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Warszawa, 20 maja 2016 roku 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Brukselska 7 

03-973 Warszawa 

 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State aid registry 
1049 Brussels 
 

Numer referencyjny: HT.4691 

 

 

Szanowni Państwo,  

  

Działając na podstawie Art. 8 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii 
horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248/1 z 24.09.2015), w związku z prowadzonym 
procesem pierwszych konsultacji społecznych (numer referencyjny HT.4691) projektu rozporządzenia 
Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: Projekt 
zmiany Rozporządzenia nr 651/2014, Projekt), w imieniu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 
niniejszym przesyłam uwagi do zaprezentowanego Projektu. 

 
I. UWAGA OGÓLNA - Zakres Projektu zmiany Rozporządzenia nr 651/2014 

 
Uwaga ogólna: Projekt zmiany Rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26.06.2014) 
(dalej: Rozporządzenie nr 651/2014) prezentowany jest jako Projekt dotyczący zmian w 
szczególności w zakresie pomocy inwestycyjnej przyznawanej regionalnym portom lotniczym 
oraz portom morskim i śródlądowym. Tymczasem zawiera on zmiany, które mają znaczenie 
dla całego obszaru pomocy regionalnej, przyznawanej w krajach członkowskich, dla 
podmiotów z wszystkich sektorów objętych zakresem Rozporządzenia nr 651/2014.  
 
Skutek: W wyniku zaprezentowania Projektu zmiany Rozporządzenia nr 651/2014 jako 
dokumentu dotyczącego pomocy publicznej udzielanej regionalnym portom lotniczym oraz 
portom morskim i śródlądowym, wiele podmiotów z innych sektorów gospodarki może być 
nieświadomych zmian, jakie ten Projekt może wprowadzić w zakresie ogólnych zasad 
udzielania pomocy publicznej. Tym samym, istnieje ryzyko, że w konsultacjach społecznych 
nie będą brały udziału podmioty, na które projektowane zmiany będą wywierać wpływ. 
Zmaterializowanie się takiego ryzyka może oznaczać, że sama idea konsultacji społecznych 
nie będzie zrealizowana.  
 
 

II. SZCZEGÓŁOWE UWAGI do Projektu zmiany Rozporządzenia nr 651/2014 
 

1. Punkt (2d) Projektu zmiany Rozporządzenia nr 651/2014  
 
Proponowana zmiana: Dodanie w art. 2 Rozporządzenia nr 651/2014 punktu 61a  
w brzmieniu: „»zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności« oznacza pełne 
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zamknięcie, lecz również częściowe zamknięcie, które prowadzi do znacznej utraty miejsc 
pracy. Do celów niniejszego przepisu znaczną utratę miejsc pracy definiuje się jako utratę 
co najmniej 100 miejsc pracy w jednym zakładzie lub jako redukcję zatrudnienia 
dotyczącą co najmniej 50 % siły roboczej w jednym zakładzie”. 

W Explanatory Memorandum
1
, opisującym cel wprowadzenia zmian do Rozporządzenia nr 

651/2014, zostało wskazane, iż implementacja proponowanych zmian przyczyni się do 
uproszczenia stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej oraz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych, co w konsekwencji wpłynie na przyspieszenie realizacji projektów 
inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa. Komisja Europejska oszacowała również, iż poprzez 
wdrożenie proponowanych zapisów do Rozporządzenia nr 651/2014 – które, zdaniem Komisji 
uproszczą procedurę ubiegania się o pomoc publiczną, powstaną oszczędności zarówno po 
stronie Komisji Europejskiej jak i przedsiębiorstw i instytucji publicznych. 

Skutek: Podstawowym skutkiem wprowadzenia powyższej zmiany jest zwiększenie liczby 
przypadków, które będą objęte procedurą notyfikacyjną, a co za tym idzie cały proces 
decyzyjny udzielania regionalnej pomocy publicznej zostanie wydłużony oraz skomplikowany. 
Dodatkowo wprowadzenie definicji znacznej utraty miejsc pracy rozumianej jako utratę 100 
miejsc pracy w jednym zakładzie lub redukcję zatrudnienia dotyczącą co najmniej 50 % siły 
roboczej w jednym zakładzie jest sprzeczne z praktyką biznesową wielu podmiotów – tak 
niskie poziomy mogą w znaczący sposób ograniczać decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw 
oraz hamować swobodny przepływ kapitału na obszarze EOG.  
 
 Wprowadzenie proponowanej, zawężającej definicji „zamknięcia takiej samej lub podobnej 
działalności” sprawia, iż w przypadku spełnienia powyższych warunków, przedsiębiorca, 
zamierzający uzyskać wsparcie w formie pomocy regionalnej, musiałby uzyskać akceptację 
Komisji Europejskiej w drodze procedury notyfikacji.  Oznaczać to może: 
 

 przesunięcie kompetencji udzielania pomocy publicznej z poziomu krajowego na 
poziom Komisji Europejskiej,  

 znaczne wydłużenie procesu potwierdzania zgodności udzielonej regionalnej pomocy 
publicznej ze wspólnym rynkiem oraz skomplikowanie procedury przyznawania 
pomocy publicznej w wielu przypadkach, 

 znaczne zmniejszenie wartości udzielanej regionalnej pomocy publicznej wynikającej 
z konieczności zastosowania zapisów Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na 
lata 2014-2020 zamiast Rozporządzenia nr 651/2014. 

Tym samym, wskazany w Explanatory Memorandum cel nie zostałby spełniony – wręcz 
przeciwnie – wprowadzenie zmian do Rozporządzenia nr 651/2014 w zakresie wskazanym w 
punkcie (2d) Projektu zmiany Rozporządzenia nr 651/2014, przyniesie negatywne 
konsekwencje dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, udzielających pomoc publiczną w 
krajach członkowskich UE. 

 
2. Punkt (8) Projektu zmiany Rozporządzenia nr 651/2014 

 
Proponowana zmiana: Zmiana brzmienia Art. 13 punktu (d) Zakres pomocy regionalnej 
punkt (d): „Niniejsza sekcja nie ma zastosowania do: (…)  
d) indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej na rzecz beneficjenta, który w momencie 
składania wniosku o pomoc: 

(i) zamknął taką samą lub podobną działalność w zakładzie na terenie EOG w ciągu 
dwóch poprzednich lat, lub  
(ii) ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w okresie rozpoczynającym się 
w dniu złożenia wniosku o pomoc i wynoszącym do dwóch lat od zakończenia 
inwestycji początkowej.  

Dotyczy to jedynie zamknięcia, które ma miejsce w państwie umawiającej się strony 
Porozumienia EOG innej niż umawiająca się strona, w której państwie przyznana 
zostanie pomoc;” 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_gber_review/memorandum_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_gber_review/memorandum_en.pdf
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Skutek: Powyższy zapis oznacza wprowadzenie rozróżnienia klasyfikacji dokładnie tego 
samego zdarzenia na zamknięcie działalności, o ile dokonuje się transgranicznie, i uznanie, 
że to samo wydarzenie nie spełnia przesłanek zamknięcia działalności, o ile nowa działalność 
będzie realizowana w tym samym kraju. Wdrożenie tego zapisu może oznaczać 
dyskryminację przedsiębiorstw podejmujących działania inwestycyjne w kilku 
państwach członkowskich. 
 
Dodatkowo, takie rozumienie może znacząco utrudnić udzielanie regionalnej pomocy 
publicznej dla rozwijających się przedsiębiorstw, w tym firm z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, które podejmują działania w zakresie wyjścia na rynki zagraniczne i 
podejmują działalność w różnych krajach EOG. W przypadku niepowodzenia w danym kraju i 
konieczności zamknięcia tam działalności lub redukcji zatrudnienia w tym zakładzie o więcej 
niż 50%, każda przyszła inwestycja w kilku kolejnych latach będzie musiała uzyskać 
akceptację Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji. 
 
Efektem proponowanej zmiany zapisów art. 2 oraz art. 13 Rozporządzenia nr 651/2014 może 
być stwierdzenie, że przedsiębiorca planujący realizację zupełnie nowego projektu 
inwestycyjnego będzie musiał przygotować zgłoszenie notyfikacyjne do Komisji Europejskiej 
ze względu na fakt, iż w ciągu ostatnich 2 lat w jednym ze swoich kilku zakładów na terenie 
EOG prowadzonym przez spółkę z grupy, na którą ani on ani jego spółka matka nie mają 
bezpośredniego wpływu, dokonana została restrukturyzacja zatrudnienia np. wynikająca z 
konieczności wymiany parku maszynowego i dostosowania technologii do nowych norm w 
środowiskowych. W innym przypadku produkowane przez niego produkty nie byłyby zgodne z 
unijnymi przepisami prawnymi i jako takie nie znalazłyby nabywców, a on sam musiałby 
zakład zamknąć i zwolnić wszystkich pracowników. W związku z powyższym, przedsiębiorca 
poniósł nakłady związane z zakupem urządzeń do produkcji zgodnych z normą wprowadzoną 
na terenie UE. Co ważne, na te wydatki nie ubiegał się on o pomoc publiczną w żadnej formie, 
jednak ze względu na zwiększony stopień automatyzacji procesu produkcji, poziom 
zatrudnienia w przykładowym zakładzie został zredukowany z 800 osób do 650, czyli o 
18,75%.  
 
Tym samym, biorąc pod uwagę brzmienie proponowanych zapisów Projektu zmiany 
Rozporządzenia nr 651/2014, w przytoczonym przykładzie należałoby stwierdzić, iż inwestor 
zamknął działalność na terenie EOG i nie może otrzymać pomocy publicznej w innym kraju 
UE, pomimo tego, że: 

 nadal prowadzi on działalność w tym kraju i żaden zakład nie został zamknięty,  

 nadal prowadzi on działalność w tym zakładzie i zatrudnia 650 osób; 

 dokonał koniecznej restrukturyzacji i zabezpieczył racjonalność jej dalszego 
funkcjonowania na kolejnych kilka lub kilkanaście lat, 

 konieczna redukcja zatrudnienia była na poziomie 18,75% i wynosiła 150 etatów.  
 
Efektem wdrożenia zawężającej definicji „zamknięcia takiej samej lub podobnej działalności” 
byłby brak możliwości ubiegania się o regionalną pomoc publiczną bez wszczęcia procedury 
notyfikacji każdego przypadku do Komisji Europejskiej przez wszystkie spółki z grupy tego 
przedsiębiorcy, we wszystkich krajach EOG, na wszystkie planowane przez tę firmę 
inwestycje w okresie co najmniej 2 lat od dnia przeprowadzenia takiej restrukturyzacji.  

 

3. Punkt (18) Projektu zmiany Rozporządzenia nr 651/2014  
 
Proponowana zmiana: Art. 58 ust. 1 otrzyma brzmienie: „1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do pomocy indywidualnej przyznanej przed wejściem w życie odpowiednich 
przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli pomoc ta spełnia wszystkie warunki określone 
w niniejszym rozporządzeniu z wyjątkiem art. 9.”. 

Skutek: Treść proponowanego zapisu oznacza, że tak zawężająca definicja „zamknięcia 
takiej samej lub podobnej działalności” miałaby obowiązywać do wszystkich przypadków 
przyznania regionalnej pomocy publicznej udzielonej na bazie Rozporządzenia 651/2014, czyli 
w praktyce od 1 lipca 2014 roku. To z kolei oznaczałoby konieczność wstecznej 
weryfikacji całości przyznanej pomocy dla przedsiębiorców w okresie ostatnich dwóch 
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lat. Dodatkowo, retroaktywne zastosowanie tych przepisów byłoby niezgodne z zasadą Lex 
retro non agit (łac. prawo nie działa wstecz). 

 

III. PODSUMIWANIE UWAG - Założenia i cele Projektu zmiany Rozporządzenia nr 651/2014 
 
Zgodnie z założeniami, leżącymi u podstaw opracowania Rozporządzenia nr 651/2014, 
wskazanymi w Memorandum

2
 na temat wprowadzenia Rozporządzenia, zasadniczym celem 

Komisji Europejskiej w procesie modernizacji systemu udzielania pomocy publicznej było:  

 znaczące zwiększenie uprawnień krajów członkowskich w zakresie udzielania 
pomocy przedsiębiorcom bez konieczności jej badania przez Komisję 
Europejską oraz 

 uproszczenie procedury udzielania pomocy oraz jej istotne skrócenie. 

Oznaczałoby to, że Komisja Europejska jednoznacznie wskazała, że chce koncentrować się 
na głównych, zasadniczych i największych projektach, zostawiając krajom członkowskim 
więcej swobody i decyzyjności.  

Jednocześnie przywołane powyżej przepisy prawne z Projektu zmiany Rozporządzenia 
651/2014 świadczą o czymś zupełnie odmiennym. Takie ich zastosowanie oznaczać może 
konieczność notyfikacji Komisji w sprawie praktycznie każdego inwestora, który prowadzi 
działalność w więcej niż jednym kraju członkowskim UE oraz EOG. Wdrożenie 
proponowanych przepisów prawnych wpłynie na wydłużenie  procedury udzielania pomocy 
publicznej i w konsekwencji, może spowodować spowolnienie działań inwestycyjnych w 
Europie.  

Zaproponowane zmiany do Rozporządzenia nr 651/2014 mogą oznaczać w szczególności: 

 utrudnienia w udzielaniu wsparcia w formie regionalnej pomocy publicznej 
przedsiębiorcom z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, którzy prowadzą 
działalność w więcej niż jednym kraju EOG; 

 odmienne traktowanie i interpretację dokładnie tych samych zdarzeń w zależności 
jedynie od tego czy przedsiębiorca prowadzi działalność w jednym czy w większej 
liczbie krajów na terenie EOG; 

 negatywne oddziaływanie na funkcjonowanie przedsiębiorstw na terenie krajów EOG 
– tak restrykcyjne podejście nie będzie prowadzić do utrzymania istniejących miejsc 
pracy, ale będzie motywacją do przenoszenia ich poza obszar EOG, gdzie takich 
restrykcji w udzielaniu pomocy nie ma; 

 preferencje do uzyskania regionalnej pomocy publicznej mają przede wszystkim 
inwestorzy spoza EOG, którzy nie mają dotychczas działalności na terenie EOG; 

 przeniesienie uprawnień w zakresie kształtowania polityki gospodarczej oraz polityki 
regionalnej z poziomu danego kraju członkowskiego na poziom Komisji Europejskiej; 

 wzrost liczby przypadków będących przedmiotem notyfikacji w Komisji Europejskiej, 
co jest zaprzeczeniem i odwrotem od założeń leżących u podstaw tworzenia zapisów 
Rozporządzenia 651/2014; 

 znaczące wydłużenie procedury udzielania pomocy przedsiębiorcom. 
 

IV. PROPOZYCJA MODYFIKACJI ZAPISÓW Projektu zmiany Rozporządzenia nr 651/2014 
 
Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane powyżej argumenty, proponujemy wprowadzenie 
następujących zmian w Projekcie zmiany Rozporządzenia nr 651/2014: 
 

 Uwzględnianie związku przyczynowo-skutkowego w  rozpatrywaniu kwestii 
„zamknięcia takiej samej lub podobnej działalności” 
 
Proponujemy, aby definicja „zamknięcia takiej samej lub podobnej działalności” 
uwzględniała analizę związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zamykaną 
działalnością a nową inwestycją, na którą ma być przyznana pomoc regionalna, w oparciu 
o obiektywne kryteria. Wystąpienie związku przyczynowo – skutkowego powinno być 
oceniane przez podmiot na poziomie krajowym. Tylko w przypadku wystąpienia związku 

                                                 
2
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-369_en.htm  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-369_en.htm
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przyczynowo – skutkowego, notyfikacja pomocy publicznej do Komisji Europejskiej byłaby 
wymagana. 
 

 Zmianę elementów ocenianych przy definicji „zamknięcia takiej samej lub podobnej 
działalności” poprzez: 

o Zwiększenie wartości procentowej do poziomu 90% a nie 50%, jak zostało 
zaproponowane, oraz 

o Odstąpienie od kryterium bezwzględnej liczby miejsc pracy (obecnie 100), jako 
zupełnie nieadekwatnego do przedsięwzięć realizowanych na terenie EOG. 

 

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas uwagi spotkają się z Państwa zrozumieniem i zostaną 
uwzględnione w kolejnej wersji Projektu zmian Rozporządzenia nr 651/2014. 

 

 

 

 


