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1. Występowanie pomocy 
publicznej

Problematyka pomocy publicznej jest zagadnieniem bardzo złożonym, zarówno 
ze  względu na  rozbudowane ustawodawstwo wspólnotowe, jak i  praktykę instytucji 
unijnych. Orzecznictwo sądów wspólnotowych w zakresie pomocy państwa jest bardzo 
bogate, a zarazem niespójne i kazuistyczne – stąd trudno jest ustalić uniwersalny wzo-
rzec, który pozwoliłby jasno rozstrzygnąć, czy dane wsparcie finansowe może być za-
kwalifikowane jako pomoc publiczna. W tym kontekście, z perspektywy wsparcia finan-
sowego udzielanego w ramach programów operacyjnych finansowanych z funduszy UE, 
szczególnie istotna jest pogłębiona analiza pojęcia i przesłanek wystąpienia pomocy pu-
blicznej.

W  związku z  powyższym rodzi się pytanie: czym jest pomoc publiczna? W  pewnym 
uproszczeniu można wskazać, że jest to pomoc ze strony państwa, która wpływa na me-
chanizmy wolnorynkowe – dlatego z reguły taka pomoc (pomoc publiczna/państwowa) 
jest zakazana. Niejednokrotnie jednak mechanizmy wolnorynkowe zawodzą – stąd 
w  ograniczonym zakresie dopuszcza się możliwość interwencjonizmu państwowego 
w postaci pomocy publicznej jako narzędzia korygującego niedoskonałości rynku.

1.1. Zakazana pomoc publiczna 
Zgodnie z art. 107 TFUE (poprzednio art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Eu-
ropejską): „wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu 
zasobów państwowych w  jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wy-
mianę handlową między Państwami Członkowskimi”. Artykuł ten wprowadza generalną 
zasadę, wedle której pomoc państwa jest działaniem zakazanym1, jednakże nie zawiera 

1 Tak przykładowo w sprawie: 78/76, Steinike und Weinlig v. Niemcy czy w sprawach połączonych 6/69 i 11/69 Komisja  
v. Francja.
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on precyzyjnej definicji takiej pomocy, a jedynie wskazuje podstawowe cechy charakte-
ryzujące pomoc publiczną. W doktrynie wskazuje się, że nie jest to zabieg przypadkowy. 
Artykuł 107 ust.  1 TFUE ma bowiem stanowić swoisty zawór bezpieczeństwa, dzięki 
któremu Komisja i  TSUE mogą interpretować pojęcie pomocy publicznej w  szeroki 
i elastyczny sposób, w zależności od specyfiki danej sprawy. W konsekwencji, każdora-
zowa ocena danego wsparcia jako  spełniającego/niespełniającego kryteriów pomocy 
publicznej, wymaga nie tylko analizy odpowiednich aktów prawnych, lecz także (a czę-
sto przede wszystkim) stanowiska Komisji i orzecznictwa Trybunału. 

W oparciu o treść art. 107 ust. 1 TFUE, ugruntowane stanowisko Komisji2 oraz orzecz-
nictwo TSUE przyjmuje się, że co do zasady dane wsparcie finansowe może być zakwali-
fikowane jako pomoc publiczna, jeśli spełnia następujące kryteria3:
1) pochodzi od państwa lub ze źródeł państwowych;
2) stanowi korzyść dla beneficjenta wsparcia (przedsiębiorcy);
3) jest selektywne (uprzywilejowuje/sprzyja niektórym przedsiębiorcom lub produkcji 

niektórych towarów); 
4) zakłóca lub zagraża zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wewnątrzwspólnoto-

wą wymianę handlową.

Dane wsparcie można zakwalifikować jako pomoc publiczną wyłącznie wówczas, jeśli 
spełnia wszystkie powyższe kryteria. Dlatego, dla wykazania, że dofinansowanie nie 
jest pomocą publiczną, wystarczające jest udowodnienie, że  nie została spełniona 
choćby jedna z wymienionych wyżej przesłanek.

 y Kryterium pochodzenia środków od państwa lub ze źródeł 
państwowych 

Kryterium pochodzenia środków od  państwa lub ze  źródeł państwowych jest bardzo 
szeroko rozumiane. Zarówno orzecznictwo, jak i  praktyka Komisji dostarczają w  tym 
względzie wielu wskazówek pozwalających zinterpretować rozumienie tej przesłanki.

Przez „pomoc pochodzącą od państwa” rozumie się taką pomoc, która zostaje przyzna-
na przez jakiekolwiek organy państwowe (przykładowo: centralne organy państwa, wła-
dze regionalne i lokalne4, jednostki budżetowe, państwowe i samorządowe fundusze ce-
lowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, a także państwowe i samorządowe osoby prawne utworzo-
ne w  celu realizacji zadań publicznych). W  konsekwencji, za pomoc państwa można 
uznać np.: pożyczki, gwarancje, poręczenia udzielane przez Skarb Państwa lub JST, sub-
wencje, dotacje lub zwolnienia od podatków lub opłat przysługujących państwu5. 

2 Decyzja Komisji 90/70/EEC.
3 Orzeczenie w sprawie C 280/00 Almarkt Trans.
4 C-248/84 Niemcy przeciwko Komisji.
5 Tak: B. Kurcz, Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, LEX 2012.
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Ponadto, za pomoc pochodzącą od państwa uznawana jest również taka pomoc, która 
nie zostaje udzielona bezpośrednio przez organy państwowe, jednak w praktyce władza 
publiczna ma znaczący wpływ na sam fakt przyznania wsparcia lub ukształtowanie jego 
warunków6. Co  istotne, przedsiębiorstwa publiczne pozostające pod kontrolą państwa 
nie są  automatycznie traktowane jako organy państwa, a  tym samym działania takich 
przedsiębiorstw nie mogą być z góry uznawane za działania władzy publicznej7. Zgodnie 
z  orzeczeniem w  sprawie Van der Kooy i  inni8, podstawową przesłanką, na  podstawie 
której należy ustalić, czy dany podmiot/przedsiębiorstwo może zostać uznane za pod-
miot publiczny, jest realna kontrola jego działalności przez państwo. 

Wskazać należy, że  jako pochodzące od państwa kwalifikowane będą nie tylko środki 
przyznawane w  ramach programów operacyjnych, lecz także środki pochodzące z  in-
nych źródeł zagranicznych – omawiany przepis dotyczy bowiem wszelkich środków 
znajdujących się pod kontrolą państwa. 

Drugim elementem, którego znaczenie należy poddać analizie na gruncie omawianego 
kryterium, jest „pochodzenie ze źródeł państwowych”. 

Zgodnie z dominującym poglądem, aby uznać że środki „pochodzą ze źródeł państwo-
wych” wystarczy, aby pozostawały one pod kontrolą lub w dyspozycji państwa (są dla 
niego dostępne). Dla uznania określonych środków za pochodzące ze źródeł państwo-
wych wystarczające jest, że w sposób ciągły pozostają one pod kontrolą władzy publicz-
nej, a tym samym są dla niej dostępne9.

Należy podkreślić, że kwestia zakwalifikowania środków przyznawanych w ramach pro-
gramów operacyjnych jako „pochodzących ze  źródeł państwowych” w  praktyce budzi 
pewne wątpliwości10, jednak obecnie praktyka KE oraz orzecznictwo Trybunału jedno-
znacznie zmierzają w tym kierunku, aby środki uzyskiwane przez państwo od UE (przy-
kładowo na  dotacje dla przedsiębiorstw) traktować jak „środki pochodzące od  pań-
stwa”11. Wydaje się, że takie podejście jest w pełni uprawnione, zważywszy, że w praktyce 
środki unijne są  przekazywane do  dyspozycji państwa, które następnie odpowiednio 
je dystrybuuje – środki te niewątpliwe pozostają więc przez jakiś czas pod kontrolą pań-
stwa, a tym samym mogą zostać zakwalifikowane jako „pochodzące ze źródeł państwa”12. 
W związku z powyższym uznaje się, że środki ze źródeł państwowych to nie tylko środki 
przekazywane beneficjentom bezpośrednio z budżetów państw członkowskich, lecz tak-
że środki pochodzące z funduszy unijnych.

Na zakończenie należy zauważyć, że zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą (i wbrew 
dosłownemu brzmieniu art. 107 ust. 1 TFUE), aby dane działanie zostało zakwalifikowa-

6 A. Jankowska, M. Marek, Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, Warszawa 2009, s. 13.
7 C-482/99 Stardust Marine, pkt 52.
8 Sprawy połączone 67/85, 68/85 i 70/85 Kwerkerij Gebroeders Van der Kooy BV i inni przeciwko Komisji.
9 C-482/99 Stardust Marine, T-25/07 Iride.
10 213-215/81 Norddeutsches Vieh-und Fleischkontor przeciwko BALM.
11 Przykładowo: decyzja Komisji N 157/2006 South Yorkshire Digital Region Broadband Project, pkt 29.
12 Tak: B. Kurcz, Komentarz…
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ne jako pomoc państwa, obie przesłanki: „pochodzenia ze  źródeł państwowych” oraz 
„pochodzenia od państwa” muszą być spełnione łącznie13. Jako przykład można podać 
sytuację, gdy podmiot publiczny rozporządza środkami prywatnymi i przyznaje wspar-
cie ze środków prywatnych (niepublicznych). Takie działanie nie będzie rozpatrywane 
w  kontekście udzielenia pomocy publicznej, ponieważ dysponowanie przez podmiot 
publiczny zasobami niepochodzącymi ze  źródeł państwowych nie obciąża zasobów 
państwowych14. Takie wsparcie nie powinno być zatem uznane za pomoc publiczną15.

W  konsekwencji, z  istoty wsparcia przyznawanego w  ramach Funduszy Struktural-
nych UE (dotyczy to również środków przyznawanych w ramach nowej perspektywy 
finansowej) wynika, że  kryterium pochodzenia środków będzie należało uznać za 
spełnione w każdym przypadku przyznania tego rodzaju pomocy.

 y Kryterium korzyści przyznanych przedsiębiorcy

Analizując spełnienie tego kryterium należy zauważyć, że prawidłowa jego ocena wyma-
ga zbadania dwóch kwestii. Po  pierwsze należy sprawdzić, czy wsparcie otrzymuje 
„przedsiębiorca” oraz po drugie, czy to wsparcie stanowi dla niego „korzyść”. Tylko 
dofinansowanie udzielone „przedsiębiorcy” prowadzącemu działalność gospodarczą, 
które stanowi dla niego „korzyść”, może być kwalifikowane jako pomoc publiczna. 

Pojęcie „przedsiębiorcy” w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

Jak słusznie zauważa się w doktrynie, pojęcie „przedsiębiorcy” jest kluczowe w kontek-
ście zakreślenia ram stosowania regulacji dotyczących pomocy publicznej16. Na wstępie 
należy podkreślić, że  chociaż TFUE wielokrotnie posługuje się tym pojęciem, to brak 
jest jednej uniwersalnej definicji „przedsiębiorcy”17. W orzecznictwie zostało wypraco-
wane stanowisko, zgodnie z którym przez „przedsiębiorcę” rozumie się podmiot prowa-
dzący działalność gospodarczą bez względu na  jego formę prawną czy organizacyjną, 
rolę zysku oraz sposób finansowania18. 

Jak widać, brak jest ograniczeń formy prawnej przedsiębiorstwa w kontekście pomocy 
publicznej. W konsekwencji, o ile dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą, zo-
stanie uznany za przedsiębiorcę niezależnie od formy prawnej. Zarówno osoba prawna, 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jak i osoba fizyczna (w tym 
prowadząca działalność gospodarczą w formie wolnego zawodu) może zostać zakwalifi-
kowana jako przedsiębiorca. Zgodnie ze  stanowiskiem Trybunału, w  zakresie pojęcia 

13 T-351/02 Deutsche Bahn.
14 C-345/02 Pearle.
15 C-379/98 Preussen Elektra, pkt 58; C-72 i 73/91 Sloman Neptun, pkt 19–21.
16 C. Banasiński, B. Popowska, T. Rabska, Aktualne problemy polskiego i  europejskiego prawa ochrony konkurencji, 
Warszawa 2006, s. 47.
17 A. Nykiel-Mateo, Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Warszawa 2009, 
s. 107.
18 C-35/96 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, pkt 36.
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„przedsiębiorstwa” na gruncie prawa wspólnotowego mieszczą się również przedsiębior-
stwa publiczne. Za przedsiębiorstwo nie są natomiast uznawane kasy chorych oraz orga-
nizacje administrujące systemem ubezpieczeń, pod warunkiem że system taki opiera się 
na zasadzie solidarności i jest kontrolowany przez państwo19. 

Orzecznictwo TSUE kładzie w szczególności nacisk na element przedmiotowy prowa-
dzonej działalności gospodarczej. W orzecznictwie wskazuje się, że jest to w szczególno-
ści działalność polegająca na  oferowaniu towarów i/lub usług na  określonym rynku20, 
przy czym działalność ta obejmuje swoim zakresem zarówno działalność produkcyjną, 
jak i dystrybucyjną czy usługową21. 

W przeciwieństwie do krajowych przepisów22 definiujących przedsiębiorcę i działalność 
gospodarczą, a zarazem zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem TSUE, „motyw zysku” 
nie jest rozstrzygający dla pojęcia przedsiębiorstwa. Innymi słowy, w świetle orzecznic-
twa Trybunału za „przedsiębiorców” uznaje się również podmioty prowadzące działal-
ność non-profit (przykładowo stowarzyszenia czy fundacje)23. 

Za przedsiębiorstwo mogą natomiast nie zostać uznane uczelnie publiczne świadczące 
działalność edukacyjną. Trybunał wskazuje, że  kształcenie publiczne finansowane 
i nadzorowane przez państwo nie zawsze ma charakter gospodarczy24. Co istotne, na-
wet jeśli uczniowie lub ich rodzice muszą opłacać czesne lub opłaty wpisowe, to może 
to nie mieć wpływu na niegospodarczy charakter kształcenia publicznego. W orzecz-
nictwie uznaje się, że  o  ile takie środki (wpisowe, czesne) pokrywają jednie ułamek 
kosztów usługi, nie można ich uznawać za wynagrodzenie – tym samym taka usługa 
edukacyjna nie ma charakteru gospodarczego. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, zasa-
dy te dotyczą usług kształcenia publicznego świadczonych przez szkoły podstawowe25, 
przedszkola26, szkoły wyższe27 oraz usług o  charakterze kulturalnym świadczonych 
przez biblioteki publiczne28. 

Biorąc pod uwagę wskazany wyżej szeroki sposób rozumienia pojęcia „przedsiębiorcy/
przedsiębiorstwa”, należy zauważyć, że nawet jeśli działalność danego przedsiębiorcy bę-
dzie bliska działalności non-profit, to sam element braku zysków nie pozbawi automa-
tycznie beneficjenta charakteru przedsiębiorcy w rozumieniu art. 107 TFUE29. 

19 C-350/07 Kattner Stahlbau, pkt 68.
20 C-309/99 Wouters, pkt 47.
21 T-66/92 Herlitz AG przeciwko Komisji, pkt 32.
22 Art. 2 i 3 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).
23 Sprawy: 209–215 i 218/78 Heintz van Landewyck SARL i inni v. Komisja, pkt 10; C-382/92 Komisja v. Wielka Brytania, pkt 45.
24 C-318/05 Komisja przeciwko Niemcom pkt 68; Decyzja Komisji z  25.4.2001  r. w  sprawie pomocy państwa N 118/00 
Subventions publiques aux clubs sportifs professionnels.
25 C-318/05 Komisja przeciwko Niemcom.
26 Wyrok Trybunału EFTA z 21.2.2008 r. w sprawie E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA.
27 C-109/92 Wirth.
28 Decyzja Komisji z 16.4.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.35529 – Republika Czeska – digitalizacja książek w bibliotekach.
29 Na marginesie należy też zaznaczyć, że pojęcie przedsiębiorcy dla celów interpretacji art. 107 ust. 1 TFUE może być 
definiowane jedynie na podstawie przepisów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, natomiast przepisy 
polskie (głównie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), mogą mieć zastosowanie jedynie posiłkowe.
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Interes publiczny

Za „przedsiębiorcę” w  rozumieniu art.  107 TFUE nie uznaje się podmiotu, który 
otrzymuje wsparcie finansowe na wykonywanie prerogatyw szeroko pojętej władzy 
publicznej lub wykonuje zadania w interesie publicznym30. 

Pomimo, że TSUE oraz Komisja często powołują się na pojęcie „interesu publicznego/
ogólnego” (general economic interest), brak jest jego definicji wynikającej wprost z prze-
pisów prawa. Z pewnością jest to sformułowanie charakterystyczne dla prawa unijnego 
i niemające odpowiednika w prawie krajowym państw członkowskich.

Trybunał Sprawiedliwości i Sąd w swoich rozstrzygnięciach przez długi czas nie podej-
mowały próby stworzenia uniwersalnej definicji „interesu ogólnego”, za każdym razem 
ograniczając się do  kazuistycznego rozstrzygania czy  określone przedsięwzięcie może 
zostać uznane za będące w ogólnym interesie publicznym. Bazując głównie na orzecz-
nictwie TSUE31 można stwierdzić, że „interes publiczny” jest rozumiany bardzo szeroko, 
przy czym do  2003  r. Trybunał unikał formułowania jakichkolwiek jasnych zaleceń, 
które umożliwiłyby precyzyjne określenie, jaki charakter powinna mieć działalność, aby 
można było ją zakwalifikować jako działalność w ogólnym interesie gospodarczym. 

Przełomowe w  tym zakresie jest rozstrzygnięcie TSUE w  sprawie Altmark Trans32. 
Przedmiotem postępowania były działania jednej z gmin niemieckich, która przyznała 
regionalnemu przedsiębiorstwu transportowemu licencję na  przewóz osób, udzielając 
mu jednocześnie wsparcia w postaci dofinansowania. Trybunał w przedmiotowej spra-
wie miał za zadanie rozstrzygnąć, czy pomoc udzielona przez gminę temu przedsiębior-
stwu powinna zostać zakwalifikowana jako zakazana pomoc państwa. Wydając wyrok 
TSUE stwierdził, że jeśli dany środek nie daje przedsiębiorstwu rzeczywistych korzyści 
finansowych i nie stawia go w sytuacji uprzywilejowanej względem innych przedsiębior-
ców działających na danym rynku, to w konsekwencji stanowi zwykłe wynagrodzenie za 
usługi świadczone przez ten podmiot i nie jest pomocą publiczną. Jednocześnie Trybu-
nał wskazał cztery przesłanki, które powinny zostać łącznie spełnione, aby  wsparcie 
przez państwo przedsięwzięcia realizującego interes publiczny nie zostało uznane za za-
kazaną pomoc państwa:
1) przedsiębiorstwo powinno realizować zadania, które stanowią część funkcji państwa 

(administracji rządowej/samorządowej);
2) założenia, na podstawie których jest obliczane wynagrodzenie powinny być obiek-

tywne, precyzyjne i ustalone z wyprzedzeniem;

30 C-280/00 Almarkt Trans; C-364/92 SAT, pkt 30; C-49/07 MOTOE, pkt 46;
31 Interes może dotyczyć np.: stabilności rynku (152/88 R Sofrimport p. Komisji), ochrony bezpieczeństwa publicznego 
(C-87/94 R Komisja p. Belgii), zdrowia publicznego (T-392/02 R Solvay p. Radzie), ochrony środowiska (194/88 R Komisja 
p. Republice Włoskiej). Interes publiczny obejmuje również interesy finansowe UE (T-398/02 R Linea GiG).
32 C 280/00 Almarkt Trans.
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3) wynagrodzenie nie powinno być wyższe niż całość lub część kosztów poniesionych 
w związku z wykonywaniem funkcji państwa;

4) podmiot wykonujący działalność w interesie publicznym powinien zostać wybrany 
w przejrzystej procedurze, pozwalającej wyłonić takiego przedsiębiorcę, który będzie 
świadczył usługi po najniższym koszcie.

Z powyższych wskazówek można wysnuć wniosek, że wsparcie przekazane przez pań-
stwo podmiotowi w  zamian za świadczenie usług w  interesie publicznym nie stanowi 
pomocy publicznej, o ile państwo działa jako inwestor. Takie przedsiębiorstwo nie jest 
wówczas szczególnie uprzywilejowane względem innych podmiotów działających 
na rynku, a tym samym udzielone mu wsparcie nie zakłóca konkurencji na rynku.

Kluczowe dla zrozumienia omawianej kwestii jest sprecyzowanie co  należy rozumieć 
pod pojęciem zadań państwa. Na bazie rozstrzygnięć TSUE można stwierdzić, że pań-
stwa członkowskie posiadają dość dużą swobodę w określaniu swoich funkcji33. Funkcje 
te powinny jednak wynikać z oficjalnych aktów (rozporządzeń/ustaw) i nie mogą być 
domniemywane. W konsekwencji, jeśli wykonanie danego zadania, przykładowo: budo-
wa dróg, należy do zadań państwa lub jest z nimi bezpośrednio powiązana i obowiązek 
jej wykonania wynika z odpowiedniego aktu, to należy uznać, że działanie to leży w inte-
resie publicznym.

Opierając się na wytycznych orzeczenia Altmark Trans, jak również późniejszych orze-
czeniach TSUE i Sądu w tym zakresie34, Komisja stworzyła stabilne ramy prawne doty-
czące zagadnienia usług w interesie publicznym. Pierwszy pakiet regulacyjny (tzw. pakiet 
Monti-Kroes) został przyjęty w  2005  r.35, kolejny – obecnie obowiązujący – przyjęty 
w latach 2011–201236. 

Zgodnie z  ostatnim pakietem regulacyjnym dana działalność może zostać uznana za 
będącą w interesie publicznym, jeśli spełnia łącznie dwie przesłanki:
1) ma charakter działalności gospodarczej oraz

33 Tak w pkt 8 motywów Komunikatu Komisji – Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz.Urz. UE C 8 z 11.1.2012 r.; tak też w sprawiach: T-17/02 Fred 
Olsen pkt 216; T-289/03 BUPA i in. przeciwko Komisji, pkt 166–169, T-309/04 TV2, pkt 113 i n.
34 C-34-38/01 Enirisorse SpA przeciwko Ministero delle Finanze; T-157/01 Danske Busvognmænd przeciwko Komisji; 
T-274/01 Valmont Nederland BV przeciwko Komisji.
35 Decyzja Komisji Europejskiej Nr 2005/842/WE w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 TWE do pomocy państwa w formie 
rekompensaty z  tytułu świadczenia usług publicznych przyznawanej niektórym przedsiębiorstwom, którym zostało 
powierzone świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. WE z 2005 r. L 312/67); Ramy prawne doty-
czące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz.Urz. WE z 2005 r. C 297/4); 
Dyrektywa Komisji 2005/81/WE w  sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi 
i przedsiębiorstwami publicznymi, a także przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE 
z 2005 r. L 312/47).
36 Komunikatu Komisji – Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych (Dz.Urz. UE C 8 z 11.1.2012 r.), s. 4; Decyzja Komisji z 20.12.2011 r. w sprawie stosowa-
nia art. 106 ust. 2 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w  formie rekompensaty z  tytułu 
świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L 7 z 11.1.2012 r., s. 3).
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2) realizuje określone zadania w  interesie publicznym, które nie byłyby świadczone 
na rynku bez interwencji państwa. 

Również realizacja inwestycji o  charakterze infrastrukturalnym może stanowić przykład 
działania w interesie publicznym – Komisja często stwierdzała, że wsparcie tego typu pro-
jektów, jako projektów realizowanych w interesie publicznym, nie stanowi pomocy publicz-
nej37. Niemniej, ze względu na różnorodność projektów infrastrukturalnych oraz dynamikę 
podejścia KE oraz Trybunału, należy zwrócić uwagę na najnowsze orzecznictwo dotyczące 
tego typu projektów. Po pierwsze, w orzecznictwie Trybunału wskazuje się, że aby można 
się było powoływać na finansowanie prerogatyw państwa, konieczne jest wyraźne rozgrani-
czenie między działalnością publiczną a  gospodarczą podmiotu38. Ponadto, w  wyroku 
w sprawie Leipzing/Halle39 Trybunał wskazał, że tylko finansowanie projektów infrastruk-
turalnych, które nie będą następnie wykorzystywane komercyjnie i  są  wykonywane 
w  interesie publicznym, co  do  zasady nie stanowi pomocy publicznej. W  odpowiedzi 
na ten wyrok Komisja wskazała, że zasada wyrażona przez TSUE w tym wyroku dotyczy 
przykładowo budowy dróg publicznych, autostrad, do których dostęp będzie miał charakter 
publiczny i na równych zasadach (access is open to general public and non-discriminatory)40. 

Dofinansowanie jako „korzyść” 

„Korzyść” oznacza jakiekolwiek uprzywilejowanie (nieekwiwalentne przysporzenie) 
o charakterze gospodarczym, niezależnie od formy prawnej, w której go udzielono – jest 
to pojęcie szersze niż przychód czy zysk. 

Korzyść jest rozumiana na gruncie prawa pomocy publicznej bardzo szeroko – zarówno jako 
przysporzenie, jak również zwolnienie ze świadczenia, przy czym nieistotne jest, czy korzyść 
jest bezpośrednim, czy też pośrednim skutkiem określonego wsparcia41. Co więcej, nawet je-
śli dane przysporzenie nie jest zamierzone, nie pozbawia go to charakteru korzyści42.

Podczas badania, czy beneficjent uzyskuje korzyść w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, 
należy wziąć pod uwagę, czy konkretne uprzywilejowanie byłoby możliwe do otrzyma-
nia w normalnych warunkach rynkowych (tzw. test inwestora prywatnego lub test pry-
watnego wierzyciela). Dla wyników takiego testu kluczowa jest odpowiedź na pytanie, 
czy beneficjent otrzymałby określone wsparcie od prywatnego przedsiębiorcy. W przy-
padku otrzymania odpowiedzi twierdzącej, nie możemy mówić o  pomocy publicznej 
ze strony państwa43. Istotne w przypadku takiego testu jest, że dla poznania jego wyni-
ków konieczne jest ustalenie „normalnych warunków rynkowych”44. Jak słusznie wska-

37 Decyzja Komisji Europejskiej N 149/2006; decyzja Komisji Europejskiej C41/2001.
38 C-309/99 J.C.J. Wouters; 7/82 GVL (Dz.Urz. UE L 7 z 11.1.2012 r., s. 3).
39 T-443/08 i T-455/08.
40 Pismo Komisji Europejskiej z  marca 2011  r. w  sprawie wyroku Leipzing/Halle (Note to  DG REGIO Brussels, 
COMP/03/2011/).
41 T-177/07 Mediaset, pkt 7.
42 C-310/85, Deufil GmbH przeciwko Komisji.
43 K. Gałązka, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, Warszawa 2012, s. 20.
44 T-366/00 Scott, pkt 105.
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zuje się w doktrynie, w przypadku omawianego testu kluczowe jest określenie „normal-
ności” rozumianej jako „ustalenie co jest wyjątkiem, a co regułą w odniesieniu do danego 
przedsiębiorstwa”45. Ważne w tym przypadku jest, że działania państwa – w zależności 
od konkretnej sytuacji – mogą być porównywane nie tylko z inwestorem nastawionym 
na szybkie osiągniecie zysku, lecz także z takim, który działa z perspektywą zysków roz-
łożoną na wiele lat46.

W niektórych przypadkach, w szczególności w przypadku nowo zliberalizowanych gałę-
zi gospodarki, gdy brak jest na  rynku konkurencji, ustalenie normalnych warunków 
rynkowych bywa bardzo trudne. Jak wskazuje Trybunał, w takich przypadkach należy 
się oprzeć na „dostępnych i sprawdzalnych kryteriach”47, co w praktyce oznacza, że test 
inwestora prywatnego nie zawsze będzie mógł znaleźć zastosowanie48.

Przechodząc do  dalszej części rozważań trzeba podkreślić, że  w  świetle orzecznictwa 
TSUE i stanowiska Komisji, częściowa lub całkowita odpłatność za uzyskaną pomoc nie 
pozbawia danego wsparcia charakteru „korzyści”49. Oznacza to, że  za „korzyść” może 
być uznane również takie wsparcie finansowe, które następnie wiąże się nawet z ekwiwa-
lentnym świadczeniem „zwrotnym” ze  strony beneficjenta. Im słabiej odpłatność jest 
powiązana ze wsparciem finansowym (przykładowo jeżeli beneficjent wsparcia nie ma 
obowiązku spełnienia świadczenia ekwiwalentnego lub spełnienie takiego świadczenia 
nie jest istotne z  pespektywy otrzymania wsparcia), tym większe ryzyko, że  wsparcie 
to  zostanie potraktowane jako „korzyść” w  rozumieniu art.  107 TFUE. Jednak należy 
podkreślić, że jeżeli transfer środków jest obwarowany takimi rygorami, że korzyść eko-
nomiczna po stronie odbiorcy wcale nie wystąpi – nie wystąpi też przysporzenie.

 y Kryterium selektywności 

Kryterium to  jest spełnione, jeśli dany środek pomocowy sprzyja (uprzywilejowuje) 
niektórym przedsiębiorcom lub gałęziom produkcji oraz narusza równowagę na rynku 
pomiędzy beneficjentami pomocy i ich konkurentami. 

Ponieważ poszczególne programy pomocowe niejako z reguły są kierowane do przedsię-
biorców prowadzących określoną działalność lub planujących określone przedsięwzię-
cia, spełnienie tego kryterium nie powinno budzić większych problemów. Z zasad przy-
znawania dofinansowania w  ramach programów pomocowych wynika bowiem 
możliwość uzyskania wsparcia tylko przez niektóre z ubiegających się o nie podmiotów. 
W konsekwencji, ze względu na to, że wsparcie z programów pomocowych automatycz-
nie uprzywilejowuje określoną grupę podmiotów (tych, którym uda się uzyskać dofi-
nansowanie), należy uznać, że jest selektywne.

45 B. Kurcz, Między ustami a brzegiem pucharu…gdzie jest pomoc państwa? Definicja pomocy państwa w świetle orzecz-
nictwa ETS-u, [w:] Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 3 i n.
46 C-305/89 Komisja p. Włochom, pkt 20.
47 C-83, 93, 94/01 Chronopost, pkt 38.
48 T-11/95 BP Chemicals, pkt 179–180.
49 C-353/95Tiercé Ladbroke.
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Bazując na rozstrzygnięciach TSUE można stwierdzić, że możliwość korzystania ze wspar-
cia przez dużą liczbę podmiotów nie wyklucza selektywności danego środka50. Jeśli pomoc 
jest skierowana do  przedsiębiorców tylko z  jednej gałęzi gospodarki, istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że zostanie ona uznana za selektywną51. Niekiedy jednak Trybunał 
uznaje, że nawet wsparcie skierowane do przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki 
jest faworyzujące. 

Hiszpańskie prawo przewidywało ulgę podatkową dla  przedsiębiorców prowadzących działal-
ność eksportową. Mimo że z ulgi mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od bran-
ży, Trybunał uznał, że  tak skonstruowane wsparcie w  praktyce faworyzuje określoną kategorię 
przedsiębiorstw, tj. te, które zajmują się eksportem52. Wobec powyższego rozstrzygnięcia, wydaje 
się niemal niemożliwe skonstruowanie takiej pomocy, która nie będzie spełniała przesłanki selek-
tywności.

Teoretycznie kryterium selektywności nie jest spełnione w  przypadku zastosowania 
przez państwo tzw. środków natury ogólnej (ang. general measures). Orzecznictwo 
wspólnotowe nie daje precyzyjnych wskazówek pozwalających ustalić, co można rozu-
mieć pod pojęciem takich środków. Wydaje się, że mogą to być środki, które są skiero-
wane do wszystkich osób czynnych gospodarczo (all economically active persons)53. Na-
leży w  tym miejscu jednak zaznaczyć, że  stanowisko Trybunału jest w  tym zakresie 
niespójne i niekonsekwentne54, co w praktyce utrudnia weryfikację tego, czy kryterium 
selektywności będzie spełnione w określonym przypadku. 

 y Kryterium zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową 

Należy zauważyć, że przesłanka zakłócenia konkurencji i wpływu wsparcia finansowego 
na wymianę handlową, podobnie jak inne kryteria uznania danego wsparcia za pomoc 
publiczną, jest bardzo szeroko rozumiana. Ze względu na fakt, że zakłócenie konkurencji 
zawsze wpływa na wymianę handlową, a zakres znaczeniowy obu przesłanek się krzyżu-
je, dlatego zostaną one omówione łącznie.

W  orzecznictwie Trybunału wypracowano swoisty test, który pozwala sprawdzić, czy 
kryterium zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową jest spełnione. Jeśli 
na  skutek udzielonego wsparcia pozycja beneficjenta zostaje wzmocniona w  stosunku 
do innych przedsiębiorców konkurujących na rynku wewnętrznym, uznaje się, że taka 
pomoc wpływa na  wymianę handlową między państwami i  zakłóca konkurencję we-
wnątrzwspólnotową55. 

50 C-143/99 Adria Wien pkt 41; C-75/97 Belgia p. Komisji, pkt 41.
51 C-172/03 Heiser, pkt 42.
52 C-501/00 Hiszpania v. Komisja.
53 C-156/98 RFN przeciwko Komisji.
54 Por. C-501/00 Włochy przeciwko Komisji.
55 730/79 Philips Morris, pkt 11.
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Przy ocenie omawianego kryterium nie bierze się pod uwagę względów, jakimi kierowa-
ło się państwo wprowadzając dany środek pomocowy czy też celów, jakie za pomocą 
tego środka można osiągnąć. Istotne jest jedynie, że  określone wsparcie zakłóca lub 
może zakłócić konkurencję, czy też wymianę handlową56.

Celem zbadania, czy omawiana przesłanka została spełniona nie jest konieczne stwier-
dzenie faktycznego wpływu danej pomocy na wymianę handlową i rzeczywistego zakłó-
cenia konkurencji, wystarczy jedynie zweryfikowanie, czy określone wsparcie może po-
tencjalnie mieć wpływ na  tę  wymianę i  zakłócenie konkurencji57. To, że  wsparcie 
w danym momencie nie zakłóca konkurencji, nie oznacza, że również w przyszłości nie 
będzie miało negatywnego wpływu na  wymianę handlową. W  związku z  powyższym, 
Komisja i TSUE, badając spełnienie omawianego kryterium, biorą pod uwagę nie tylko 
rzeczywiście istniejące zakłócenia na rynku wywołane udzieleniem pomocy, lecz także 
takie, które mogą powstać w przyszłości.

Co więcej, dla spełnienia kryterium zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę han-
dlową nie jest istotny rozmiar wsparcia, ani wielkość przedsiębiorstwa, któremu jest ono 
przyznawane. Nawet pomoc ze strony państwa o stosunkowo niewielkim natężeniu lub 
na rzecz przedsiębiorstw o niewielkich rozmiarach, o ile wpływa na wymianę handlową, 
jest uznawana za pomoc publiczną58. 

Kryterium wpływu na wymianę handlową nie odnosi się jedynie do transakcji na rynku 
wewnątrzunijnym, lecz również do  takiej działalności przedsiębiorców, która polega 
na  eksporcie do  państw niebędących krajami członkowskimi. Nawet jeśli beneficjenci 
pomocy swoją produkcję głównie eksportują poza obszar UE, to udzielenie im pomocy 
również będzie zakazane ze względu na współzależność między rynkami59. Przyznanie 
wsparcia wybranym przedsiębiorcom zajmującym się eksportem poza  EOG może 
w praktyce skutkować wzmocnieniem ich pozycji w stosunku do innych przedsiębior-
ców na  rynku unijnym, a  tym samym niewątpliwie będzie zakłócało konkurencję. 
W konsekwencji, o wpływie na wewnątrzunijną wymianę handlową możemy mówić za-
wsze, jeśli działalność beneficjenta pomocy wykracza lub potencjalnie może wykraczać 
poza granice jednego państwa członkowskiego.

Istotne jest, że w przypadku gdy pomoc nie została notyfikowana ani zatwierdzona przez 
KE, automatycznie przyjmuje się, że zakłóca konkurencję i wpływa na handel między 
państwami członkowskim60. Takie postępowanie faworyzuje bowiem te państwa, które 
uchylają się od obowiązków notyfikacyjnych. 

Wątpliwości dotyczące spełnienia tego kryterium mogą się pojawić w sytuacji, gdy rynek 
jest formalnie otwarty, lecz w praktyce nie ma na nim podmiotów świadczących usługi 

56 C-487/06 P British Aggregates przeciwko Komisji, pkt 89.
57 C-372/97 Włochy p. Komisji, pkt 44; C-494/06 P, pkt 48–64.
58 C-278/92, C-279/92, C-280/92 Hiszpania przeciwko Komisji, pkt 42; T-303/05 Electrabel.
59 C-142/87 Belgia przeciwko Komisji.
60 Sprawy połączone C-442/03 P i C-471/03 P P & O European Ferries (Vizcaya) SA.
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podobne lub tożsame z usługami beneficjenta pomocy (brak potencjalnych konkuren-
tów). Wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że  wsparcie zostanie uznane za niedo-
puszczalne, co  generuje potencjalne ryzyko zakłócenia konkurencji w  przyszłości61. 
Także w przypadku gdy wsparcie przyznawane jest przedsiębiorcy prowadzącemu dzia-
łalność o  charakterze regionalnym lub lokalnym, może ono wpływać na  zakłócenie 
konkurencji, ponieważ może utrudniać wejście na  miejscowy rynek nowym podmio-
tom, które również taką działalność chciałyby prowadzić. Również w  takiej sytuacji 
podkreśla się zatem potencjalność zakłócenia konkurencji.

Należy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach dotyczących wsparcia dla działalności 
o charakterze lokalnym, Komisja stwierdzała, że ze względu na ograniczony zasięg dzia-
łalności podmiotu pomoc taka nie wpływa na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi. Co do zasady KE stwierdza, że działalność o charakterze lokalnym jest 
zgodna ze  wspólnym rynkiem, w  przypadku gdy pomoc przyznawana beneficjentowi 
nie przyciąga popytu ani inwestycji do danego regionu i nie utrudnia wejścia na rynek 
lokalny podmiotom z innych państw UE, natomiast towary lub usługi wytwarzane przez 
takiego beneficjenta mają jedynie charakter lokalny i  budzą zainteresowanie tylko 
w określonym regionie62. 

Podmiotami, których działalność ze względu na lokalny charakter może zostać uznana za nie-
zakłócającą konkurencję są: muzea lub inne obiekty infrastruktury kulturalnej, które nie budzą 
zainteresowania zwiedzających z  innych państw członkowskich63, media informacyjne lub 
produkty kultury, które ze  względów językowych i  geograficznych docierają tylko do  odbior-
ców lokalnych64, czy też szpitale i  inne obiekty opieki zdrowotnej przeznaczone dla lokalnych 
mieszkańców65.

Przypadki, w których pomoc jest uznawana za zgodną z prawem unijnym ze względu 
na brak zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową, należą do wyjątków. 
Co do zasady można przyjąć, że o ile są spełnione pozostałe przesłanki z art. 107 ust. 1 
TFUE, kryterium zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową należy auto-
matycznie uznać za spełnione.

61 Tak Komisja Europejska w XIVth Report on Competition Policy, Brussels-Luxembourg 1985.
62 Komunikat Komisji – Projekt zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 
TFUE, pkt 196.
63 Decyzja Komisji N 630/2003 Local Museums Sardinia.
64 Decyzja Komisji N 257/2007 Dotacje na produkcje teatralne w kraju Basków.
65 Decyzja Komisji N 543/2001 Irlandia – Ulgi kapitałowe dla szpitali.
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Nawet jeśli wszystkie kryteria przeanalizowane w rozdz. 1.1 zostaną spełnione, w pew-
nych warunkach pomoc może zostać uznana za dozwoloną. Traktak o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej przewiduje w tym zakresie następujące wyjątki: 
1) pomoc dopuszczalną z mocy prawa;
2) wsparcie uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym na mocy decyzji Komisji oraz
3) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją na wniosek Komisji. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zasady dotyczące kwalifikowania wsparcia jako po-
mocy publicznej opisane w niniejszym rozdziale nie znajdują zastosowania do sektora 
rolnego oraz rybnego o ile wsparcie udzielane jest z EFRROW lub EFMR. Ze względu 
na  fakt, że  sektor rolny, rybołówstwa i  akwakultury jest objęty polityką wspólnotową 
(tj. decyzje w  tym zakresie nie są podejmowane na poziomie państw członkowskich), 
zasady dotyczące pomocy publicznej w tych sektorach są regulowane odrębnie. Szerzej 
na temat tego zagadnienia patrz rozdz. 2.6. 

 y Pomoc dopuszczalna z mocy prawa

Kategorie pomocy dozwolonej z  mocy prawa (tj. automatycznie) określone zostały 
w  art.  107 ust.  2 TFUE. Zgodnie z  tym artykułem za  pomoc publiczną dopuszczalną 
z mocy prawa jest uznawana:
1) pomoc o charakterze socjalnym, skierowana do określonej grupy konsumentów;
2) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi 

lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi;
3) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec 

dotkniętych podziałem.

Pomoc o charakterze socjalnym, skierowana do konsumentów może zostać uznana za 
zgodną ze wspólnym rynkiem, gdy nie jest selektywna oraz nie dyskryminuje produk-
tów ze względu na kraj ich pochodzenia. Zasadniczo oznacza to, że pomoc taka powinna 
być udzielana w przejrzystej procedurze, a zarazem nie powinna uprzywilejowywać to-
warów lub usług pochodzących z określonego państwa członkowskiego. 

Omawiany rodzaj pomocy może być przyznany tylko konsumentom, przy czym może 
zostać przyznany konsumentom zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, tj. przez przy-
znanie korzyści przedsiębiorcom, którzy następnie będą oferowali swoje usługi lub to-
wary konsumentom na preferencyjnych warunkach66. 

Wyłączenie wskazane w art. 107 ust. 2 lit. b TFUE dopuszcza wsparcie w przypadkach 
wyrządzenia szkód przez niedające się precyzyjnie przewidzieć zdarzenia mające cha-
rakter siły wyższej, np. gradobicie, powódź lub susza. Omawiany rodzaj dopuszczalnej 

66 Sprawy połączone C-442/03 P i  C-471/03 P, P & O  European Ferries (Vizcaya) SA; sprawy połączone C-346/03 
i C-529/03 Giuseppe Atzeni i in. pkt 84.


