości udzielanej pomocy publicznej.
Uwzględniając pomoc w sektorze transportu, nastąpił jej wzrost z 4 795,1 mln PLN
w roku 2005 do 19 173,4 mln PLN w roku 2009. Znaczący wzrost pomocy wynika
z przygotowania nowych programów pomocowych oraz większego wykorzystania
niektórych już istniejących programów (szczegółowe zestawienie wyników realizacji
poszczególnych programów pomocowych zawiera zał. 1).
Tak jak w latach poprzednich również i w roku 2009 najczęściej stosowane
instrumenty pomocy należały do Grupy A – dotacje i ulgi podatkowe – 85,4%, których
udział w ostatnich pięciu latach przekraczał poziom 80%. W 2009 roku podmioty
udzielające pomocy nie korzystały z instrumentów z Grupy B2 – konwersja
wierzytelności na udziały lub akcje. Odnotowano tylko jeden przypadek pomocy
udzielonej w formie z Grupy B1 – wniesienie kapitału do spółki oraz jeden przypadek
pomocy udzielonej w formie z Grupy D1 – poręczenia i gwarancje kredytowe.
Najwyższą dynamikę wzrostu wartości udzielonej pomocy zanotowano w Grupie C1 –
pożyczki preferencyjne – o 55,5% wyższa pomoc, co oznacza kontynuację wzrostu
wartości pomocy, udzielanej w tej formie, który następuje od 2006 roku.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie pomocy należy wskazać, iż w 2009 roku
nominalnie najbardziej wzrosła, w stosunku do roku poprzedniego, wartość pomocy
regionalnej (o 3 707,4 mln PLN). Stało się tak z uwagi na wzrost pomocy regionalnej
udzielanej przez marszałków w ramach regionalnych programów operacyjnych (o
3 167,9 mln PLN) oraz wzrost pomocy regionalnej udzielanej przez Ministra
Gospodarki (o 625,9 mln PLN).
Jeśli chodzi o pomoc horyzontalną, pomimo iż jej udział w ogólnej kwocie pomocy
zmalał na rzecz pomocy regionalnej (z 42,7% w 2008 roku do 33,4% w 2009 roku),
jej wartość w 2009 roku wzrosła o 446,2 mln PLN w porównaniu z rokiem
poprzednim i wyniosła 5 365,7 mln PLN. Przede wszystkim jest to wynik wzrostu
wartości pomocy na ochronę środowiska (o 476,7 mln PLN) oraz szkolenia (o 301,8
mln PLN).
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W 2009 roku odnotowano wzrost, w stosunku do roku poprzedniego, wartości
pomocy sektorowej (o 137,3 mln PLN), która wyniosła 2 661,8 mln PLN. Jest on
wynikiem zwiększenia się wsparcia dla sektora wytwarzania energii o 375,2 mln
PLN.
Wartość pomocy, która nie została zakwalifikowana do żadnej z ww. grup przeznaczeń, wyniosła 312,9 mln PLN i była to pomoc stanowiąca rekompensatę dla
przedsiębiorców z tytułu realizacji zadań publicznych.
W 2009 roku najwięcej pomocy udzielili marszałkowie województw – 3 480,6 mln
PLN, ponad 13-krotnie więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, na co istotny
wpływ miał wzrost udzielanej przez nich pomocy regionalnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych. Druga pod względem wartości pomoc została udzielona
przez Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
2 698,9 mln PLN (wzrost tylko o 8,0% w stosunku do roku poprzedniego). W gronie
największych dysponentów pomocy pozostaje też Prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, pomimo iż udzielona przez niego pomoc (2 383,9 mln PLN)
zmniejszyła się o 17,6% w stosunku do roku 2008.
Analizując formę prawną beneficjentów pomocy można zauważyć, że największe
wsparcie otrzymały w 2009 roku przedsiębiorstwa prywatne – 73,9% ogólnej wartości
pomocy. Wartość otrzymywanej przez nie pomocy utrzymuje się więc na wysokim
poziomie, co należałoby uznać za korzystne zjawisko, gdyż przyjmuje się,
że podmioty prywatne zapewniają lepsze wykorzystanie środków.
W 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich, około połowy wartości pomocy
publicznej zostało skierowane do przedsiębiorstw dużych. Ich udział ulega wahaniom
– w 2007 roku spadł do 44,0%, następnie wzrósł do 50,9% w roku 2008 i do 53,9%
w roku 2009. Należy mieć na uwadze, że pomoc udzielana dużym podmiotom,
posiadającym silną pozycję konkurencyjną na rynku, 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 2009 roku (poza sektorem transportu) uzyskały
podmioty będące dużymi przedsiębiorstwami: PKN Orlen S.A. (750,3 mln PLN), PGE
Elektrownia Opole S.A. (519,9 mln PLN), PGE Elektrownia Turów S.A. (477,8 mln
PLN), Grupa Lotos S.A. (317,5 mln PLN), Południowy Koncern Energetyczny S.A.
(284,9 mln PLN). Pięć wyżej wymienionych podmiotów uzyskało 14,6% ogólnej
wartości pomocy udzielonej w 2009 roku w Polsce.
W 2009 roku istniały 104 programy pomocowe16, w ramach których można było
udzielać pomocy. Na podstawie pierwszych 5 programów wymienionych w załączniku 1 udzielono pomocy w wysokości 10 712,8 mln PLN, co stanowiło około 66,6%
całkowitej wartości pomocy udzielonej w Polsce (z wyłączeniem pomocy
w transporcie). Oznacza to, że na pozostałe 99 programów pomocowych przypada
zaledwie 1/3 wartości pomocy udzielonej w Polsce (z wyłączeniem pomocy
w transporcie). Jednocześnie nie udzielono pomocy na podstawie 25 programów
pomocowych, a w ramach każdego z 31 pozostałych programów pomocowych
udzielono mniej niż 1 mln PLN. Dane te mogą świadczyć o braku zasadności
istnienia tych programów pomocowych, które pomimo dłuższego funkcjonowania
w obiegu prawnym są wykorzystywane w niewielkim stopniu lub w ogóle.

16

Liczba ta nie obejmuje 6 programów pomocy w transporcie, uwzględnia natomiast pomoc istniejącą
przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wykazaną w załączniku 1 z oznaczeniem PI.
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Warto również wskazać, iż 5 organów lub ich grup, tj. marszałkowie województw,
Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezes
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, organy skarbowe i celne oraz Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki, udzieliło prawie 81% ogólnej wartości pomocy
(z wyłączeniem pomocy w transporcie).
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VI. WPŁYW POMOCY NA KONKURENCJĘ
Zgodnie art. 107 ust. 1 TFUE 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 badania i rozwój, 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 osiągnięcie 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. Wartość 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
działającym 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 poprawić pozycję
konkurencyjną beneficjenta w stosunku do jego konkurentów.
Mając na uwadze ww. czynniki można wskazać kategorie pomocy publicznej
udzielonej w 2009 roku 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 2009 roku w Polsce pomoc horyzontalna (bez pomocy na ratowanie
i restrukturyzację) wraz z pomocą regionalną stanowiła 80,6%, co można uznać za
pozytywne zjawisko. Wartość udzielonej w 2009 roku pomocy horyzontalnej na
ratowanie i restrukturyzację stanowi jedynie 1,0% ogólnej wartości udzielonej
pomocy publicznej, zatem miała ona ograniczony wpływ na konkurencję. Pomoc
sektorowa zwiększyła się tylko o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, co może
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świadczyć o tym, iż jej negatywny wpływ na konkurencję pozostał na podobnym
poziomie.
W 2009 roku około 54% wartości pomocy udzielono przedsiębiorstwom dużym, co
dla odmiany nie jest sytuacją korzystną z punktu widzenia właściwego rozwoju
konkurencji.
Wskazując wpływ udzielonej pomocy publicznej na konkurencję należy określić jej
największych beneficjentów, którzy w związku z otrzymaną wartością pomocy
stanowią największe zagrożenie naruszenia konkurencji.
1. W 2009 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 750,3 mln PLN oraz Grupa Lotos S.A. – w wysokości 317,5 mln
PLN. Spółki te otrzymały pomoc przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 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 2009 roku, podobnie jak rok wcześniej, udzielono pomocy o znacznej wartości
przedsiębiorcom działającym na rynku energetycznym, głównie na podstawie
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. Nr 130, poz. 905, z późn.
zm.). W grupie największych beneficjentów pomocy publicznej sektora energetyki
znalazły się: PGE Elektrownia Opole S.A., która otrzymała 519,9 mln PLN
pomocy publicznej (w tym 503,9 mln PLN jako rekompensatę za rozwiązanie
umów długoterminowych), PGE Elektrownia Turów S.A. – 477,8 mln PLN (w tym
474,7 mln PLN w ramach rekompensaty) oraz Południowy Koncern Energetyczny
S.A. – 284,9 mln PLN (w tym 278,9 mln PLN w ramach rekompensaty).
3. Tak jak w latach poprzednich, również w roku 2009 do grupy największych beneficjentów pomocy należy zaliczyć podmioty należące do sektora górnictwa węgla
kamiennego. Otrzymały one pomoc sektorową w wysokości 381,3 mln PLN (co
stanowi 2,4% ogólnej wartości udzielonej pomocy), przeznaczoną na pokrycie
tzw. kosztów nadzwyczajnych. Największymi beneficjentami tej pomocy były
następujące podmioty: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – 240,2 mln PLN,
Kompania Węglowa S.A. – 18,1 mln PLN (po uwzględnieniu także pomocy horyzontalnej i regionalnej całkowita pomoc publiczna otrzymana przez Kompanię
Węglową S.A. wyniosła 30,4 mln PLN)17.
4. Znaczącą pomoc otrzymały w 2009 roku firmy sektora motoryzacyjnego
prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, takie jak: FiatGM Powertrain Polska sp. z o.o. – 42,1 mln PLN, Isuzu Motors Polska – 29,9 mln
PLN, TRW Polska – 25,5 mln PLN. W roku 2009 relatywnie dużą pomoc
udzielaną przedsiębiorstwom posiadających zezwolenia na działalność na
obszarze specjalnych stref ekonomicznych uzyskały spółki z branży teleinformatycznej: Dell Products (Poland) sp. z o.o. – 149,8 mln PLN oraz ATM S.A. – 72,3
mln PLN, a także spółki z innych branż: LG Electronics Mława sp. z o.o. (sektor
produkcji sprzętu radiowo-telewizyjnego – PKD 32.30) – 41,9 mln PLN,
International Paper Kwidzyn sp. z o.o. (sektor produkcji papieru i tektury – PKD
17.12/07) – 40,1 mln PLN, Flextronics International Poland sp. z o.o. (sektor
17

Dane nie uwzględniają pomocy w formie ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe
wypłacane emerytom i rencistom likwidowanych kopalń.
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produkcji sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 26.30/07) – 37,5 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. Poza wymienionymi sektorami wsparcie o dużej wartości uzyskały także: Zakład
Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku (działalność związana z rekultywacją
i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD
39.00/07) – 206,8 mln PLN, a także Stocznia Gdańsk S.A. (produkcja statków
i konstrukcji pływających – PKD 30.11/07) – 123,9 mln PLN.
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. Celem uzupełnienia informacji należy zatem dodać, że wartość
pomocy przyznanej podmiotom z sektora transportu wyniosła w 2009 roku
3 086,2 mln PLN, z czego najwięcej (2 305,2 mln PLN) pomocy udzielono
w sektorze transportu kolejowego, a jej głównym beneficjentem były Przewozy
Regionalne sp. z o.o. – 1 529,2 mln PLN oraz PKP Intercity S.A. – 392,8 mln
PLN.
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ZAŁĄCZNIKI
Zał. 1. Lista programów pomocowych obowiązujących w 2009 r.*
Lp.
1.

Numer
programu
pomocowego

X36/2010
(zastąpił
program
XR93/2008)

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data zatwierdzenia przez
KE

Okres
obowiązywania

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy
udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

Program pomocy
regionalnej w ramach
regionalnych programów
operacyjnych

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 , z późn. zm.)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn.
zm.),
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013

—

01.01.2009
–
31.12.2013

przedsiębiorcy
realizujący nowe
inwestycje lub tworzący
nowe miejsca pracy
związane z nową
inwestycją

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na zatrudnienie, pomoc na
usługi doradcze dla
MŚP

Marszałkowie
województw

–

–

–

–

3 140,52

2.

X306/2009

Miesięczne
dofinansowanie do
wynagrodzeń
pracowników
niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia
2009 r. w sprawie miesięcznego
dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.)
Art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 214, poz. 1407)

—

09.01.2009
–
31.12.2013

pracodawcy
zatrudniający osoby
niepełnosprawne

Pomoc w formie
subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników
niepełnosprawnych

Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

–

–

–

–

2 377,51

3.

X325/2009

Pomoc finansowa na
badania, usługi doradcze
i szkolenia udzielana
przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
2007-2013

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, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju
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, z późn. zm.)

—

05.02.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na zatrudnienie, pomoc na
usługi doradcze dla
MŚP, badania przemysłowe, eksperymentalne prace
rozwojowe, pomoc
na pokrycie kosztów praw własności
przemysłowej dla
MŚP, pomoc na
szkolenia specjalistyczne

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

–

–

–

–

2 148,89

(zastąpił
program
X133/2009)
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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]
2005

2006

2007

2008

2009

4.

C 43/2005

Program pomocowy na
pokrywanie kosztów
osieroconych powstałych
na skutek rozwiązania
kontraktów długoterminowych

Ustawa 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.
Nr 130, poz. 905, z późn. zm.)

25.09.2007

01.04.2008
–
31.12.2025

PGE Elektrownia Opole
S.A., PGE Elektrownia
Turów S.A., PGE Zespół
Elektrowni Dolna Odra
S.A., PGE
Elektrociepłownia
Rzeszów S.A., PGE
Elektrociepłownia LublinWrotków Sp. z o.o., PGE
Elektrociepłownia
Gorzów S,A., Południowy
Koncern Energetyczny
S.A., Elektrownia
„Kozienice” S.A.,
Elektrownia Pątnów II
Sp. z o.o.,
Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o.,
Elektrociepłownia
Chorzów „Elcho”
Sp. z o.o.,
Elektrociepłownia
„Zielona Góra” S.A.

Rozwój sektorowy

Urząd Regulacji
Energetyki

–

–

0

1 752,65

2 127,9

5.

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, z
późn. 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

01.01.2007
–
30.04.2011

producenci biopaliw

Ochrona
środowiska

Urzędy i Izby Celne

–

0

0

854,67

918,00

6.

X136/2009

Pomoc finansowa dla
nowych inwestycji o
dużym znaczeniu dla
gospodarki w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013

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, 20072013 (Dz. U. Nr 61, poz. 379)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.)

—

14.04.2008
–
20.05.2009

przedsiębiorcy
podejmujący inwestycje o
dużym znaczeniu dla
gospodarki

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie

Ministerstwo
Gospodarki –
Departament
Wdrażania
Programów
Operacyjnych

–

–

–

–

243,2

7.

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 2007 r., Nr
42, poz. 274, z późn. zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów
ustanawiające poszczególne
specjalne strefy ekonomiczne

2005

2005 –
31.12.2006

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

Pomoc regionalna

Urzędy Skarbowe

72,1

197,34

430,3

595,49

483,98
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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]
2005

2006

2007

2008

2009

8.

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)

02.04.2008

02.04.2008
–
31.12.2010

Kompania Węglowa S.A.,
Katowicka Grupa
Kapitałowa, KWK NiwkaModrzejów Sp. z o.o. w
upadłości, KWK
Siemianowice – ZG
Rozalia Sp. z o.o. w
upadłości, Spółka
Restrukturyzacji Kopalń
S.A., Bytomska Spółka
Restrukturyzacji Kopalń
sp. z o.o.

Rozwój sektorowy

Minister Gospodarki, Narodowy
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych

–

–

–

588,42

381,35

9.

X134/2010

Refundacja wynagrodzeń
młodocianych
pracowników

Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 26
kwietnia 2007 r. w sprawie
refundowania ze środków Funduszu
Pracy wynagrodzeń wypłacanych
młodocianym pracownikom (Dz. U.
Nr 77, poz. 518, z późn. zm.)
Art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.
415, z późn. zm.)

—

01.01.2009
–
31.12.2013

pracodawcy
zatrudniający
młodocianych
pracowników

Szkolenia ogólne

Ochotnicze Hufce
Pracy

–

–

–

–

368,17

10.

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. Nr 246, poz.1795)
Art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z
późn. zm.)

—

01.01.2007
–
31.12.2013

wszystkie
przedsiębiorstwa
kwalifikujące się do
regionalnej pomocy
inwestycyjnej

Pomoc regionalna

Fundusze ochrony
środowiska

–

0

56,5

51,27

314,23

11.

XE11/04

Rekompensata
podwyższonych kosztów
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej 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, z późn.
zm.)
Art. 25a ust. 2-5 oraz art. 26 a ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych

—

19.05.2004
–
31.12.2008

przedsiębiorstwa
zatrudniające osoby
niepełnosprawne

Pomoc na
zatrudnienie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych

1 072,7

1 195,4

1 644,8

2 497,6

305,35
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Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

12.

X656/2009

Pomocy finansowa dla
inwestycji o dużym
znaczeniu dla gospodarki
w ramach Programu
Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w
sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 20072013 (Dz. U. Nr 75, poz. 638)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju

13.

N 57/2008

Pomoc operacyjna w
zakresie biopaliw

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach
ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199,
z późn. zm.), Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie Narodowych Celów
Wskaźnikowych na lata 2008-2013
(Dz. U. Nr 110, poz. 757), Uchwała
Rady Ministrów nr 134/2007 z dnia
24 lipca 2007 r. w sprawie "Wieloletniego programu promocji biopaliw
lub innych paliw odnawialnych na
lata 2008-2014" (M.P. Nr 53, poz.
607), Ustawa z dnia 6 grudnia 2008
r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z
2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) art. 89 ust. 1 pkt 3), 7), 8), art. 164
ust. 2 ustawy
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, z późn. zm.) - art. 19a
Ustawa z dnia 27 października 1994
r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571,
z późn. zm.)

14.

XR93/2008

Program pomocy
regionalnej w ramach
regionalnych programów
operacyjnych

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)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013

Data zatwierdzenia przez
KE

Okres
obowiązywania

—

20.05.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie,
pomoc na usługi
doradcze dla MŚP,
szkolenia
specjalistyczne

18.09.2009

18.09.2009
–
30.04.2011

podmioty działające w
sektorze wytwarzania i
przetwarzania produktów
rafinacji ropy naftowej

—

03.11.2007
–
31.12.2008

wszystkie sektory
kwalifikujące się do
regionalnej pomocy
inwestycyjnej

Beneficjenci pomocy

52

Przeznaczenie
pomocy

Organy
udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

Ministerstwo
Gospodarki,
Departament
Wdrażania
Programów
Operacyjnych

–

–

–

–

287,0

Ochrona
środowiska

Urzędy Skarbowe,
Urzędy Celne,
Minister Infrastruktury

–

–

–

–

276,18

Regionalna pomoc
inwestycyjna

Marszałkowie
województw

–

–

–

397,4

272,02

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data zatwierdzenia przez
KE

Okres
obowiązywania

15.

X152/2009

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

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)
Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

—

27.06.2008
–
31.12.2013

16.

N 505/2005

Program dofinansowania
przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej
przedsięwzięć z zakresu
kinematografii

Rozporządzenie Ministra Kultury z
dnia 27 października 2005 r. w
sprawie udzielania przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej
dofinansowania przedsięwzięć z
zakresu kinematografii (Dz. U. Nr
219, poz. 1870, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o
kinematografii (Dz.U. Nr 132, poz.
1111, z późn. zm.)

16.05.2006

17.

X147/2008

Warunki i tryb
przyznawania pomocy
publicznej na realizację
projektów celowych

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

18.

X326/2009

Pomoc finansowa na
wspieranie tworzenia i
rozwoju gospodarki
elektronicznej udzielana
przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
2007-2013

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 13 sierpnia
2008 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej na wspieranie tworzenia
i rozwoju gospodarki elektronicznej
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 20072013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956,
z późn. zm.)
Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy
udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

MŚP, duże
przedsiębiorstwa

Pomoc na
szkolenia
specjalistyczne i
ogólne

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości,
beneficjenci
Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki

–

–

–

164,12

229,70

nieokreślony

podmioty działające w
sektorze kinematografii

Wsparcie
podmiotów
działających w
sektorze
kinematografii

Prezes Polskiego
Instytutu Sztuki
Filmowej

–

–

–

183,4

152,59

—

21.11.2008
–
31.12.2013

przedsiębiorcy, grupy
przedsiębiorców,
konsorcjum naukowoprzemysłowe, jednostka
naukowa

Badania
przemysłowe,
eksperymentalne
prace rozwojowe

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego

–

–

–

69,91

85,37

—

10.02.2009
–
31.12.2013

MŚP

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie,
pomoc na usługi
doradcze dla MŚP,
szkolenia
specjalistyczne

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

–

–

–

–

85,21
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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]
2005

2006

2007

2008

2009

19.

N 10/2007

Program pomocy
horyzontalnej
przeznaczonej na
inwestycje służące
redukcji emisji ze źródeł
spalania paliw

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z 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, z
późn. zm.)
Art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska

05.07.2007

01.01.2007
–
31.12.2012

różne podmioty

Ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

–

0

0,6

27,48

79,48

20.

X307/2009

Prace interwencyjne pomoc w formie
subsydiów płacowych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia
2009 r. w sprawie organizowania
prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji
kosztów z tytułu opłaconych składek
na ubezpieczenia społeczne (Dz. U.
Nr 5, poz. 25)

—

16.01.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Pomoc w formie
subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników
znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji,
pomoc w formie
subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników
niepełnosprawnych

Starostowie

–

–

–

–

77,07

21.

X288/2009

Pomoc finansowa
udzielana przez Polską
Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości na
tworzenie i rozwój
infrastruktury turystyki
kongresowej i targowej w
ramach Programu
Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 20072013

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 3 lutego 2009r.
w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na
tworzenie i rozwój infrastruktury
turystyki kongresowej i targowej w
ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 20072013
Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

—

10.02.2009
–
31.12.2013

jednostki samorządu
terytorialnego i ich
związki, przedsiębiorcy
prowadzący spółki z
udziałem JST lub Skarbu
Państwa, podmioty
działające na rzecz
rozwoju gospodarczego

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

–

–

–

–

71,02
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Lp.
22.

Numer
programu
pomocowego

X120/2010
(zastąpił
programy
XS226/2008,
XT99/2008,
XE36/2008)

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data zatwierdzenia przez
KE

Okres
obowiązywania

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy
udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

Pomoc publiczna w
ramach Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki

Rozporządzenie 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, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 17 grudnia
2008 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie udzielania pomocy
publicznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U.
Nr 224, poz. 1484)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

—

26.05.2008
–
31.12.2013

różne podmioty

Pomoc na usługi
doradcze dla MSP,
pomoc na tymczasowe zatrudnienie
wysoko wykwalifikowanego personelu, pomoc na
szkolenia specjalistyczne i ogólne,
pomoc w formie
subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników
znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji i
pracowników
niepełnosprawnych,
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów
związanych z
zatrudnieniem
pracowników
niepełnosprawnych

Jednostki
samorządu
terytorialnego,
beneficjenci
Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki

–

–

–

–

70,96

23.

N 5/2007

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

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)
Art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska

08.10.2007

01.01.2007
–
31.12.2012

wszystkie rodzaje
przedsiębiorstw

Ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

–

0

0,5

9,4

56,32

24.

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
o specjalnych strefach
ekonomicznych
Rozporządzenia Rady Ministrów
ustanawiające poszczególne
specjalne strefy ekonomiczne

—

01.01.2007
–
31.12.2013

przedsiębiorcy
prowadzący działalność
gospodarczą na terenie
specjalnych stref
ekonomicznych

Pomoc regionalna

Urzędy Skarbowe

–

0

0,01

17,1

54,78
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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]
2005

2006

2007

2008

2009

25.

N 11/2007

Program pomocy
horyzontalnej
przeznaczonej na
inwestycje służące
dostosowaniu do
wymogów najlepszych
technik

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 7 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

05.07.2007

01.01.2007
–
31.12.2010

różne podmioty (MŚP,
firmy ze wszystkich
sektorów)

Ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

–

0

0,1

2,86

20,70

26.

X761/2009

Program pomocy
publicznej na wspieranie
inwestycji w produkty
turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym w
zakresie regionalnej
pomocy inwestycyjnej
oraz pomocy de minimis
w ramach Programu
Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
2007-2013.

Rozporządzenie Ministra Sportu i
Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie szczegółowego
przeznaczenia, warunków i trybu
udzielania pomocy publicznej na
wspieranie inwestycji w produkty
turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym w zakresie
regionalnej pomocy inwestycyjnej
oraz pomocy de minimis w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 20072013 (Dz. U. Nr 107, poz. 893)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

—

07.07.2009
–
31.12.2013

podmioty inwestujące w
produkty turystyczne o
znaczeniu ponadregionalnym oraz wyjątkowe
atrakcje turystyczne

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie

Polska Organizacja
Turystyczna

–

–

–

–

15,32

27.

X812/2009

Pomoc finansowa
udzielana pracodawcom
prowadzącym zakłady
pracy chronionej

Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 22
kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy
finansowej udzielanej pracodawcom
prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 70,
poz. 603)
Art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych

—

08.05.2009
–
30.06.2014

pracodawcy prowadzący
zakłady pracy chronionej

Pomoc na
rekompensatę
dodatkowych
kosztów
związanych z
zatrudnieniem
pracowników
niepełnosprawnych

Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

–

–

–

–

15,26

28.

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. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

11.05.2006

11.05.2006
–
31.12.2006

wszystkie rodzaje przedsiębiorstw realizujących
inwestycje początkowe
lub tworzących nowe
miejsca pracy związane z
inwestycjami początkowymi

Pomoc regionalna

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

–

0,01

2,5

7,58

14,82
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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]
2005

2006

2007

2008

2009

Program pomocy
horyzontalnej
przeznaczonej na
inwestycje służące
promocji odnawialnych
źródeł energii

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 16 stycznia 2008
r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy
publicznej na przedsięwzięcia
będące inwestycjami związanymi z
odnawialnymi źródłami energii (Dz.
U. Nr 14, poz. 89)
Art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska

11.09.2007

01.10.2007
–
31.12.2012

różne podmioty

Ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

–

0

0,1

1,66

12,15

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 ustawy z 2
października 2003 r o
zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

Art. 10 ustawy z dnia 2 października
2003 r. o zmianie ustawy o
specjalnych strefach
ekonomicznych i niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn.
zm.)

2005

2005 –
31.12.2006

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

Pomoc regionalna

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

11,1

7,2

8,6

6,56

10,29

31.

X621/2009

Pomoc na przedsięwzięcia związane z
poszukiwaniem i
rozpoznawaniem złóż
wód termalnych

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 15 czerwca 2009
r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej
na przedsięwzięcia związane z
poszukiwaniem i rozpoznawaniem
złóż wód termalnych (Dz. U. Nr 97,
poz. 814)
art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska

—

23.06.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Pomoc na badania
środowiska

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej

–

–

–

–

10,21

32.

N 221/2005

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
inwestujących na terenie
gminy Kobierzyce

Uchwała Rady Miejskiej w
Kobierzycach sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców na terenie gminy
Kobierzyce
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych

07.10.2005

07.10.2005
–
31.12.2006

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw realizujących
inwestycje początkowe
na terenie gminy
Kobierzyce i tworzących
nowe miejsca pracy
związane z inwestycjami
początkowymi w gminie
Kobierzyce

Pomoc regionalna

Wójt gminy
Kobierzyce

0

0,3

1,2

7,06

10,05

29.

N 6/2007

30.
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Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Data zatwierdzenia przez
KE

Okres
obowiązywania

33.

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 (Dz. U. Nr 127, poz.
888)
Art. 109 ust. 5 ustawy o finansach
publicznych z dnia 30 czerwca 2005
r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.
zm.)

24.01.2007

01.01.2007
–
31.12.2012

polscy i zagraniczni
wydawcy działający na
polskim rynku

Wsparcie
społeczne dla
indywidualnych
konsumentów

34.

N 408/2009

Ograniczona kwota
pomocy zgodna ze
wspólnym rynkiem łagodzenie skutków
kryzysu ekonomicznego.

Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o
łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125,
poz. 1035)

17.08.2009

17.08.2009
–
31.12.2010

różne podmioty

35.

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

36.

X846/2009

Kredyt technologiczny

Rozdział II ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz.
730, z późn. zm.)

—

37.

N 18/2005

Program pomocy
regionalnej na nowe
inwestycje udzielanej w
procesach prywatyzacji

Rozporządzenie Rady Ministrów z
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, z późn.
zm.)

14.09.2005

Lp.

Podstawa prawna

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy
udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

Minister Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

–

0

8,7

9,56

9,55

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w
funkcjonowaniu
gospodarki,
szkolenia

Dyrektor
Krajowego Biura
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych,
Starostowie

–

–

–

–

4,23

wszystkie firmy, które
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)

Pomoc sektorowa

Minister
Infrastruktury

–

–

5,3

17,4

7,43

01.07.2009
–
31.12.2013

MŚP

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie,
pomoc na usługi
doradcze dla MŚP

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

–

–

–

–

6,96

14.09.2005
–
31.12.2010

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

Pomoc regionalna

Minister Skarbu
Państwa,
Wojewodowie

1,3

5,8

0

1,81

6,13
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38.

X192/2009

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy – pomoc w formie
subsydiów płacowych na
rekrutację pracowników w
szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz
pracowników
niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania
refundacji ze środków Funduszu
Pracy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego,
przyznawania bezrobotnemu
środków na podjęcie działalności
gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
(Dz. U. Nr 5, poz. 26)
Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

—

16.01.2009
–
21.04.2009

przedsiębiorcy
zatrudniający
pracowników w
szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz
niepełnosprawnych

Pomoc w formie
subsydiów
płacowych na
zatrudnienie
pracowników
znajdujących się w
szczególnie
niekorzystnej
sytuacji i
pracowników
niepełnosprawnych

Starostowie

–

–

–

–

5,11

39.

XR185/2007

Program pomocy
dotyczący udzielania
przez gminy zwolnień od
podatku od
nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną

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

—

16.08.2007
–
27.08.2008

różne podmioty

Pomoc regionalna

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

–

0

0

3,91

5,08

40.

XE26/2005

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

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych

—

14.09.2005
–
31.12.2006

przedsiębiorcy tworzący
nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Miasto
Świdnica

Pomoc na
zatrudnienie

Prezydent Miasta
Świdnicy

0

1,6

2,3

3,05

3,78

41.

X280/2009

Pomoc finansowa
udzielana przez Władzę
Wdrażającą Programy
Europejskie na
dostarczenie usługi
szerokopasmowego
dostępu do Internetu w
ramach Programu
Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013

Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 października 2008 r. w sprawie
udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy
finansowej na dostarczenie usługi
szerokopasmowego dostępu do
Internetu w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr
204, poz. 1280)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

—

18.11.2008
–
31.12.2013

MŚP

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie,
szkolenia
specjalistyczne

Władza
Wdrażająca
Programy
Europejskie

–

–

–

–

3,23

42.

N 412/2006

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców na
terenie miasta Stargard
Szczeciński

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie
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

28.07.2006

28.07.2006
–
31.12.2006

przedsiębiorstwa
realizujące inwestycje
początkowe na terenie
gminy Stargard
Szczeciński

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Stargard
Szczeciński

–

0,01

0,7

0,7

3,11

59

Lp.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu
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Okres
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07.02.2006

07.02.2006
–
31.12.2006

wszystkie rodzaje przedsiębiorstw realizujących
inwestycje początkowe
na terenie gminy Żarów i
tworzących nowe miejsca
pracy związane z inwestycjami początkowymi w
tej gminie

Pomoc regionalna

Burmistrz Miasta
Żarów

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy
udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

–

0

1,5

1,05

3,07

43.

N 625/2005

Program pomocy
regionalnej udzielanej w
gminie Żarów

Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie przyjęcia programu
pomocy dla przedsiębiorców
udzielanej w gminie Żarów
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych

44.

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
stref 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

2005

2005 –
31.12.2006

przedsiębiorcy działający
w specjalnych strefach
ekonomicznych

Pomoc regionalna

Wójt, burmistrz
(prezydent miasta)

3,1

3,8

3,3

5,46

2,91

45.

N 21/2008

Program pomocy na
restrukturyzację dla
przedsiębiorców w trudnej
sytuacji ekonomicznej

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, z późn.
zm.)
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, z późn. 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)

20.08.2008

20.08.2008
–
09.10.2009

MŚP w trudnej sytuacji
ekonomicznej

Restrukturyzacja

Organy Podatkowe

–

–

–

–

2,82
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46.

XS73/06

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

Uchwała Rady Miejskiej Nr
XL/409/05 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

—

22.03.2006
–
31.12.2006

MŚP

Pomoc dla MŚP

Prezydent Miasta
Legnicy

–

1

2,4

2,63

2,69

47.

X611/2009

Program pomocy na
wzmacnianie potencjału
instytucji otoczenia
biznesu w ramach
regionalnych programów
operacyjnych

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 20 maja 2009
r. w sprawie udzielania pomocy na
wzmacnianie potencjału instytucji
otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. Nr 85, poz. 719)
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013

—

05.06.2009
–
31.12.2013

instytucje otoczenia
biznesu

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie,
pomoc na usługi
doradcze dla MŚP

Marszałkowie
województw

–

–

–

–

2,37

48.

PL 48/2004

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców o
szczególnym znaczeniu
dla rozwoju Miasta
89/2004/MB

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

2004

2004 –
31.12.2006

przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu dla
rozwoju Miasta Łodzi

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Łodzi

0

2,1

2,1

4,49

2,35

49.

N 462/2008

Rekompensata kosztów
poniesionych na świadczenie usług ustawowo
zwolnionych z opłat
pocztowych

Art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca
2003 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U.
z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn.
zm.)

18.12.2008

2004 –
31.12.2010

operatorzy pocztowi

pomoc o charakterze socjalnym dla
indywidualnych
konsumentów,
promowanie kultury

Minister
Infrastruktury

–

–

–

–

1,90

50.

XE15/04

Prace interwencyjne
1/2004/MB

Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 19
kwietnia 2007 r. w sprawie
organizowania prac interwencyjnych
i robót publicznych oraz
jednorazowej refundacji kosztów z
tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 76
poz.510)
Art. 60 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

—

16.07.2004
–
31.12.2008

różne podmioty

Pomoc na
zatrudnienie

Starostowie

66,2

62,5

90,01

85,36

1,47
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51.

N 15/2005

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

Uchwała Rady Miasta Wrocław Nr
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

18.05.2005

24.06.2004
–
31.12.2006

wszystkie rodzaje przedsiębiorstw realizujących
inwestycje początkowe
na terenie Gminy
Wrocław i tworzących
nowe miejsca pracy
związane z inwestycjami
początkowymi w gminie
Wrocław

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Wrocławia

0,4

0,6

1,3

1,14

1,39

52.

N 90/2005

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
udzielanej w mieście
Łodzi

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

11.05.2005

11.05.2005
–
31.12.2006

wszystkie rodzaje
przedsiębiorstw

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Łodzi

4,1

5,5

3,2

7,44

1,17

53.

XR164/2007

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

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
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych

—

09.06.2007
–
31.12.2013

przedsiębiorcy
podejmujący nowe duże
inwestycje i tworzący
nowe miejsca pracy

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Łodzi

–

–

–

–

1,09

54.

XR130/2007

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
inwestujących na terenie
Gminy Goleniów

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

—

16.05.2007
–
31.12.2013

przedsiębiorcy
inwestujący na terenie
Gminy Goleniów

Pomoc regionalna

Burmistrz Gminy
Goleniów

–

–

–

0,13

0,87

55.

N 411/2005

Program pomocy
regionalnej dla
przedsiębiorców
inwestujących na terenie
gminy Szczecin

Uchwała 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

01.12.2005

01.12.2005
–
31.12.2006

wszystkie rodzaje przedsiębiorstw realizujących
inwestycje początkowe
na terenie gminy
Szczecin i tworzących
nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi w gminie
Szczecin

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Szczecina

0

4,7

3

2,88

0,83
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6,3

131,6

318,1

360,77

0,62

56.

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

—

05.12.2005
–
15.01.2009

przedsiębiorcy zatrudniający bezrobotnych,
bezrobotni

Pomoc na
zatrudnienie

Starostowie

57.

XE29/2007

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

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych

—

26.05.2007
–
30.06.2008

przedsiębiorcy tworzący
nowe miejsca pracy na
terenie miasta Świdnica

Pomoc na
zatrudnienie

Burmistrz Miasta
Świdnica

–

–

0,02

0,1

0,61

58.

XE33/2006

Zwolnienie od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą
na terenie miasta Elbląg
tworzących nowe miejsca
pracy związane z nowymi
inwestycjami

Art. 7 ust.1, ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych
Art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art.
40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.)

—

03.11.2006
–
31.12.2006

przedsiębiorcy działający
na terenie miasta Elbląg
tworzący nowe miejsca
pracy związane z nowymi
inwestycjami

Pomoc na
zatrudnienie

Prezydent Miasta
Elbląg

–

–

–

–

0,46

59.

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

02.05.2005

do
31.12.2006

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

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Kutna

0

1

1,4

0,77

0,40
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Lp.
60.

Numer
programu
pomocowego

X896/2009
(zastąpił
program
XS163/2008)

61.

N 460/2008

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data zatwierdzenia przez
KE

Okres
obowiązywania

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy
udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

Program pomocy na
usługi doradcze dla
mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich
przedsiębiorców w
ramach 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, ze
zm.), Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 12
grudnia 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy na usługi
doradcze dla mikroprzedsiębiorców
oraz małych i średnich
przedsiębiorców w ramach
regionalnych programów
operacyjnych (Dz. U. Nr 224, poz.
1481)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013

—

03.11.2007
–
31.12.2013

MŚP

pomoc na rzecz
MŚP na usługi
doradcze

Marszałkowie
województw

–

–

–

–

0,40

Fundusz Żeglugi
Śródlądowej

Ustawa z dnia 28 października 2002
r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i
Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr
199, poz. 1672)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w
sprawie wypłat z Funduszu Żeglugi
Śródlądowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 6,
poz. 54)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w
sprawie określenia rocznych stawek
jednostkowych oraz sposobu dokonywania wpłat do Funduszu Żeglugi
Śródlądowej (Dz. U. Nr 88, poz.
812), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w
sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki
specjalnej oraz trybu wypłaty z
Funduszu Rezerwowego (Dz. U. Nr
105, poz. 990)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykorzystania środków
Funduszu Żeglugi Śródlądowej na
realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny
(Dz. U. Nr 87, poz. 836)

–

11.02.2008
–
11.02.2013

Podmioty działające w
sektorze transportu
wodnego śródlądowego
towarów

Rozwój sektorowy,
ochrona
środowiska

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

–

–

–

–

0,39
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62.

XR119/2008

Zwolnienie od podatku od
nieruchomości oraz
podatku od środków
transportowych,
stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną

Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie
warunków udzielania 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

—

27.08.2008
–
31.12.2013

różne podmioty

Regionalna pomoc
inwestycyjna

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

–

–

–

–

0,37

63.

XR101/2007

Program pomocy
dotyczący 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

Art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
Art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych

—

19.01.2007
–
31.12.2013

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

Pomoc regionalna

Prezydent
Wrocławia

–

–

–

0,12

0,34

64.

XR180/2007

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

Uchwała nr XI/130/07 Rady Gminy
Kobierzyce z dn. 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców
inwestujących na terenie gminy
Kobierzyce
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych

—

28.06.2007
–
31.12.2013

przedsiębiorcy
inwestujący na terenie
gminy Kobierzyce

Pomoc regionalna

Wójt Gminy
Kobierzyce

–

0

0,05

0,39

0,33

65.

XR165/2007

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

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
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych

—

09.06.2007
–
31.12.2013

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

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Łodzi

–

0

0,01

0,52

0,32
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66.

X634/2009

Udzielanie ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych
stanowiących pomoc
regionalną

Art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. l)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa
Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków
udzielania ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych stanowiących pomoc
regionalną (Dz.U. Nr 116, poz. 734,
z późn. zm.)

—

17.07.2008
–
31.12.2013

przedsiębiorcy
podejmujący nowe
inwestycje; nowo
powstałe małe
przedsiębiorstwa

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie

Wszystkie
podmioty, które
udzielają ulg w
spłacie zobowiązań
podatkowych na
podstawie ustawy –
Ordynacja
podatkowa

–

–

–

–

0,27

67.

XR74/2008

Program pomocy
regionalnej na nowe
inwestycje

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)
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych

—

28.09.2007
–
31.12.2013

przedsiębiorcy
podejmujący nowe
inwestycje

Pomoc regionalna

Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą

–

–

–

0,06

0,24

68.

X678/2009

Zwrot dodatkowych
kosztów zatrudnienia
pracowników
niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 30
czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu
dodatkowych kosztów związanych z
zatrudnieniem pracowników
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 109,
poz. 913)
Art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych

—

09.07.2009
–
30.06.2014

przedsiębiorcy
zatrudniający
pracowników
niepełnosprawnych

Pomoc na
rekompensatę
dodatkowych
kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników
niepełnosprawnych

Starostowie i Prezydenci miast na
prawach powiatu,
Prezes
Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

–

–

–

–

0,23

69.

N 7/2007

Program pomocy
horyzontalnej na ochronę
środowiska przeznaczonej na inwestycje służące
dostosowaniu składowisk
odpadów do wymagań
ochrony środowiska

Rozporządzenie Rady Ministrów z
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

28.06.2007

01.01.2007
–
31.12.2011

małe, średnie i duże
przedsiębiorstwa

Ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

–

0

0,7

0,51

0,22

70.

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

—

01.01.2006
–
31.12.2006

MŚP

Pomoc dla MŚP

Burmistrz Miasta
Złotoryi

–

0,1

0,1

0,31

0,21
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71.

XR127/2007

Program regionalnej
pomocy inwestycyjnej dla
przedsiębiorców na
terenie miasta Stargardu
Szczecińskiego

Uchwała Nr VII/64/07 w sprawie
przyjęcia programu regionalnej
pomocy inwestycyjnej dla
przedsiębiorców na terenie miasta
Stargardu Szczecińskiego
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych

—

29.05.2007
–
31.12.2013

przedsiębiorcy z miasta
Stargard Szczeciński

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Stargard
Szczeciński

–

–

0,01

0,02

0,20

72.

XR163/2007

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

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
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych

—

09.06.2007
–
31.12.2013

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

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Łodzi

–

–

0,02

0,07

0,19

73.

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

09.03.2006

09.03.2006
–
31.12.2006

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

Pomoc regionalna

Burmistrz Miasta
Turek

–

0,05

0,2

0,19

0,19

74.

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 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych

—

07.11.2005
–
31.12.2006

MŚP

Pomoc dla MŚP

Burmistrz Miasta
Dzierżoniów

–

0,3

0

0,07

0,19

75.

X156/2009

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

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, z późn. zm.)
Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

—

27.06.2008
–
31.12.2013

MŚP

Pomoc na usługi
doradcze dla MŚP

Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości,
beneficjenci
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki

–

–

–

0,06

0,18

76.

XS135/05

Pomoc na wspieranie
inwestycji w
przedsiębiorstwach

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, z późn. zm.)
Art. 31 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206,
z późn. zm.)

—

17.12.2004
–
31.12.2006

MŚP

Pomoc dla MŚP

Marszałkowie
Województwa

22,1

56,3

7,9

2,26

0,15
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77.

XE9/2008

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

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
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych

—

06.12.2006
–
20.06.2008

przedsiębiorcy tworzący
nowe miejsca pracy

Pomoc na
zatrudnienie

Prezydent Miasta
Kalisza

–

–

0,1

0,1

0,10

78.

N 9/2007

Program pomocy
horyzontalnej na ochronę
środowiska przeznaczonej na inwestycje służące
ograniczeniu emisji
lotnych związków
organicznych

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, z późn. zm)
Art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska

18.10.2007

18.10.2007
–
31.12.2012

wszystkie
przedsiębiorstwa

Ochrona
środowiska

Fundusze ochrony
środowiska

–

–

0,001

–

0,04

79.

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

—

01.02.2007
–
30.06.2008

MŚP

Pomoc dla MŚP

Burmistrz
Namysłowa

–

–

0,1

0,05

0,04

80.

X899/2009

Program pomocy na
szkolenia w ramach
regionalnych programów
operacyjnych

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, z
późn. zm.), Rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy na szkolenia w
ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz. U. Nr 224, poz.
1482)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013

—

25.10.2007
–
31.12.2013

różne podmioty

Szkolenia
specjalistyczne

Marszałkowie
województw

–

–

–

–

0,03

(zastąpił
program
XT74/2008)
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81.

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 1990
r. o samorządzie gminnym
Art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych

—

23.06.2007
–
31.12.2010

przedsiębiorstwa
prowadzące działalność
na terenie miasta
Katowice

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Katowice

–

–

–

0,14

0,02

82.

XT10/05

Szkolenia dla pracodawców posiadających
Fundusz Szkoleniowy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada
2004 r. w sprawie refundacji ze
środków Funduszu Pracy kosztów
szkoleń oraz wynagrodzeń i składek
na ubezpieczenie społeczne od
refundowanych wynagrodzeń
(Dz. U. Nr 249 poz. 2496)
Art. 69 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

—

08.12.2004
–
13.06.2007

pracodawcy posiadający
Fundusz Szkoleniowy

Pomoc na
szkolenia

Starostowie

–

–

–

–

0,01

83.

X522/2009

Refundacja kosztów
szkoleń pracowników
niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 30 marca
2009 r. w sprawie warunków i trybu
dokonywania refundacji kosztów
szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 57, poz. 472)
Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

—

08.04.2009
–
30.06.2014

pracodawcy
zatrudniający osoby
niepełnosprawne

Pomoc na
szkolenia
specjalistyczne i
szkolenia ogólne

Starostowie

–

–

–

–

0,01

84.

XR179/2007

Szczeciński Program
Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej w Podatku
od Nieruchomości

Uchwała Rady Miasta Szczecin z
dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie
przyjęcia Szczecińskiego Programu
Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od
Nieruchomości
Art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych

—

12.09.2007
–
31.12.2010

przedsiębiorcy
zatrudniający na terenie
Gminy Miasto Szczecin

Pomoc regionalna

Prezydent Miasta
Szczecin

–

0

0

0,0002

0,003

85.

PI

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

różne

—

—

różne podmioty

różne

różne podmioty

494,7

525,4

594,9

487,26

595,62
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86.

X154/2009

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

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)
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych

—

05.07.2007
–
31.12.2013

MŚP, duże
przedsiębiorstwa

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie

Prezydent Miasta
Kutno

–

–

–

–

–

87.

N 54/2009

Wsparcie na
modernizację systemów
przesyłania lub
dystrybucji ciepła

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013
Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ
Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach POIiŚ

02.07.2009

02.07.2009
–
31.12.2015

operatorzy sieci
dystrybucji ciepła (gminy,
przedsiębiorstwa
komunalne świadczące
usługi publiczne,
przedsiębiorstwa
świadczące usługi
publiczne wybrane na
podstawie przetargów
nieograniczonych)

Rozwój regionalny,
Ochrona
środowiska

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej

–

–

–

–

–

88.

N 55/2009

Pomoc na budowę i
modernizację sieci
elektroenergetycznych
umożliwiających
przyłączenie i przesył
energii ze źródeł
odnawialnych

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013
Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ
Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach POIiŚ

13.07.2009

13.07.2009
–
31.12.2015

regionalni operatorzy
sieci dystrybucji energii
elektrycznej w Polsce,
operator sieci
przesyłowej

Rozwój regionalny,
Ochrona
środowiska

Instytut Paliw i
Energii
Odnawialnej

–

–

–

–

–

89.

N 56/2009

Pomoc na modernizację i
wymianę sieci dystrybucji
energii elektrycznej w
Polsce

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013
Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ
Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach POIiŚ

13.07.2009

13.07.2009
–
31.12.2015

regionalni operatorzy
sieci dystrybucji energii
elektrycznej w Polsce

Rozwój regionalny,
Ochrona
środowiska

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej

–

–

–

–

–

90.

N 195/2008

Pomoc na inwestycje
w zakresie transportu
multimodalnego
w ramach regionalnych
programów operacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 17 marca 2009
r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje w zakresie transportu
multimodalnego w ramach
regionalnych programów
operacyjnych (Dz. U. Nr 52, poz.
430)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013

12.11.2008

15.04.2009
–
30.06.2015

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

sektorowa

Marszałkowie
województw

–

–

–

–

–
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91.

N 208/2009

Udzielanie przez Skarb
Państwa wsparcia
instytucjom finansowym

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o
udzielaniu przez Skarb Państwa
wsparcia instytucjom finansowym
(Dz. U. Nr 39, poz. 308, z późn.
zm.)

25.09.2009

13.03.2009
–
31.12.2010

banki zarejestrowane w
Polsce, zarejestrowane
zakłady ubezpieczeń,
domy maklerskie,
fundusze inwestycyjne,
fundusze emerytalne,
spółdzielcze kasy
oszczędnościowokredytowe

Zaradzenie
poważnym
zakłóceniom w
funkcjonowaniu
gospodarki

Minister Finansów

–

–

–

–

–

92.

N 405/2008

Regionalna pomoc
inwestycyjna w zakresie
energetyki, infrastruktury
telekomunikacyjnej,
infrastruktury sfery
badawczo-rozwojowej,
lecznictwa
uzdrowiskowego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009
r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje w zakresie: energetyki,
infrastruktury telekomunikacyjnej,
infrastruktury sfery
badawczo-rozwojowej, lecznictwa
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. Nr 214, poz. 1661)
art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju –
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013

30.06.2009,
corrigendum
z dnia
01.10.2009

31.12.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Rozwój regionalny,
rozwój sektorowy

Marszałkowie
województw

–

–

–

–

–

93.

N 434/2008

Program pomocy
publicznej na budowę
instalacji do wytwarzania
biokomponentów i
biopaliw ciekłych w
ramach Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i
Środowisko.

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 października
2009 r. w sprawie udzielania
pomocy publicznej na budowę
instalacji do wytwarzania
biokomponentów i biopaliw ciekłych
(Dz. U. Nr 183, poz. 1429)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko

05.08.2009

2.11.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Rozwój regionalny

Instytut Paliw i
Energii
Odnawialnej

–

–

–

–

–

94.

N 435/2008

Program pomocy
publicznej na budowę i
przebudowę sieci
dystrybucyjnej gazowej
oraz prawidłowego
funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego
gazowego w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i
Środowisko

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 października
2009 r. w sprawie udzielania
pomocy publicznej na inwestycje w
zakresie budowy i przebudowy sieci
dystrybucyjnej gazowej oraz
prawidłowego funkcjonowania
systemu dystrybucyjnego gazowego
(Dz. U. Nr 183, poz. 1430)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko

05.08.2009

2.11.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Rozwój regionalny

Instytut Nafty i
Gazu

–

–

–

–

–
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95.

N 436/2008

Pomoc na nowe
inwestycje w zakresie
rozwoju przemysłu dla
odnawialnych źródeł
energii w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i
Środowisko

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 października
2009 r. w sprawie udzielania
pomocy publicznej na inwestycje w
zakresie budowy lub rozbudowy
przedsiębiorstw produkujących
maszyny i urządzenia służące do
wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł energii oraz biokomponentów
i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 183,
poz. 1431)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko

05.08.2009

2.11.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Rozwój regionalny

Instytut Paliw i
Energii
Odnawialnej

96.

N 472/2008

Pomoc na inwestycje
infrastrukturalne w
portach lotniczych w
ramach POIiŚ

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009
r. w sprawie pomocy na projekty
infrastrukturalne w zakresie portów
lotniczych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013
(Dz. U. Nr 35, poz. 273)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko

11.02.2009

5.03.2009
–
31.12.2015

podmioty zarządzające
portami lotniczymi, które
stanowią część
transeuropejskiej sieci
transportowej

Rozwój sektorowy,
rozwój regionalny

Minister
Infrastruktury

N 546/2008

Pomoc na projekty w
zakresie transportu
intermodalnego w ramach
PO IiŚ na lata 2007 2013.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 września
2009 r. w sprawie pomocy na
projekty w zakresie transportu
intermodalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013
(Dz. U. Nr 150, poz. 1212)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko

13.07.2009

15.09.2009
–
31.12.2015

przedsiębiorcy
prowadzący lub
zamierzający prowadzić
w Polsce działalność w
zakresie transportu
intermodalnego

Rozwój sektorowy

Minister
Infrastruktury

97.

∗

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

∗

Z budżetu programów pomocowych o nr N 472/2008 i N 196/2008 sfinansowano częściowo pomoc indywidualną na rzecz Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” – sprawa
nr N 570/2008 (zob. załącznik 2).
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–

∗

N 196/2008

Pomoc na inwestycje w
portach lotniczych w
ramach regionalnych
programów operacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 8 października
2009 r. w sprawie udzielania
pomocy na inwestycje w zakresie
portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. Nr 174, poz. 1356)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
16 Regionalnych Programów
Operacyjnych 2007-2013

13.07.2009

99.

X273/2009

Pomoc finansowa
udzielana przez Polską
Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości na
wspieranie ośrodków
innowacyjności w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 30 stycznia
2009 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej na wspieranie ośrodków
innowacyjności w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.
Nr 21, poz. 116)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

—

10.02.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Pomoc na usługi
doradcze dla MŚP,
pomoc na szkolenia
specjalistyczne i
ogólne

Ośrodki
Innowacyjności
znajdujące się na
liście projektów
indywidualnych
POIG

–

–

–

–

–

100.

X327/2009

Pomoc publiczna na
inwestycje w zakresie
budowy lub rozbudowy
jednostek wytwarzających
energię elektryczną lub
ciepło z odnawialnych
źródeł energii

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r.
w sprawie udzielania pomocy
publicznej na inwestycje w zakresie
budowy lub rozbudowy jednostek
wytwarzających energię elektryczną
lub ciepło z odnawialnych źródeł
energii (Dz. U. Nr 21, poz. 112)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

—

10.02.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na zatrudnienie, pomoc
inwestycyjna w
obszarze ochrony
środowiska na
propagowanie
energii ze źródeł
odnawialnych,
pomoc na usługi
doradcze dla MŚP

Instytut Paliw i
Energii
Odnawialnej

–

–

–

–

–

101.

X328/2009

Pomoc publiczna na
inwestycje w zakresie
budowy lub przebudowy
jednostek
wysokosprawnego
wytwarzania energii

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009
r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej na inwestycje w zakresie
budowy lub przebudowy jednostek
wysokosprawnego wytwarzania
energii (Dz. U. Nr 21, poz. 111)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

—

10.02.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na zatrudnienie, pomoc
inwestycyjna w
obszarze ochrony
środowiska na
propagowanie
energii ze źródeł
odnawialnych,
pomoc na usługi
doradcze dla MŚP

Narodowy Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej

–

–

–

–

–

98.
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102.

X493/2009

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w
formie:
- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na
raty,
- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z
odsetkami za zwłokę lub
odsetek określonych w
decyzji, o której mowa w
art. 53a,
- umorzenia w całości lub
w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 31 marca 2009 r. w sprawie
udzielania niektórych ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. Nr 59, poz. 488)
Art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. h)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

—

29.04.2009
–
30.06.2014

MŚP

Pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie dla
MŚP, pomoc na
usługi doradcze dla
MŚP oraz udział
MŚP w targach

Wszystkie
podmioty, które
udzielają ulg w
spłacie zobowiązań
podatkowych na
podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa

–

–

–

–

–

103.

X521/2009

Pomoc finansowa w
ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw

Rozporządzenie 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. Nr 195, poz.
2010, z późn. zm.)
Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

—

16.03.2009
–
30.06.2009

MŚP

Pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

–

–

–

–

–

104.

X612/2009

Udzielanie przez Polską
Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości
pomocy finansowej na
wspieranie ośrodków
innowacyjności w ramach
Programu Operacyjnego
Rozwój Polski
Wschodniej, 2007-2013

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 27 kwietnia
2009 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej na rozwój ośrodków
innowacyjności w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej, 2007-2013 (Dz. U. Nr
70, poz. 604)
Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

—

08.05.2009
–
31.12.2013

podmioty działające na
rzecz innowacyjności,
jednostki samorządu
terytorialnego oraz
związki JST

Pomoc na usługi
doradcze dla MŚP,
szkolenia
specjalistyczne,
szkolenia ogólne

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

–

–

–

–

–

105.

X619/2009

Przedsięwzięcie Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „IniTech”

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 10
marca 2009 r. w sprawie
Przedsięwzięcia „IniTech” (Dz. U. Nr
52, poz. 424)
Art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 8
października 2004 r. o zasadach
finansowania nauki

—

15.04.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Pomoc na projekty
badawczorozwojowe, pomoc
na usługi doradcze
w zakresie
innowacji i usługi
wsparcia innowacji

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

–

–

–

–

–
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Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

Podstawa prawna

Data zatwierdzenia przez
KE

Okres
obowiązywania

Beneficjenci pomocy

Przeznaczenie
pomocy

Organy
udzielające
pomocy

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

106.

X620/2009

Pomoc na realizację
projektów rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 3
lutego 2009 r. w sprawie warunków i
trybu przyznawania pomocy
publicznej na realizację projektów
rozwojowych (Dz. U. Nr 28, poz.
178)
Art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 8
października 2004 r. o zasadach
finansowania nauki

—

06.03.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Badania
przemysłowe,
eksperymentalne
prace rozwojowe

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego

–

–

–

–

–

107.

X629/2009

Udzielanie przez Polską
Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości
pomocy na wyposażenie,
tworzenie zaplecza B+R
oraz przygotowanie
terenów inwestycyjnych w
ramach Programu
Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 20072013

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 18 lutego 2009
r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej na wyposażenie,
tworzenie zaplecza B+R oraz
przygotowanie terenów
inwestycyjnych w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr
34, poz. 271)
Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

—

04.03.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

–

–

–

–

–

108.

X669/2009

Udzielanie pomocy za
pośrednictwem
Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 20
maja 2009 r. w sprawie warunków i
trybu udzielania pomocy publicznej
za pośrednictwem Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U.
Nr 89, poz. 732)
Art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 15
czerwca 2007 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U.
Nr 115, poz. 789, z późn. zm.)

—

18.06.2009
–
31.12.2013

różne podmioty

Pomoc na
działalność
badawczą,
rozwojową i
innowacyjną

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

–

–

–

–

–

109.

X767/2009

Udzielanie pomocy przez
fundusze pożyczkowe i
poręczeniowe w ramach
regionalnych programów
operacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 15 czerwca
2009 r. w sprawie udzielania
pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 105, poz. 874)
Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

—

02.07.2009
–
31.12.2013

MŚP

Regionalna pomoc
inwestycyjna i
pomoc na
zatrudnienie,
pomoc dla nowo
utworzonych
małych przedsiębiorstw, na usługi
doradcze dla MŚP,
na udział MŚP w
targach

Marszałkowie
województw

–

–

–

–

–

75

Lp.
110.

Numer
programu
pomocowego

Nazwa programu

X811/2009

Finansowanie współpracy
naukowej z zagranicą

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 7
sierpnia 2009 r. w sprawie
warunków i trybu przyznawania
pomocy publicznej na finansowanie
współpracy naukowej z zagranicą
(Dz. U. Nr 132, poz. 1091)
Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 8
października 2004 r. o zasadach
finansowania nauki

Data zatwierdzenia przez
KE

Okres
obowiązywania

—

04.09.2009
–
31.12.2013

Beneficjenci pomocy
przedsiębiorcy będący
jednostkami naukowymi,
realizujący projekty
międzynarodowe

Przeznaczenie
pomocy
Pomoc na projekty
badawczorozwojowe

Organy
udzielające
pomocy
Minister Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

Wartość pomocy [mln PLN]
2005

2006

2007

2008

2009

–

–

–

–

–

Suma 15 397,39

* Lista uwzględnia programy pomocowe obowiązujące w 2009 roku oraz programy, których termin obowiązywania wprawdzie upłynął przed 1 stycznia 2009 r., ale na ich podstawie w 2009 r.
udzielono pomocy. 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 otrzymania pomocy jeszcze w trakcie tego okresu i zachował je po jego zakończeniu.
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Zał. 2. Lista beneficjentów pomocy indywidualnej udzielonej w 2009 r.

Lp.

Numer
programu /
sprawy

Data
zatwierdzenia
przez KE /
przyznania
pomocy

1.

N 570/2008

12.04.2009

Utworzenie i dokapitalizowanie spółki Port
Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

383,22

Marszałek
Województwa
Podkarpackiego,
Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty
Lotnicze”

sektorowa

2.

C 46/2008

23.09.2009

Dell Products (Poland) Sp. z o.o.

148,72

Minister Gospodarki

regionalna

3.

C 18/2005

22.07.2009

Stocznia Gdańsk

123,86

różne podmioty

restrukturyzacja

4.

N 509/2008

23.12.2008

Pomoc publiczna na ratowanie dla spółki
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne
„Polfa” S.A.

20,50

Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A.

ratowanie

5.

N 633/2008

08.09.2009

Ford-Werke GmbH – uruchomienie
produkcji nowego samochodu Ford Ka w
latach 2009-2010

16,75

Minister Gospodarki

regionalna

6.

X130/2010

29.12.2009

Pomoc regionalna ad hoc dla MTU Aero
Engines Polska Sp. z o.o.

12,49

Minister Gospodarki

regionalna

7.

X128/2010

28.12.2009

Pomoc regionalna ad hoc dla Volkswagen
Motor Polska Sp. z o.o.

11,70

Minister Gospodarki

regionalna

8.

N 522/2008

19.03.2009

Franklin Templeton Investments Poland Sp.
z o.o.

4,96

Minister Gospodarki

regionalna

9.

C 3/2005

20.12.2006

Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
(dawniej Daewoo-FSO Motor S.A)

4,19

różne podmioty

restrukturyzacja

10.

N 293/2009

13.07.2009

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

3,74

Minister Gospodarki

regionalna

11.

X708/2009

08.01.2009

TELESTO Sp. z o.o.

2,96

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

12.

N 338/2009

22.09.2009

UniCredit Process & Administration Societa
per Azioni Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

2,71

Minister Gospodarki

regionalna

13.

X131/2010

29.12.2009

Pomoc regionalna ad hoc dla Steria Polska
Sp. z o.o.

2,40

Minister Gospodarki

regionalna

14.

NN 4/2007

01.03.2007

Delitissue Sp z o.o.

2,03

Urząd Miasta
Ciechanów

regionalna

15.

N 360/2008

30.10.2008

State Street Services (Poland) Limited Sp.
z o.o.

1,86

Minister Gospodarki

regionalna

16.

N 212/2008

28.01.2009

Pomoc na restrukturyzację dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
Wadowice S.A.

1,52

Agencja Rozwoju
Przemysłu

restrukturyzacja

17.

N 158/2008

04.06.2008

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

1,50

Urząd Marszałkowski
Województwa
Lubelskiego, Miasto
Lublin, Miasto
Świdnik, Powiat
świdnicki

sektorowa

18.

X129/2010

29.12.2009

Pomoc regionalna ad hoc dla Fujitsu
Services Sp. z o.o.

1,42

Minister Gospodarki

regionalna

19.

X816/2009

05.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/152/13663/IT1-C/U/09

1,39

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

20.

X820/2009

06.02.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/98/13664/IT1-C/U/09

1,37

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

21.

X819/2009

06.02.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/97/13658/IT1-C/U/09

1,32

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

22.

X822/2009

06.02.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/100/13068/IT1-C/U/09

1,30

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

23.

X818/2009

06.02.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/96/13659/IT1-C/U/09

1,23

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

24.

N 116/2009

20.04.2009

Diora Świdnica Sp. z o.o.

1,20

Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A.

ratowanie

25.

X823/2009

06.02.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/101/13671/IT1-C/U/09

1,20

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

26.

X827/2009

05.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/154/13667/IT1-C/U/09

1,13

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

27.

X815/2009

05.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/94/13660/IT1-C/U/09

1,13

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

28.

N 649/2008

19.02.2009

SWS Business Process Outsourcing Poland
Sp. z o.o.

1,11

Minister Gospodarki

regionalna

29.

N 406/2008

24.12.2008

Robert Bosch Sp. z o.o.

1,09

Minister Gospodarki

regionalna

30.

X828/2009

05.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/155/13669/IT1-C/U/09

0,98

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

Nazwa beneficjenta pomocy
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31.

X824/2009

06.02.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/102/13666/IT1-C/U/09

0,98

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

32.

X826/2009

05.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/153/13668/IT1-C/U/09

0,95

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

33.

X829/2009

05.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/156/13662/IT1-C/U/09

0,93

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

34.

X258/2010

06.07.2009

Pomoc na badania i rozwój dla TopGAN Sp.
z o.o.

0,87

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

35.

X817/2009

05.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/145/13661/IT1-C/U/09

0,81

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

36.

X831/2009

06.02.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/95/13670/IT1-C/U/09

0,79

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

37.

X821/2009

06.02.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/99/13665/IT1-C/U/09

0,78

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

38.

N 433/2008

04.03.2009

UPS Polska Sp. z o.o.

0,75

Minister Gospodarki

regionalna

39.

X830/2009

05.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/144/13672/IT1-C/U/09

0,72

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

40.

X825/2009

05.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla LEK-AM Sp.
z o.o. - umowa nr KB/143/13673/IT1-C/U/09

0,65

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

41.

X927/2009

09.09.2009

Pomoc indywidualna na badania i rozwój dla
QWED Sp. z o.o.

0,51

Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

realizacja
projektów B+R+I

42.

X261/2010

17.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla EC
Electronics Sp. z o.o.

0,48

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

43.

X259/2010

12.03.2009

Pomoc na badania i rozwój dla Innowacja
Polska Sp. z o.o.

0,46

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

44.

X260/2010

27.11.2009

Pomoc na badania i rozwój dla MENSOR
Zakład Mechaniki Precyzyjnej A.J. Lewandowscy S.c.

0,39

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

realizacja
projektów B+R+I

45.

X928/2009

09.09.2009

Pomoc indywidualna na badania i rozwój dla
FRK IntraCordis Sp. z o.o.

0,10

Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

realizacja
projektów B+R+I

46.

X926/2009

09.09.2009

Pomoc indywidualna na badania i rozwój dla
PlastMed Sp. z o.o.

0,03

Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego

realizacja
projektów B+R+I

Suma

771,20

Wartość
pomocy
[mln PLN]

Nazwa beneficjenta pomocy
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Podmioty
udzielające pomocy

Przeznaczenie
pomocy

