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Polska
Rok 2004 Średnia roczna w latach 2000-2003

Ludność: 38,2 mln Całkowita wartość pomocy państwa poza rolnictwem,
rybołówstwem i transportem (waluta krajowa): 9937
mln PLN

PKB: 189 mld EUR Całkowita wartość pomocy państwa (EUR): 2409 mln
EUR

PKB per capita: 4965 EUR lub 10 421
PPS

Pomoc państwa jako procent PKB: 1,3%

Kurs wymiany: 1 EUR = 4,5861 PLN Pomoc państwa per capita: 63 EUR lub 127 PPS

Ustawowe,
administracyjne
oraz wykonawcze
ramy pomocy
państwa

Ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsiębiorców weszła w życie dnia 1 stycznia 2001 r. Przed
przystąpieniem do UE pomoc państwa w Polsce była nadzorowana przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
(www.uokik.gov.pl/).  UOKiK nie jest związany z żadnym ministerstwem,
zatem jest operacyjnie niezależny od wszelkich organów przyznających
pomoc.

W dniu 1 maja 2004 r. nastąpiło przekazanie kompetencji w zakresie
monitorowania pomocy państwa z poziomu krajowego na wspólnotowy.
Polska przyjęła nową ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej1, która ustanawia wytyczne
odnośnie sporządzania notyfikacji  o pomocy państwa składanych do
Komisji Europejskiej. Celem Ustawy jest zapewnienie, by notyfikacje
były przygotowywane zgodnie ze wspólnotowymi zasadami pomocy
państwa. Koordynacją prac poprzedzających przedstawienie Komisji
planu pomocy zajmuje się prezes UOKiK. Ustawa odnosi się do procedur,
jakich należy przestrzegać w zakresie nowej pomocy, istniejącej pomocy,
pomocy przyznanej bezprawnie, zwrotu przyznanej pomocy, pomocy
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a także w przypadku spraw
sądowych dotyczących pomocy państwa. Ustawa reguluje również
kwestie składania sprawozdań o pomocy państwa udzielonej
przedsiębiorstwom w Polsce. Organy udzielające pomocy oraz ich
beneficjenci są zobowiązani do składania prezesowi UOKiK regularnych
sprawozdań o wszystkich przypadkach przyznania pomocy państwa.
Prezes Urzędu musi następnie powiadomić o tej pomocy Komisję.

Pomoc państwa w
latach 2000-2003

W latach 2000-2003 Polska udzieliła rocznie pomocy w wysokości około
2,4 mld EUR. Suma ta stanowi 1,29% PKB lub jest równoważna 63 EUR
per capita.

Pomoc na cele
horyzontalne

Wartość pomocy na cele horyzontalne wyniosła w ciągu roku 577 mln
EUR, co stanowiło 24% całkowitej wartości pomocy. Była to w dużej
mierze pomoc na cele regionalne (11% całkowitej wartości pomocy) oraz
w zakresie zatrudnienia (7%).

W latach 2000-2003 pomoc w zakresie zatrudnienia wynosiła rocznie 158
mln EUR. Znaczna część tej pomocy przeznaczona była na rehabilitację
pracowników niepełnosprawnych. W większości Państw Członkowskich

                                                
1 Dziennik Ustaw nr 123, pozycja 1291
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środki na zatrudnienie należą do kategorii �środków ogólnych�. Jednakże
w tym przypadku środek kwalifikuje się jako pomoc państwa ze
względu na uznaniowy charakter uprawnień organu przyznającego
pomoc.2

W czasie, kiedy prowadzony był przegląd, przyznano stosunkowo niższe
sumy w ramach pomocy państwa na inne cele horyzontalne, takie jak
ochrona środowiska (rocznie około 54 mln EUR), szkolenia (54 mln
EUR), B+R (24 mln EUR) oraz MŚP (18 mln EUR). Oczekuje się, że w
następnych latach pomoc na ochronę środowiska będzie większa,
ponieważ Polska uzyskała zezwolenie na udzielanie pomocy w zakresie
inwestycji w celu osiągnięcia norm, dla których uzgodniono okres
przejściowy. Te przejściowe ustalenia zostały uznane na podstawie faktu,
iż prywatne przedsiębiorstwa ponoszą znaczne koszta inwestycyjne, aby
osiągnąć normy UE w zakresie ochrony środowiska. Czas obowiązywania
pomocy jest ograniczony do okresu przejściowego, przy czym
intensywność pomocy jest ograniczona do regionalnego pułapu pomocy
(30-50%) z 15% dodatkiem dla MŚP.

Pomoc regionalna
w Polsce

Prawie połowa pomocy regionalnej, wynosząca średnio 269 mln EUR
rocznie, obejmowała zwolnienia z podatku przyznane przedsiębiorstwom,
głównie na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Na
podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r.
przedsiębiorstwom znajdującym się w takich strefach można było
przyznać zwolnienia z podatku, co stanowiło pomoc operacyjną. W dniu 1
stycznia 2001 r. Ustawa została zmieniona i dostosowana do acquis UE w
zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej tak, że zwolnienia z podatku
ograniczone są do pewnego procenta wstępnych kosztów inwestycyjnych.
Jednakże Polska złożyła wniosek o okres przejściowy do 2017 r. dla tych
przedsiębiorstw, które uzyskały prawa na mocy starych niezgodnych
przepisów. Po udanych negocjacjach dopuszczono takie zwolnienia z
podatku do końca 2011 r. w przypadku małych przedsiębiorstw oraz do
końca 2010 r. w przypadku średnich przedsiębiorstw. Odnośnie do dużych
przedsiębiorstw pomoc wciąż ograniczona jest maksymalnie do 75% lub
50% kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych, zależnie od daty
otrzymania zezwolenia strefowego przez dane przedsiębiorstwo.

Całkowity obszar Polski uznaje się za obszar identyczny z obszarami
Wspólnoty opisanymi w art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu. Żaden z 16 regionów
na poziomie NUTS II w Polsce nie przekracza 60% PKB per capita. W
związku z tym intensywność pomocy (EDN) jest następująca:
50% dla 40 regionów na poziomie NUTS III,
40% dla regionu Wrocławia, Krakowa oraz Gdańska-Gdyni-Sopotu,
30% dla regionu Poznania i Warszawy.

Pułapy te można zwiększyć o 15 punktów procentowych w przypadku
pomocy udzielanej MŚP.

Pomoc sektorowa,
na ratowanie  i

Około 76% całkowitej wartości pomocy przeznaczono na szczególne
sektory lub pomoc ad hoc. W latach 2000-2003 sektor górnictwa węgla
otrzymywał 1,34 mld EUR rocznie pomocy państwa, co stanowiło 56%

                                                                                                                                                
2 Zob. rozdział 2.4 uaktualnionej Tabeli wyników � wiosna 2004 na temat różnic między środkami

ogólnymi a środkami pomocy państwa na rzecz zatrudnienia.



4

restrukturyzację całkowitej wartości pomocy udzielanej w Polsce. Warto jednak zauważyć,
że bezsprzecznie największa kwota została przyznana w 2003 r. (wstępne
dane liczbowe w wysokości 3,88 mld EUR). Dużą część tej pomocy (1,65
mld EUR) w 2003 r. przyznano na produkcję bieżącą, a resztę
przeznaczono na ogólną restrukturyzację całego sektora.

W okresie między 2000 a 2003 r. Polska przyznała średnio 122 mln EUR
dla sektora hutniczego, co stanowiło 5% całkowitej wartości pomocy.
Niemniej jednak średnia roczna w wysokości 122 mln EUR jest raczej
myląca, ponieważ największą kwotę przyznano w samym tylko 2003 r.
(wstępne dane liczbowe w wysokości 458 mln EUR). Pomoc na ratowanie
i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw  wyniosła ponad 13%
całkowitej wartości pomocy państwa.

Instrumenty pomocy Najczęściej stosowanymi  instrumentami pomocy w Polsce w latach 2000-
2003 były zwolnienia z podatku (34% całkowitej wartości pomocy
państwa), następnie dotacje (32%) oraz gwarancje (23%).

Istniejąca pomoc w
Polsce

Obecnie w Polsce istnieje 25 środków pomocy państwa, ramach których
można w przyszłości udzielić pomocy bez uprzedniego powiadamiania
Komisji. 7 z tych środków załączono do Traktatu o Przystąpieniu;
Komisja uznała 18 kolejnych jako istniejącą pomoc w ramach
mechanizmu przejściowego . Ponadto niektóre środki zaproponowane w
ramach mechanizmu przejściowego  są nadal poddawane ocenie.

Ustalenia
przejściowe

Zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu ustalenia przejściowe w Polsce
dotyczą trzech obszarów: pomocy państwa na restrukturyzację sektora
hutniczego, pomocy fiskalnej w specjalnych strefach ekonomicznych oraz
pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska (zob. opis powyżej oraz
załącznik I).
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Uwaga: Wszystkie dane wyrażono w EUR przy stałych cenach w 2000 r., aby pominąć skutki inflacji. (1)
Pomoc na ogólny rozwój regionalny, gdzie indziej niesklasyfikowana. (2) Pomoc dla szczególnych
sektorów przyznana na podstawie środków, dla których nie istnieją cele horyzontalne, a także na
przetrwanie i restrukturyzację. (3) Dane liczbowe określające wartość pomocy publicznej za rok 2003 są
wstępne.

2000 2001 2002 2003

mln
EUR

% całk.
wartości

mln
EUR

mln
EUR

mln
EUR

mln
EUR

Cele
horyzontalne

576,8 24% 1186,8 392,2 344,3 383,8
   Badania i
rozwój

24,4 1
%

23,5 22,6 30,9 20,7
   Środowisko 53,8 2

%
83,3 22,6 35,6 73,8

   MŚP 18,4 1
%

1,5 12,7 27,7 31,5
   Pomoc w zakresie
zatrudnienia

157,7 7
%

452,2 68,5 46,0 64,0
   Pomoc szkoleniowa 53,7 2

%
- 117,1 84,1 13,8

   Pomoc regionalna
(1)

268,8 11
%

626,3 148,7 120,0 180,1

Pomoc sektorowa
(2)

1832,5 76% 578,0 1285,7 1022,4 4443,7
   Sektor
wytwórczy

487,9 20
%

197,5 589,8 604,4 559,9
      w tym hutnictwo 121,6 5

%
21,0 7,0 - 458,4

Węgiel
1337,2 56

%
351,2 695,9 417,9 3883,8

   Inne sektory
niewytwórcze

7,3 0
%

29,3 - - -
Całość poza rolnictwem,
rybołówstwem i transportem 2409,2 100% 1764,8 1677,9 1366,7 4827,5

Pomoc państwa w Polsce na cele horyzontalne oraz dla poszczególnych sektorów w
latach 2000-2003

Średnia w latach
2000-2003

w mln EUR


