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Wstęp

Problematyka dopuszczalności pomocy publicznej jest w Polsce obecna już 
od kilku lat. Pierwsza regulacja prawna w tym zakresie została wydana w 2000 r. 
i stanowiła przejaw harmonizacji prawa polskiego z prawem wspólnotowym 
w okresie przedakcesyjnym. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 
nastąpiły w tym obszarze zasadnicze zmiany, jako że duża część norm prawa 
polskiego została zastąpiona przez obowiązujące bezpośrednio unormowania 
wspólnotowe. Jednak w pierwszych latach członkostwa przedsiębiorcy i inne 
podmioty działające w naszym kraju nie w pełni odczuwały rygory wynikają-
ce z ich obowiązywania, ponieważ w okresie przejściowym utrzymywana była 
część instrumentów pomocy publicznej wprowadzonych w życie jeszcze przed 
akcesją, a więc w łagodniejszym reżimie prawnym. W praktyce zatem wspólno-
towe prawo dotyczące pomocy publicznej działa w pełnej rozciągłości dopiero 
od kilkunastu miesięcy.

Z drugiej strony prawo to podlega w ostatnich latach szybkiej ewolucji. 
Komisja Europejska przedstawiła w czerwcu 2005 r. dokument pt. Plan działań 
w zakresie pomocy publicznej: Mniejsza i lepiej ukierunkowana pomoc publiczna: mapa 
drogowa reformy pomocy publicznej w latach 2005–2009. Dokument ten określił kie-
runki głębokiej modernizacji wspólnotowego systemu oceny dopuszczalności 
pomocy publicznej, która jest od tego czasu konsekwentnie realizowana. W re-
zultacie w ostatnich latach zostały zmienione niemal wszystkie wspólnotowe 
akty prawa wtórnego oraz akty niższego rzędu (wytyczne, zasady ramowe) do-
tyczące tej problematyki.

Wszystkie te czynniki powodują, że stopień świadomości podmiotów 
podlegających przepisom o pomocy publicznej, co do rzeczywistej treści tych 
przepisów oraz ich interpretacji, jest niewielki; dotyczy to w równym stopniu 
tych, którzy jej udzielają, jak i tych, którzy z niej korzystają. Ciągle jeszcze roz-
powszechnione są fundamentalnie błędne poglądy, jak choćby ten, że pomoc 
publiczna występuje wyłącznie w relacjach państwo – przedsiębiorca. Dlatego 
warto podjąć próbę syntetycznego przybliżenia zainteresowanym czytelnikom 
całości uregulowań prawa wspólnotowego i krajowego, składających się na sys-
tem oceny dopuszczalności pomocy publicznej.
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Niniejsza publikacja jest taką właśnie próbą. Ze względu na obszerność 
i skomplikowanie materii, opisanej wieloma setkami stron aktów prawnych 
i quasi-prawnych, trudno byłoby w publikacji tego rodzaju przedstawić dogłęb-
nie wszystkie regulacje, dokumenty i precedensowe orzeczenia sądowe. Nie 
takie jest też zamierzenie autorów. Chodzi raczej o opisanie całego systemu, 
naświetlenie występujących w nim mechanizmów i współzależności i wreszcie 
wykazanie, że system ten, mimo znacznego skomplikowania, cechuje spójna lo-
gika wewnętrzna, ułatwiająca jego bezpieczne stosowanie, czyli legalne udziela-
nie pomocy publicznej i legalne z niej korzystanie.

Pewne wątki szczegółowe świadomie pominięto. Dotyczy to na przykład 
problematyki przejrzystości w relacjach finansowych między władzami pu-
blicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi, czy też sposobu ustalania wyso-
kości zwrotu pomocy udzielonej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Niejednokrotnie też, omawiając 
akty prawne, dokonano pewnych uproszczeń, polegających na pominięciu nie-
których niuansów regulacyjnych bądź interpretacyjnych. W każdym jednak 
przypadku wskazano pełne odesłanie do treści danego aktu, tak aby Czytelnik 
mógł samodzielnie zapoznać się z całością interesującej go szczegółowej proble-
matyki. Autorzy nie polecają przy tym posługiwania się oficjalnymi wersjami 
wspólnotowych aktów prawnych w języku polskim, publikowanymi w wydaw-
nictwach promulgacyjnych UE. Wersje te zawierają niestety liczne błędy wyni-
kające z niewłaściwego przetłumaczenia, które czasami wręcz wypaczają sens 
danej normy prawnej.




