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Przedmiot: Pomoc państwa SA.58437 (2020/N) – Polska  

Przedłużenie mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 dotyczącej 

Polski do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Szanowny Panie Ministrze!  

1. PROCEDURA 

1) Decyzją z dnia 20 lutego 2014 r. Komisja zatwierdziła mapę pomocy regionalnej 
na lata 2014–2020 dotyczącą Polski (SA.374851), mającą zastosowanie od dnia 1 
lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z pkt 179 wytycznych w sprawie 

krajowej pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (zwanych dalej „wytycznymi na 
lata 2014–2020”)2 zatwierdzona mapa pomocy regionalnej została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  i stanowi integralną część 
wytycznych na lata 2014–2020. 

2) W dniu 2 lipca 2020 r. Komisja zmieniła wytyczne w sprawie pomocy 
regionalnej na lata 2014–2020 i przedłużyła okres ich obowiązywania do dnia 31 
grudnia 2021 r.3 Zgodnie z pkt 178a zmienionych wytycznych na lata 2014–2020 

                                              
1  SA.37485 Mapa pomocy regionalnej dotycząca Polski (2014–2020), Dz.U. C 210 z 4.7.2014, s. 6.  

2 Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1. 

3 Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia obowiązywania i zmian wytycznych w sprawie pomocy  
regionalnej na lata 2014–2020, wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania 
inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę 

środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020, wytycznych dotyczących pomocy państwa 
na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej s y tuacji, 

komunikatu w sprawie kryteriów analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na 
wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność 

badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz komunikatu Komisji do państw członkowskich  w s prawie 
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Komisja zwraca się do państw członkowskich o powiadomienie jej do dnia 1 
września 2020 r. o zamiarze przedłużenia okresu obowiązywania krajowych map 
pomocy regionalnej. 

3) Korzystając z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zarejestrowanego 
przez Komisję w dniu 20 sierpnia 2020 r., Polska zgłosiła przedłużenie mapy 
pomocy regionalnej na lata 2014–2020. 

2. OPIS ZMIANY 

4) Proponowana zmiana ma na celu przedłużenie okresu stosowania mapy pomocy 
regionalnej na lata 2014–2020 dotyczącej Polski, zatwierdzonej w dniu 20 lutego 

2014 r., do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie, bez żadnych innych zmian 
w zakresie warunków i zobowiązań zawartych w decyzji Komisji zatwierdzającej 
mapę pomocy regionalnej na lata 2014–2020 dotyczącą Polski. 

3. OCENA 

5) Komisja dokonuje oceny tego przedłużenia na podstawie wytycznych na lata 
2014–2020, zmienionych w dniu 2 lipca 2020 r.  

6) Komisja zauważa, że zgłoszenie dotyczy jedynie przedłużenia okresu 
obowiązywania mapy pomocy regionalnej dotyczącej Polski do dnia 31 grudnia 
2021 r. włącznie oraz że wszystkie pozostałe warunki i zobowiązania zawarte 
w decyzji Komisji w sprawie SA.37485 z dnia 20 lutego 2014 r. zatwierdzającej 

mapę pomocy regionalnej dotyczącą Polski na podstawie wytycznych w sprawie 
pomocy regionalnej na lata 2014–2020 pozostają niezmienione. Komisja zauważa 
ponadto, że intensywność pomocy określona dla 2020 r. w załączniku do decyzji 
Komisji w sprawie SA.37485 z dnia 20 lutego 2014 r. pozostaje niezmieniona 

w odniesieniu do 2021 r. oraz że przedłużenie okresu obowiązywania mapy do 
dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie jest zgodne z pkt 178a wytycznych na lata 
2014–2020. 

7) Komisja jest zatem zdania, że przedłużenie okresu obowiązywania mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014–2020 dotyczącej Polski do dnia 31 grudnia 2021 r. 
włącznie spełnia kryteria zgodności z Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, ponieważ jest zgodne z warunkami określonymi w wytycznych 
w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014–2020 i jest zgodne 

z przedłużonym okresem ich stosowania ogłoszonym przez Komisję w dniu 2 
lipca 2020 r.4. Mapa pomocy regionalnej na lata 2014–2020 dotycząca Polski 
obowiązuje zatem do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie.  

8) Komisja przypomina, że decyzje, na mocy których Komisja zatwierdza mapy 

pomocy regionalnej dla poszczególnych państw członkowskich, stanowią 
integralną część wytycznych w sprawie pomocy regionalnej. Przyjmując niniejszą 
decyzję, Komisja uzupełnia zatem wytyczne na lata 2014–20205. 

                                                                                                                                        
zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego 
ubezpieczenia kredytów eksportowych, Dz.U. C 224 z 8.7.2020, s. 2. 

4 Zob. przypis 3. 

5 Pkt 179 wytycznych na lata 2014–2020. 
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4. WNIOSEK 

W związku z powyższym Komisja postanowiła uznać przedłużenie okresu 
obowiązywania mapy pomocy regionalnej dotyczącej Polski do dnia 31 grudnia 2021 r. 

włącznie za zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Komisja postanowiła opublikować niniejszą decyzję w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Pełna treść niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej zostanie 
opublikowana na następującej stronie internetowej:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.  

Wszelkie wnioski dotyczące niniejszego pisma należy przesyłać drogą elektroniczną na 
następujący adres: 

European Commission    
Directorate-General for Competition    
State Aid Greffe    

B-1049 Brussels    
Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Z poważaniem  

W imieniu Komisji 

  
Margrethe VESTAGER  

Wiceprzewodnicząca wykonawcza 
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