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Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli 
pomocy państwa 

Streszczenie dla obywateli 
 

Komisja Europejska przedstawia Kodeks najlepszych praktyk dotyczących 
przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa. 

 
Komisja zapewni większą przejrzystość, wiarygodność oraz przewidywalność postępowania 
w zakresie kontroli pomocy państwa.  
 
1. DLACZEGO KONIECZNE JEST ULEPSZENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE POMOCY PAŃSTWA? 
 
Pomoc państwa może przynosić społeczeństwu ogromne korzyści, jeżeli zostaje na przykład 
przeznaczona na poprawę środowiska naturalnego, wsparcie dla badań naukowych i rozwoju, lub 
jeżeli dzięki niej pracownicy korzystają z dodatkowych możliwości szkoleń. Pomoc państwa 
może mieć jednak również negatywne oddziaływanie: np. gdy w wyniku pomocy nierentowne 
firmy utrzymają się na rynku, co w perspektywie długoterminowej prowadzi do wyższych cen 
produktów i usług. Przedsiębiorcy mogą również nastawiać rządy przeciwko sobie, grożąc 
przeniesieniem inwestycji do kraju oferującego największe dotacje. Pomoc państwa musi więc 
być kontrolowana przez Komisję, tak aby zagwarantowane było jej efektywne wykorzystanie dla 
wspólnie uzgodnionych celów. Dla osiągnięcia powyższego założenia niezbędne jest stosowanie 
skutecznych, przejrzystych i przewidywalnych procedur. 
 
Poszczególne etapy standardowej procedury kontroli środków pomocy państwa ujęte są w 
rozporządzeniu proceduralnym z 1999 r.1. Jednakże w praktyce można zdecydowanie usprawnić 
realizację tych procedur – w odniesieniu do czasu trwania kontroli, jej przejrzystości oraz 
przewidywalności. Takie usprawnienie jest możliwe za sprawą wspólnego zaangażowania się 
Komisji oraz państw członkowskich w przestrzeganie najlepszych praktyk. Obecnie Komisja 
potrzebuje średnio pięciu miesięcy, aby wydać decyzję opartą na wynikach wstępnego 
postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonego środka oraz ponad dwudziestu jeden 
miesięcy, jeżeli Komisja podejmie decyzję o wszczęciu formalnego, szczegółowego 
postępowania wyjaśniającego. Tak długi czas trwania procedury oraz brak przewidywalności 
odnośnie do terminów wydawania decyzji w poszczególnych sprawach rozmija się z wymogami 
współczesnego biznesu.  
 
2. W JAKI SPOSÓB KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK MOŻE POMÓC W ROZWIĄZANIU 
POWYŻSZEGO PROBLEMU? 
 
Kodeks najlepszych praktyk ma zwiększyć dyscyplinę wszystkich zainteresowanych stron; 
zachęcić do korzystania z możliwości kontaktów na etapie przedzgłoszeniowym oraz usprawnić 
wymianę informacji między Komisją a państwami członkowskimi na etapie wstępnego 
postępowania wyjaśniającego, przyczyniając się w ten sposób do znacznej poprawy jakości 
zgłoszeń otrzymywanych od państw członkowskich oraz do przyśpieszenia rozpatrywania spraw 
po otrzymaniu formalnego zgłoszenia.   
 
                                                 
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 

art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 83 z 27.3.99 r., s. 1). 
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Celem kodeksu najlepszych praktyk jest ponadto zwiększenie przejrzystości procedury z 
korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Kodeks przewiduje podzielenie procedury 
rozpatrywania skarg na poszczególne etapy; dzięki temu procedura ta stanie się bardziej 
przewidywalna, zapewniając skarżącemu lepszy dostęp do informacji na temat rozpatrywania 
jego skargi. 
 
3. KOMU NOWE ZAWIADOMIENIE  PRZYNIESIE KORZYŚCI ? 
 
Wszystkie zainteresowane strony odniosą korzyści z kodeksu najlepszych praktyk: państwa 
członkowskie oraz beneficjenci pomocy państwa skorzystają, ponieważ decyzje o pomocy 
państwa będą podejmowane w krótszym terminie. Skorzystają również inne zainteresowane 
strony, ponieważ uzyskają możliwość zgłoszenia swoich zastrzeżeń przed przyjęciem przez 
Komisję ostatecznego stanowiska w sprawie zgłoszonego środka pomocy państwa.   
  
4. OD KIEDY BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ NOWE ZAWIADOMIENIE? 
 
  
Kodeks został przyjęty przez Komisję w dniu 29 kwietnia 2009 r. i powinien wejść w życie przed 
rozpoczęciem okresu letniego.  


