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Pomoc publiczna 

27 października 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat pomocy publicznej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: Ekspertami zaproszonym do rozmowy są Pani MAŁGORZATA 
KUCZYŃSKA i Pan ŁUKASZ GRZEJDZIAK. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: Pani MAŁGORZATA KUCZYŃSKA zajmuje się doradztwem dla 
przedsiębiorstw i instytucji publicznych, z zakresu szeroko pojmowanego pozyskiwania i 
wykorzystywania środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Strukturalnych UE 
od 2003 roku. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: Posiada dobrą znajomość polskiego i europejskiego prawa 
pomocy publicznej z uwzględnieniem orzecznictwa ETS związanego z tematyką pomocy publicznej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: Pracowała przy wielu projektach doradczych z zakresu 
pomocy publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjantów pomocy publicznej. 
Małgorzata Kuczyńska posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z pomocą 
publiczną. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Pan ŁUKASZ GRZEJDZIAK pracuje nad rozprawą doktorską na 
temat "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym" 
w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: W latach 2007-2008 był stypendystą Fundacji 
Kościuszkowskiej jako Visiting Scholar w Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology 
a w 2008 roku członkiem Centrum Prawa Europejskiego Vrije Universiteit Brussel w Brukseli gdzie 
odbył staż naukowy. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Doradztwem z zakresu prawa pomocy publicznej i prawa 
antymonopolowego na rzecz przedsiębiorców i organów administracji publicznej zajmuje się od 2003 
roku. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Brał udział, jako doradca, w licznych postępowaniach w 
sprawach z zakresu pomocy państwa oraz antymonopolowych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Jest autorem licznych opinii prawnych z zakresu prawa 
pomocy państwa, między innymi w sektorach: elektroenergetycznym, stoczniowym, transportu 
kolejowego i chemicznym. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Prowadził liczne szkolenia z zakresu zasad udzielania 
pomocy państwa dla podmiotów publicznych i przedsiębiorców. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Oboje pracują w COMPER Fornalczyk i WSPÓLNICY Sp. J. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Informacje na temat doświadczenia Ekspertów znajdą 
Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe 
/ Archiwum czatów 
 
[Główny]: Miro wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:09 am: Na początek naszego spotkania proszę wyjaśnić jakie mogą 
być formy pomocy publicznej? Proszę o podanie kilku przykładów 
 
[Główny]: 101 wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Główny]: go wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:09 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Główny]: Brzeg wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Główny]: Jan wszedł o godz. 10:10 am 
 
[Główny]: Daniel wszedł o godz. 10:10 am 
 
[Główny]: CEP wszedł o godz. 10:10 am 
 
[Główny]: PPHU wszedł o godz. 10:11 am 
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[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:11 am: Pomoc publiczna może być udzielana w dowolnej formie. 
Każde przysporzenie korzyści przedsiębiorstwu może stanowić pomoc publiczną, o ile jest to korzyść 
uzyskana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. 
 
[Główny]: Welwet wszedł o godz. 10:11 am 
 
[Główny]: go wyszedł o godz. 10:11 am 
 
[Główny]: go wszedł o godz. 10:11 am 
 
[Główny]: Pasdar wszedł o godz. 10:11 am 
 
[WENTO] 10:12 am: Witam serdecznie. Bardzo proszę o informację dotyczącą sprzedaż dobra poniżej 
ceny rynkowej. Kiedy taka sprzedaż będzie uznana za pomoc publiczną? 
 
[Główny]: Izba Handlowa wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:13 am: Formą pomocy publicznej będzie zarówno dotacja, jak i 
udzielenie kredytu na preferencyjnych warunkach, czy też rozłożenie należności podatkowych na 
raty. Katalog form pomocy publicznej jest otwarty.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:14 am: Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Zbigniew] 10:14 am: Witam, chciałbym zapytać co w małych, wiejskich gminach będzie się 
kwalifikowało do pomocy publicznej i czy każdy nawet jeśli nie udziela pomocy publicznej jest 
zobowiązany do wysyłania informacji o nieudzielaniu? 
 
[Główny]: Pasdar wyszedł o godz. 10:15 am 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:16 am: Odpowiedź na pytanie WENTO Jeśli jest to sprzedaż  
nieruchomości przez władze publiczne reguły określa właściwy Komunikat Komisji Europejskiej. Jeśli 
nieruchomość sprzedawana jest w nieograniczonym przetargu, gdzie o wygranej decyduje cena nie 
mówimy o pomocy publicznej. Jeśli nie, nieruchomość powinna być sprzedana w cenie wynikającej z 
opinii niezależnego eksperta (rzeczoznawcy) lub wyższej. W przeciwnym razie sprzedaż będzie 
stanowić pomoc publiczną.> 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:17 am: W przypadku ruchomości stosujemy podobne podejście. 
Należy wyznaczyć cenę rynkową, a wszelka sprzedaż ruchomości, wartości niematerialnych i 
prawnych poniżej tej ceny będzie wiązać się z udzieleniem pomocy publicznej.> 
 
[WENTO] 10:19 am: Moje kolejne pytanie to: czy pomoc dla organizacji charytatywnych, organizacji 
woluntarystycznych może być poddana zasadom pomocy publicznej? 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:20 am: @ Zbigniew: Prosimy o doprecyzowanie pytania - małe gminy 
mogą być dawcą pomocy publicznej tak samo jak i duże. Wielkość gminy nie ma znaczenia, a 
znaczenie ma dysponowanie środkami publicznymi.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:21 am: Prosimy użytkownika [WENTO] o doprecyzowanie pytania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:22 am: Oczywiście to była prośba do użytkownika [Zbigniew]. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:22 am: A tymczasem prosimy o odpowiedź na pytania użytkownika 
[WENTO] 10:19 am: Moje kolejne pytanie to: czy pomoc dla organizacji charytatywnych, organizacji 
woluntarystycznych może być poddana zasadom pomocy publicznej? 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 10:22 am: Wsparcie udzielane organizacjom charytatywnym 
generalnie nie będzie stanowiło pomocy publicznej, niemniej jednak, jeśli będzie ono przeznaczone 
na prowadzenie działalności mającej charakter gospodarczy (w szerokim, funkcjonalnym rozumieniu), 
to możemy mieć do czynienia z pomocą publiczną.> 
 
[PPHU] 10:22 am: Uczestniczyłem w szkoleniach finansowanych z środków Unii Europejskiej – jednak 
nie dostałem żadnego zaświadczenia o pomocy publicznej. Czy powinienem wystąpić o wydanie 
takiego zaświadczenia ? 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 10:23 am: Czy jest Pan przedsiębiorcą? 
 
[PPHU] 10:23 am: TAK 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:26 am: Mamy jedno pytanie, na które Eksperci przygotowują 
odpowiedź: [PPHU] 10:22 am: Uczestniczyłem w szkoleniach finansowanych z środków Unii 
Europejskiej – jednak nie dostałem żadnego zaświadczenia o pomocy publicznej. Czy powinienem 
wystąpić o wydanie takiego zaświadczenia ? 
 
[Zbigniew] 10:26 am: Dziękuję za odpowiedź, chodziło mi głównie o to czy wielkość gminy ma 
znaczenie. 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 10:26 am: Zaświadczenie jest konieczne jedynie w przypadku, gdy 
jest to pomoc de minimis (zgodnei z rozporządzeniem 1998/2006). Jeśli nie musi Pan otrzymywać 
dodatkowych zaświadczeń. Przypuszczam, że otrzymał Pan pomoc szkoleniową, a nie de minimis.> 
 
[Główny]: Welwet wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:27 am: oraz oczekujemy na doprecyzowanie przez użytkownika 
[Zbigniew]. 
 
[Izba Handlowa] 10:27 am: Czy zatem szkolenia nie są objęte pomocą de minimis ? 
 
[Główny]: Daniel wszedł o godz. 10:30 am 
 
[Główny]: Ekspert - Małgorzata Kuczyńska wszedł o godz. 10:30 am 
 
[Główny]: malgorzata wszedł o godz. 10:30 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:30 am: Mamy dzisiaj spore problemy techniczne. Niestety 
wylogowało mnie po raz kolejny. Przepraszam. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:31 am: Mój ostatni zapis to : 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:31 am: [Izba Handlowa] 10:27 am: Czy zatem szkolenia nie są objęte 
pomocą de minimis ? 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:31 am: Co do zasady na szkolenia udzielana jest pomoc szkoleniowa. 
Nie wyklucza to jednak udzielania jej w formie de minimis. Zależy to od programu pomocowego lub 
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działania/poddziałania w Programie Operacyjnym, w ramach którego przyznawane jest takie 
wsparcie.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:31 am: Jeżeli w trakcie mojego wylogowania została udzielona 
odpowiedź lub zadano kolejne pytanie, to proszę o ich ponowne przesłanie. 
 
[Główny]: Brzeg wszedł o godz. 10:32 am 
 
[Główny]: 101 wszedł o godz. 10:33 am 
 
[Główny]: CEP wszedł o godz. 10:34 am 
 
[Główny]: Welwet wszedł o godz. 10:34 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:34 am: Proszę użytkownika [Zbigniew] o doprecyzowanie pytania. 
 
[Główny]: Jan wszedł o godz. 10:34 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:34 am: Proszę o kolejne pytania. 
 
[Główny]: PPHU wszedł o godz. 10:35 am 
 
[Główny]: Izba Handlowa wszedł o godz. 10:36 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:36 am: W takim razie doprecyzowując odpowiedź dla użytkownika 
[PPHU] - jeżeli pomoc publiczna została zakwalifikowana jako pomoc na szkolenia, to nie wydaje się 
zaświadczeń. Czy tak ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:37 am: Czy użytkownik [Zbigniew] zrezygnował z pytania ? 
 
[szkolenia.pl] 10:37 am: Na kim w przypadku innej pomocy niż de minimis spoczywa obowiązek 
sprawozdawczy? 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:38 am: Tak, w takim przypadku zaświadczenie nie będzie konieczne. 
Jak rozumiem, już odpowiedzieliśmy na pytanie użytkownika Zbigniewa.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:38 am: Proszę o jego ponowne wrzucenie na stronę. 
Prawdopodobnie umknęło mi w czasie wylogowania. 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:39 am: Małe gminy mogą być dawcą pomocy publicznej tak samo jak 
i duże. Wielkość gminy nie ma znaczenia, a znaczenie ma dysponowanie środkami publicznymi.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:40 am: Bardzo dziękuję. A co z częścią pytania użytkownika 
[Zbigniew]: czy każdy nawet jeśli nie udziela pomocy publicznej jest zobowiązany do wysyłania 
informacji o nieudzielaniu? 
 
[Brzeg] 10:41 am: Wielkość pomocy publicznej liczona jest w w 3 (trzech) poprzednich latach – Moje 
pytanie dotyczy tego jak liczyć te trzy lata ? Czy są to lata kalendarzowe czy też liczone od jakiegoś 
momentu ? 
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[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:42 am: @Moderator: Ta część pytania pozostaje niejasna. Jak 
rozumiem, zasadniczo chodziło o wskazanie, czy wielkość gminy ma znaczenie w odniesieniu do faktu 
udzielania pomocy.> 
 
[Miro] 10:42 am: Co należy rozumieć przez otrzymaną pomoc publiczną? Sprawa dotyczy 
stowarzyszenia , które nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie zatrudnia m.in. osoby 
niepełnosprawne i otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Czy dofinansowanie do 
wynagrodzeń jest pomocą publiczną? Czy jest nią również pomoc de minimis oraz dotacje 
otrzymywane z Unii, Ministerstw itp. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:43 am: Uporządkuję pytania oczekujące na odpowiedź (trzy): 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:44 am: 1] [szkolenia.pl] 10:37 am: Na kim w przypadku innej 
pomocy niż de minimis spoczywa obowiązek sprawozdawczy? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:44 am: 2] [Brzeg] 10:41 am: Wielkość pomocy publicznej liczona jest 
w w 3 (trzech) poprzednich latach – Moje pytanie dotyczy tego jak liczyć te trzy lata ? Czy są to lata 
kalendarzowe czy też liczone od jakiegoś momentu ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:44 am: 3] [Miro] 10:42 am: Co należy rozumieć przez otrzymaną 
pomoc publiczną? Sprawa dotyczy stowarzyszenia , które nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Stowarzyszenie zatrudnia m.in. osoby niepełnosprawne i otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń 
z PFRON. Czy dofinansowanie do wynagrodzeń jest pomocą publiczną? Czy jest nią również pomoc de 
minimis oraz dotacje otrzymywane z Unii, Ministerstw itp. 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:44 am: @Brzeg: Okres trzyletni nie dotyczy pomocy publicznej lecz 
pomocy de minimis. Są to trzy lata, w praktyce bierzemy pod uwagę pomoc de minimis udzieloną w 
kalendarzowym roku badanym oraz dwóch latach poprzedzających.> 
 
[Główny]: VENONiA wszedł o godz. 10:47 am 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 10:47 am: @ szkolenia.pl: Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na 
dawcy pomocy publicznej. W zależności od tego, jaki to jest podmiot, w różny sposób (bezpośrednio 
lub za pośrednictwem innych organów administracji wyższego rzędu). Szczegóły określa ustawa o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.> 
 
[Główny]: malgorzata wyszedł o godz. 10:48 am 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 10:49 am: @Miro: Jeśli stowarzyszenie nie prowadzi działalności 
gospodarczej, wsparcie dla nie go nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Niemniej jednak 
kluczowym jest tu rozstrzygnięcie, czy rzeczywiście takiej działalności nie prowadzi. Pojęcie 
działalności gospodarczej na gruncie prawa pomocy publicznej jest szersze niż na gruncie przepisów 
np. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.> 
 
[101] 10:49 am: W DOKUMENTACH POŚWIĘCONYCH POMOCY PUBLICZNEJ CZĘSTO NAPOTYKAMY 
TERMIN „PRZYSPORZENIA” JAK NALEŻY GO ROZUMIEĆ ? 
 
[malwin] 10:49 am: Jakie raporty są wymagane w ramach programów pomocy publicznej? 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 10:51 am: @ 101:Termin przysporzenie rozumiany jest bardzo 
szeroko i obejmuje każdą formę korzyści, udzieloną przedsiębiorcy, bez względu na to, czy jest 
pomocą publiczną, czy też nie.> 
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[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 10:51 am: @ malwin: Prosimy o doprecyzowanie pytania.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:52 am: Czekając na doprecyzowanie przez użytkownika [malwin] 
proszę o kolejne pytania. 
 
[VENONiA] 10:53 am: Moje pytanie, dotyczy różnicy pomiędzy konsultacją a doradztwem? Czy mogę 
prosić o Państwa interpretację tych dwóch usług informacyjnych?. 
 
[Welwet] 10:54 am: Mam pytanie w związku z obecną sytuacją na mojej ulicy i sytuacją na niej 
panującą (remont), czy dotacje umorzenia podatków (udzielane przez samorządy lokalne) są pomocą 
publiczną? 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:55 am: @ VENONiA: Odpowiadając obrazowo - konsultacji udzielać 
będzi punkt konsultacyjny (PK), natomiast doradztwa może udzielać inny niż PK podmiot zrzeszony w 
KSU.> 
 
[malwin] 10:56 am: Wiemy, że każdy podmiot udzielający pomocy publicznej musi sporządzać raport, 
jakie raporty więc są wymagane i jakie powinny zawierać elementy? 
 
[VENONiA] 10:57 am: Moje kolejne pytanie dotyczy testu prywatnego inwestora ? Czy taki test lepiej 
według Państwa przeprowadzić samemu czy z pomocą doradcy ? 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 10:58 am: @ Welwet: Zasadą braku występowania pomocy publicznej 
jest ekwiwalentność świadczeń. Jeśli udzielone wsparcie rekompensuje poniesione straty, nie 
będziemy mieli do czynienia z pomocą publiczną. W przypadku, gdyby korzyść była większa, 
stanowiłoby to pomoc publiczną.> 
 
[Welwet] 10:59 am: Dziękuję za odpowiedź. 
 
[Główny]: Aspel wszedł o godz. 11:01 am 
 
[Aspel] 11:01 am: "uwaga: przy ocenie dopuszczalności pomocy publicznej obowiązują definicje 
sektorów pochodzące z prawa wspólnotowego". Proszę o wyjaśnienie jak mamy to rozumieć. 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:02 am: @ malwin: Żaden raport z udzielenia pomocy publicznej nie 
jest wymagany (poza obowiązkiem sprawozdawczym UOKiK przez KE). Sprawozdania podmiotów 
polskich, udzielających pomocy publicznej do UOKiK muszą być przygotowywane zgodnie z wzorami 
dokumentów przedstawionymi na stronie UOKiK lub systemem SHRIMP. Stanowią one również 
załączniki do stosownych rozporządzeń.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:02 am: Uporządkuję listę pytań (dwa): 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:02 am: 1 [VENONiA] 10:57 am: Moje kolejne pytanie dotyczy testu 
prywatnego inwestora ? Czy taki test lepiej według Państwa przeprowadzić samemu czy z pomocą 
doradcy ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:03 am: 2 [Aspel] 11:01 am: "uwaga: przy ocenie dopuszczalności 
pomocy publicznej obowiązują definicje sektorów pochodzące z prawa wspólnotowego". Proszę o 
wyjaśnienie jak mamy to rozumieć. 
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[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:05 am: @ VENONiA: Zawsze lepiej postrzegana jest opinia eksperta 
zewnętrznego niż przygotowana przez bezpośrednio zainteresowaną stronę. TPI nie jest zamkniętą 
formułą analityczną, lecz opiera się na wiedzy eksperckiej, tym samym liczy się w takim przypadku 
doświadczenie i wiedza fachowa.> 
 
[VENONiA] 11:05 am: Dziękuję za odpowiedzi. 
 
[Główny]: VENONiA wyszedł o godz. 11:05 am 
 
[CEP] 11:06 am: Czy podmiot udzielający pomoc powinien informować beneficjenta pomocy, że jest 
to pomoc publiczna i podać jej wartość? A jeśli takiej informacji w decyzji nie ma to czy oznacza to, że 
nie jest uzyskane wsparcie pomocą publiczną? 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:09 am: @ aspel: Trzeba odnosić się do poszczególnych aktów 
prawnych Wspólnotowych, definiujących poszczególne sektory, np. Załącznik 1 do Traktatu definiuje 
sektor rolnictwa, odpowiednie rozporządzenie  sektor węgla kamiennego itp.> 
 
[Główny]: Pawel wszedł o godz. 11:10 am 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:12 am: @ CEP: Zależy to od rodzaju udzielonej pomocy. W 
przypadku pomocy de minimis zawsze należy poinformować beneficjenta o kwocie i wystawić 
stosowne zaświadczenie zawierające kwotę udzielonej pomocy i informację, ze jest to pomoc de 
minimis. W przypadku innych rodzajów pomocy nie ma takiego obowiązku w ustawie, ale podmiot 
ubiegający się o pomoc publiczną powinien złożyć stosowne oświadczenie (przewidziane przepisami 
prawa) o pomocy de minimis lub innej niż de minimis otrzymanej na te same koszty 
 
[Pawel] 11:13 am: Witam, przepraszam, że zajmę chwilę szukam pilnie pracy i próbuje każdego 
kontaktu jeśli ktoś z Państwa szuka pracownika proszę o kontakt. Z góry dziękuję 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:13 am: Proszę o kolejne pytania. Eksperci właśnie odpowiadają na 
ostatnie oczekujące 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:13 am: kwalifikowane lub o nie otrzymaniu takiej pomocy. 
Oczywiste jest, że będzie miał świadomość, że pomoc otrzymuje.> 
 
[101] 11:13 am: W prasie pojawiały się informacje o zwiększeniu progu pomocy publicznej z uwagi na 
kryzys gospodarczy. Napotkałem nawet informacje iż Komisja Europejska podniosła próg pomocy do 
500 tys. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:14 am: Do użytkownika [Pawel] - miejmy nadzieję, że 
zainteresowani odezwą się do Pana bezpośrednio. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:15 am: Do wszystkich zainteresowanych. W tej chwili można wysłać 
do użytkownika [Pawel] informację jako "Rozmowa prywatna". 
 
[Daniel] 11:15 am: Czym jest zasada: jeden jedyny raz "one time last time principle" i kiedy ma 
zastosowanie? 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:18 am: @101: Pomoc publiczna nie jest z reguły ograniczona żadnymi 
progami wartości. Zwiększenie maksymalnego progu wsparcia do 500 tys EURO dotyczy pomocy de 
minimis i jest możlei, jeśli dane Państwo Członkowskie zgłosi do KE program pomocowy, w ramach 
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którego udzielać będzie pomocy de minimis. Wówczas może ono być udzielane w zwiększonej 
wartości. Nie jest nam widome, by w Polsce taki program funkcjonował.> 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:20 am: @ Daniel: Jest to zasada dotycząca pomocy 
restrukturyzacyjnej. Jeśli podmiot otrzymał pomoc restrukturyzacyjną kolejną pomoc 
restrukturyzacyjną może otrzymać najwcześniej po 10 latach.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:20 am: Nie mamy pytań oczekujących. Proszę o kolejne pytania do 
Ekspertów 
 
[Główny]: Iberia wszedł o godz. 11:20 am 
 
[Brzeg] 11:21 am: Proszę o informację czy prawdziwe jest zdanie „Transfer zasobów może mieć 
miejsce również wtedy, gdy obie strony transakcji są podmiotami publicznymi”. 
 
[Daniel] 11:22 am: czy istnieją jakieś odstępstwa od okresu 10 letniego, czy może być to krótszy okres 
i jeśli tak, to w jakiej sytuacji? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:22 am: Przypominam, że w zakresie czatu są również kwestie 
związane z pomocą publiczną w parkach technologicznych. Proszę Ekspertów aby co nieco nakreślili 
temat. Czy wsparcie jakie przedsiębiorcy otrzymują w parkach technologicznych jest pomocą 
publiczną. Jeżeli tak, to co jest uznawane jako pomoc publiczna realizowana przez Parki 
Technologiczne dla ich lokatorów. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:23 am: Teraz mamy trzy pytania. Poczekajmy na odpowiedzi. 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:23 am: @Brzeg: tak, jest to prawda. Jeśli transfer dokonywany jest 
między Pomiędzy dwoma podmiotami 
 
[Główny]: Tomasz wszedł o godz. 11:23 am 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:23 am: publicznymi wówczas będzie to transfer zasobów w 
rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:25 am: @Daniel: jest możliwość odstępstwa w szczególnych 
okolicznościach, na przykład jeśli poprzednia restrukturyzacja nie powiodła się ze względu na pewne 
nieprzewidziane okoliczności. Wyjątek ten stosowany jest jednak bardzo rzadko> 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:26 am: @ MOderator: Prosimy  o sformułowanie konkretnego 
pytania, gdyż temat jest złożony i nie sposób go opisać jednym zdaniem.> 
 
[Główny]: Tomasz wyszedł o godz. 11:26 am 
 
[Brzeg] 11:27 am: ... ale w przypadku podmiotów publicznych nie mam miejsca trzecia przesłanka tj. 
"transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi". 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:27 am: @ Brzeg: Nie ma to żadnego wpływu na spełnienie 
przesłanki trzeciej.> 
 
[Główny]: Izba Handlowa wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: PPHU wyszedł o godz. 11:29 am 
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[Główny]: Jan wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Brzeg wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: 101 wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: CEP wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: go wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Zbigniew wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Ekspert - Łukasz Grzejdziak wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Iberia wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Aspel wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Miro wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: szkolenia.pl wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Welwet wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Daniel wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: WENTO wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: bptl wszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Ekspert - Łukasz Grzejdziak wszedł o godz. 11:29 am 
 
[Główny]: Aspel wszedł o godz. 11:30 am 
 
[Główny]: Zbigniew wszedł o godz. 11:30 am 
 
[Główny]: Miro wszedł o godz. 11:30 am 
 
[Główny]: CEP wszedł o godz. 11:31 am 
 
[Główny]: Brzeg wszedł o godz. 11:31 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:31 am: Przede wszystkim czy jest jakaś generalna interpretacja, że 
wsparcie udzielane lokatorom parków technologicznych przez te parki jest pomocą publiczną. 
Bardziej szczegółowo - czy pomocą publiczną jest przyznanie lokatorom niższych czynszów czy też 
świadczenie nieodpłatnej pomocy doradczej ? Jaki to rodzaj pomocy ? Jakie 
dokumenty/zaświadczenie są wymagane ? 
 
[Główny]: Welwet wszedł o godz. 11:31 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:31 am: Widzę, że pech nas nie opuszcza. 
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[Główny]: 101 wszedł o godz. 11:32 am 
 
[Główny]: Pawel wyszedł o godz. 11:32 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:32 am: Pytaniem, z którym zwróciliśmy się do Ekspertów to pytanie 
wyjaśniające czy parki technologiczne udzielają pomocy publicznej swoim lokatorom. 
 
[Główny]: Jan wszedł o godz. 11:33 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:33 am: Proszę o kolejne pytania. 
 
[Główny]: Iberia wszedł o godz. 11:33 am 
 
[Główny]: PPHU wszedł o godz. 11:33 am 
 
[PPHU] 11:34 am: Gdzie można znaleźć informacje (wykaz / listę) firm lub instytucji które otrzymały 
pomoc publiczną -  indywidualną ? 
 
[bptl] 11:35 am: Mam pytanie dotyczące zwalniania z podatku od nieruchomości parków 
technologicznych 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:35 am: @Moderator: Tak jak pisaliśmy wcześniej katalog form 
pomocy publicznej jest nieograniczony. Formą pomocy może być udzielanie wsparcia w formie 
niższych czynszów lub świadczenie usług doradczych po niższych cenach lub bezpłatnie. Należy 
podkreślić, iż szczególnie istotne jest tu zwrócenie uwagi na nierynkowe warunki (korzystniejsze niż 
rynkowe) na jakich świadczone są te usługi. To, czy wsparcie udzielane będzie jako pomoc de minimis 
czy też innego rodzaju (np. na doradztwo, na szkolenia) zależy od 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:36 am: programu pomocowego jaki dany park będzie wdrażał.> 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:38 am: @ PPHU: Na stronie UOKiK 
http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/2_programy_pomocowe/. Ponadto na stronie KE 
znajdziecie Państwo decyzje Komisji Europejskiej w sprawie programów pomocowych oraz pomocy 
indywidualnej zgłoszonej do KE.> 
 
[rex] 11:38 am: Jaka jest różnica pomiędzy ekwiwalentem dotacyjnym brutto, a ekwiwalentem 
dotacyjnym netto? 
 
[Jan] 11:39 am: Chciałbym dowiedzieć się jeszcze czy pomoc na taki cel jak np. wspieranie kultury jest 
traktowana jako pomoc publiczna. 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:39 am: @ rex: Różnicę stanowi tarcza podatkowa. Ekwiwalent 
brutto zawiera podatek dochodowy, natomiast netto już nie.> 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:40 am: @ Jan: Tak, może być pomocą publiczną, o ile ta 
działalność kulturalna ma charakter gospodarczy.> 
 
[Jan] 11:40 am: Dziękuję 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:40 am: Wśród oczekujących jest tylko jedno pytanie: [bptl] 11:35 
am: Mam pytanie   dotyczące zwalniania z podatku od nieruchomości parków technologicznych 
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[Moderator - Barbara Buryta] 11:41 am: Mamy zaledwie 20 minut do końca spotkania. Proszę o 
kolejne pytania. 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:41 am: @ MOderator: Czy możemy to pytanie doprecyzować?> 
 
[rex] 11:41 am: A w jaki sposób oblicza się ekwiwalent dotacyjny? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:41 am: Prośba do użytkownika [bptl] o doprecyzowanie pytania 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:43 am: @ rex: W zależności od formy udzielonej pomocy 
sposoby obliczania są różne. Precyzuje je rozporządzenie wykonawcze do ustawy w sprawie 
postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej, które zawiera stosowne wzory.> 
 
[bptl] 11:43 am: Czy już istniejące i funkcjonujące parki technologiczne mogą korzystać z pomocy 
regionalnej w kwestii zwolnienia przedmiotowego podatku od nieruchomości czy nie można juz 
korzystać z dodatkowej pomocy jeśli się wykorzystało pomoc de minimis 
 
[Iberia] 11:44 am: Mam pytanie w związku z pomocą de minimis udzielaną przez JST. Pracuje w 
urzędzie gminy, gdzie nie udziela się w zasadzie pomocy publicznej. Chciałbym w związku z tym 
zapytać czy umorzenia zaległości podatkowych (zarówno podatku rolnego jak i podatku od środków 
transportu, rozłożenie na raty, przesuniecie terminu płatności) należy traktować jako pomoc de 
minimis i czy wszystkich rolników. Jaka procedurę powinienem zastosować w tej kwestii? 
 
[Główny]: Jan wyszedł o godz. 11:46 am 
 
[Główny]: szkolenia.pl wszedł o godz. 11:46 am 
 
[rex] 11:47 am: Spotkałem się również z określeniem dyskontowanie, w przypadku, gdy pomoc 
udzielana jest dłużej niż rok, co to pojęcie oznacza? 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 11:48 am: @ bptl: Jeśli te same koszty kwalifikowane zostały 
pokryte w ramach pomocy regionalnej to można korzystać dodatkowo z pomocy de minimis, ale 
tylko pod warunkiem, że skumulowana pomoc nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej 
intensywności pomocy dla pomocy regionalnej.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:48 am: Mamy dwa pytania oczekujące na odpowiedź. Proszę o 
kolejne pytanie. 
 
[101] 11:48 am: Do kogo można zwrócić się o przeprowadzenie "Testu pomocy" ? Czy jest to UOKIK 
czy może to być także inna wyspecjalizowana instytucja / firma ? Czy z takiego testu przygotowywana 
jest opinia, może raport ? No i na ile jest ona wiążąca dla firmy ? 
 
[bptl] 11:51 am: Proszę mi powiedzieć co należy wliczyć do skumulowanej pomocy regionalnej 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:51 am: Uporządkuję listę pytań: 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:51 am: 1-[Iberia] 11:44 am: Mam pytanie w związku z pomocą de 
minimis udzielaną przez JST. Pracuje w urzędzie gminy, gdzie nie udziela się w zasadzie pomocy 
publicznej. Chciałbym w związku z tym zapytać czy umorzenia zaległości podatkowych (zarówno 
podatku rolnego jak i podatku od środków transportu, rozłożenie na raty, przesuniecie terminu 
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płatności) należy traktować jako pomoc de minimis i czy wszystkich rolników. Jaka procedurę 
powinienem zastosować w tej kwestii? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:52 am: 2-[rex] 11:47 am: Spotkałem się również z określeniem 
dyskontowanie, w przypadku, gdy pomoc udzielana jest dłużej niż rok, co to pojęcie oznacza? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:52 am: 3-[101] 11:48 am: Do kogo można zwrócić się o 
przeprowadzenie "Testu pomocy" ? Czy jest to UOKIK czy może to być także inna wyspecjalizowana 
instytucja / firma ? Czy z takiego testu przygotowywana jest opinia, może raport ? No i na ile jest ona 
wiążąca dla firmy ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:52 am: 4-[bptl] 11:51 am: Proszę mi powiedzieć co należy wliczyć do 
skumulowanej pomocy regionalnej 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:52 am: Zostało niecałe 10 minut. Proszę nie zadawać dalszych pytań. 
 
[Główny]: PPHU wyszedł o godz. 11:53 am 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:54 am: @ Iberia: Wskazane przez Pana formy mogą stanowić pomoc 
publiczną. Musimy pamiętać że limit pomocy de minimis dla przedsiębiorstw transportowych to 100 
tys EURO oraz że dla rolników może być ona udzielana na szczególnych zasadach określonych 
rozporządzeniem 1998/2006 - art 1 pkt c określa wyłączenia. Z uwagi na brak czasu nie będziemy 
tego rozwijać w szczegółach. Pomoc taką można udzielić w oparciu o decyzję administracyjną lub 
program pomocowy stanowiący uchwałę określonej Rady Gminy.> 
 
[Iberia] 11:55 am: Dziękuję za informacje. 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:56 am: @ rewx: Dyskontowanie jest to określenie jaką będzie miało 
wartość za rok kwota udzielonej dziś pomocy, np. 100 złotych uzyskane za rok dziś dla beneficjenta 
jest warte odpowiednio  mniej.> 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:57 am: @ 101: Test Pomocy Publicznej może wykonać, albo dawca 
pomocy, albo wyspecjalizowany doradca. Natomiast UOKiK wykonuje taki test w toku postępowania 
o wydanie opinii na wniosek dawcy pomocy.> 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 11:58 am: @ bptl: Prosimy o skonkretyzowanie pytania.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Pytanie użytkownika [bptl] jest ostatnim oczekującym. W 
oczekiwaniu na doprecyzowanie proszę o ostatnie pytanie. 
 
[Główny]: Aspel wyszedł o godz. 11:59 am 
 
[Główny]: rex wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Główny]: Zbigniew wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Główny]: Welwet wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Główny]: CEP wyszedł o godz. 12:02 pm 
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[Moderator - Barbara Buryta] 12:02 pm: Szanowni Państwo Eksperci, Szanowni Państwo uczestnicy - 
skoro nie ma więcej pytań, a użytkownik [bptl] nie doprecyzował swojego pytania, to nie pozostaje 
mi nic innego jak podziękować za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Główny]: Miro wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:02 pm: Przypominam - jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do 
Ekspertów, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu 
dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:03 pm: Być może użytkownik [bptl] prześle tą drogą 
doprecyzowanie do swojego pytania. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:03 pm: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyłać do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:03 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:03 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUDZIESTYM 
PIERWSZYM z serii. 
 
[Ekspert - Łukasz Grzejdziak] 12:04 pm: Również dziękuję za udział w dzisiejszej dyskusji. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:04 pm: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:04 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:05 pm: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan MAREK 
FURTEK. 
 
[Główny]: Iberia wyszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:05 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Główny]: szkolenia.pl wyszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Główny]: malwin wyszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Główny]: Ekspert - Małgorzata Kuczyńska wyszedł o godz. 12:05 pm 
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[Główny]: bptl wyszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Główny]: 101 wyszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Główny]: Ekspert - Małgorzata Kuczyńska wszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:06 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 12:06 pm: Bardzo dziękuję Państwu za zadawane pytania. Mamy 
nadzieję, że odpowiedzi nasze pomogły Państwu poznać szczegółowiej niektóre przynajmniej z 
zagadnień pomocy publicznej. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:06 pm: Pan MAREK FURTEK jest prawnikiem rokrocznie 
rekomendowanym w dziedzinie sporów sądowych i arbitrażu przez dziennik „Rzeczpospolita”, 
magazyn ekonomiczny „Forbes” oraz międzynarodowe prestiżowe zestawienia firm prawniczych: 
Legal500 EMEA Chambers Europe oraz European Legal Experts. 
 
[Ekspert - Małgorzata Kuczyńska] 12:06 pm: Dziękuję Państwu za uczestnictwo. 


