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W związku z pismem z dnia 20 marca 2014 r. (znak pisma: GMS-WP-173/66/14) 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej 

(dalej: projekt ustawy), poniżej pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia. 

Przede wszystkim pragnę wskazać, iż projekt ustawy nie stanowi podstawy udzielania 

pomocy publicznej, a jedynie rozszerza katalog podmiotów, które mogą otrzymywać dotacje 

wprowadzone ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz o języku regionalnym (Dz. U. nr 17, poz. 141, z późn. zm.)(dalej: ustawa). W związku 

z powyższym projekt ustawy nie podlega opiniowaniu Prezesa UOKiK zgodnie z art. 16a 

pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.). 

Podstawą udzielania pomocy jest natomiast ustawa, która umożliwia udzielanie 

dotacji na rzecz instytucji kulturalnych, wydawców książek, czasopism, periodyków 

i druków ulotnych, programów telewizyjnych i audycji radiowych, jak również organizacji 

lub instytucji realizujących zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości 

kulturowej mniejszości. Stąd też w związku z opinią prawną Biura Analiz Sejmowych 

Kancelarii Sejmu, poniżej przedstawiam ocenę jej zgodności z przepisami 

o pomocy publicznej. 

Pragnę poinformować, iż problem dofinansowania publikacji gazet, czasopism, 

książek, . filmów oraz stron internetowych poświęconych mniejszości narodowej był 

przedmiotem kilku decyzji Komisji Europejskiej m, in. w sprawach pomocy indywidualnej dla 
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Decyzje te dotyczyŁy dotacji przeznaczonych na publikację gazet, czasopism, książek, 

produkcję krótkometrażowego filmu dokumentalnego oraz utrzymanie stron internetowych 

w języku węgierskim, poświęconych węgierskiej mniejszości na SŁowacji. Komisja 

stwierdziŁa, że w związku z tym, że powyższe projekty będą realizowane na SŁowacji 

w języku węgierskim, nie można wykluczyć, że dotacje będą wpŁywaŁy na wymianę 

handlową w UE, stąd też będą stanowiŁy pomoc publiczną. 

W odniesieniu do ustawy, należy zauważyć, że dotacje w niej przewidziane pochodzą 

ze środków publicznych, mają charakter selektywny, ponieważ dotyczą tylko niektórych 

podmiotów i stanowią dla nich korzyść ekonomiczną, której nie uzyskaŁyby w normalnych 

warunkach rynkowych. Ponadto dotacje przeznaczone są na propagowanie kultury 

mniejszości narodowych, a zatem analogicznie jak w ww. decyzjach nie można wykluczyć 

ich transgranicznego charakteru oraz wpŁywu na wymianę handlową w UE. W związku 

z powyższym, w ocenie UOKiK dotacje stanowią pomoc publiczną w rozumieniu 

art. 107 ust. 1 TFUE powinny być ocenione z punktu widzenia zgodności 

z przepisami o pomocy publicznej. 

Z uwagi na cel pomocy, należaŁoby dokonać oceny jej zgodności z art. 107 ust. 3 

lit. d) TFUE. Przewiduje on, że " ... za zgodną z regułami wspólnego rynku może być uznana 

pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego, jeżeli nie 

wpływa na warunki handlu i konkurencję we Wspólnocie w sposób sprzeczny ze wspólnym 

interesem". Mimo faktu, że Komisja zatwierdziŁa wiele projektów na podstawie art. 107 

ust. 3 lit. d)S, do chwili obecnej nie skodyfikowaŁa ona zasad, którymi kieruje się przy 

ocenie zgodności pomocy przeznaczonej na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego 

z rynkiem wewnętrznym UE. Z praktyki orzeczniczej wynika, iż oceniając daną pomoc, 

Komisja bada speŁnienie zasad ogólnych, w szczególności zasady niezbędności 

i proporcjonalności pomocy. 

Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na wymienione wyżej decyzje Komisji 

w sprawie mniejszości węgierskiej na SŁowacji. Oceniając zgodność planowanych dotacji 

1 Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie nr SA.35814. 
2 Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie nr SA.35815. 
3 Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie nr SA.35816. 
4 Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie nr SA.35817. 
5 Zob. np. decyzję Komisji Nr N540/2008 z dnia 8.4.2008 r. - Węgry - Pornoc na kulturę z Funduszu Norweskiego, 
decyzję Komisji Nr NNS0/2007 z dnia 10.10.2007 r. - Austria - Program gwarancji dla muzeów federalnych, 
decyzję Komisji Nr 29312008 z dnia 26.11.2008 r. - Węgry- Pornoc dla wielofunkcyjnych centrów kulturowych, 
muzeów i publicznych bibliotek, decyzję Komisji Nr N377/2007 z dnia 28.11.2007 r. - Holandia - Wsparcie dla 
Bataviaweń - Rekonstrukcja okrętu z XVII wieku, decyzję Komisji Nr NN43/2007 z dnia 30.4.2008 r. - Czechy
Odszkodowanie z tytułu utraty lub uszkodzenia eksponatów będących przedmiotem dużych publicznych 
wystaw, decyzję Komisji Nr N448/2005 z dnia 25.1.2006 r. - Hiszpania - Pornoc na inscenizacje teatralne, 
muzyczne i taneczne, decyzję Komisji Nr N340/2007 z dnia z dnia 18.7.2007 r. - Hiszpania - Pornoc na 
inscenizacje teatralne, taneczne, muzyczne i audiowizualne w Kraju Basków. 
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z przepisem art. 107 ust. 3 lit. d) TFUE, Komisja zauważyła, że dotyczą one produktów 

kulturalnych. Uznała, że jest mało prawdopodobne, aby inne publikacje i strony 

internetowe, których tematyka nie skupia się na problemach mniejszości węgierskiej na 

Słowacji, były substytutem do tych wspieranych. Ponadto, ze względu na ich szczególną 

tematykę subskrybenci, czy reklamodawcy prawdopodobnie nie zmienią swojego zachowania 

ze względu na przedmiotowe dotacje. W związku z powyższym, Komisja uznała, że 

zakłócenie konkurencji i wymiany handlowej w UE będzie ograniczone. Jednocześnie, biorąc 

pod uwagę, że pomoc ma być proporcjonalna i konieczna, Komisja uznała, że jest ona 

zgodna z art. 107 ust. 3 lit. d) TFUE. W odniesieniu do dotacji na produkcję filmu, Komisja 

stwierdziŁa, że spełnia ona warunki określone w Komunikacie kinematograficznym6
• 

Jednocześnie pragnę poinformować, że od dnia 1 lipca 2014 r., w ramach 

przeprowadzanej reformy unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznef, pomoc na 

kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego może być udzielana w ramach tzw. wyłączeń 

grupowych, co oznacza, że będzie można jej udzielać bez konieczności jej notyfikacji 

Komisji Europejskiej8
• Wprowadzenie nowych kategorii wyłączeń było możliwe po przyjęciu 

w dniu 22 lipca 2013 r. rozporzqdzenia Rady (UE) nr 73312013 zmieniajqcego rozporzqdzenie 

(WE) nr 994198 dotyczqce stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiajqcego Wspólnotę 

Europejskq do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 204 

z 31.7.2013). 

Zgodnie z obecnie opublikowanym projektem rozporządzenia uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu9
, 

intensywność pomocy będzie mogła wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym 

wielkość ta może w toku prac na projektem ulec zmianie. Za koszty kwalifikowane mogą być 

uznane m. in. koszty operacyjne instytucji kulturalnych związane z projektem lub działaniem 

kulturalnym. Projekt przewiduje określone pułapy pomocy, powyżej których będzie ono 

podlegać notyfikacji Komisji. Zgodnie z obecną wersją projektu rozporządzenia, 

w przypadku pomocy operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest to 

kwota pomocy przekraczająca 50 mln EUR rocznie dla jednego przedsiębiorstwa 10
• Należy 

zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, zwolnione z obowiązku 

6 Komunikat Komisji w sprawie kryteriów oceny pomocy państwa zawartych w komunikacie Komisji w sprawie 
niektórych aspektów prawnych produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych (Dz. Urz. UE 
C 31 z 7.02.009). Komunikat ten obowiązywaŁ jedynie do 31 grudnia 2012 r., ale Komisja nadal opiera się na 
nim przy ocenie wsparcia produkcji kinematograficznej. Por. decyzje Komisji w sprawach nr N 660/2006, 
N 663/2006, N 66412006, N 675/2006 i N 712/2006. 

7 Strona UOKiK poświęcona modernizacji przepisów o pomocy publicznej: 
http:/ /uokik.gov.pl/modernizacja przepisow o pomocy publicznej.php 

8 http:/ /ec.europa.eu/competition/consultations/2013 second gber/index en.html 
9 Rozporządzenie ma obowiązywać od dnia 1 lipca 2014 r., a zostanie przyjęte przez Komisję prawdopodobnie 

w maju br. 
10 Putapy określone w obecnie opublikowanym projekcie mogą ulec zmianie . 
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notyfikacji będą zarówno programy pomocowe, jak i pomoc indywidualna. W przypadku, gdy 

dotacje miałyby być zwolnione z obowiązku notyfikacji, należałoby w ustawie należałoby 

dokonać odwołania do ww. rozporządzenia oraz zapewnić zgodność z warunkami udzielania 

pomocy z rozdziału l i 11 oraz rozdziału III sekcji 11 ww. rozporządzenia. Ponadto, po wejściu 

w życie programu do Komisji Europejskiej za pośrednictwem UOKiK należałoby przesłać 

formularz informacji zbiorczej, stanowiący załącznik do projektu rozporządzenia. 

Jednocześnie, ww. informacje zbiorcze, pełen tekst środka pomocy oraz informacje 

dotyczące każdej przyznanej w ramach danego programu pomocy indywidualnej 

przekraczającej 200 000 EUR będą podlegały obowiązkowi publikacji na specjalnie do tego 

stworzonej stronie internetowej. 

Jednocześnie, w zależności od wysokości dotacji, możliwe byłoby również poddanie 

pod rozwagę udzielania ich w ramach pomocy de minimis. Pornoc de minimis ze względu na 

kwotę nie spełnia wszystkich przesłanek zawartych w przepisie art. 107 ust. 1 TFUE, tj. nie 

grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami 

członkowskimi UE. Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 140712013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), ogólna kwota pomocy 

de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku podatkowym oraz 

w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie może przekroczyć równowartości 

200 000 EUR brutto, a w sektorze drogowego transportu towarów 100 000 EUR brutto. 

Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de mini mis, jeżeli otrzymał pomoc inną 

niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 

lub pomoc dla tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy 

spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy 

ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu 

w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji. Organ udzielający pomocy jest 

zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków wynikających z ww. rozporządzenia, m.in. 

do wydania przedsiębiorcy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis na formularzu 

będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 

zaświadczeń o pomocy de minimis pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. 

U. Nr 53, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 174). W przypadku, gdyby dotacje miały być 

udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 w ustawie 

należałoby wyraźnie wskazać, że stanowią one pomoc de minimis oraz doprecyzować, że ich 

udzielanie będzie następować zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia . 
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Ponadto, w ustawie należaŁoby wprowadzić przepisy umożliwiające podmiotowi 

udzielającemu pomocy skuteczne jej nadzorowanie i monitorowanie. Pragnę zwrócić uwagę, 

iż od dnia 5 kwietnia 201 O r., zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, ma obowiązek 

przedŁożyć podmiotowi udzielającemu pomocy: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymaŁ w roku, w którym ubiega 

się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości 

pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie; 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego dziaŁalności oraz wielkości i przeznaczenia 

pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 

Zakres informacji, o których mowa w pkt 2, zostaŁ określony w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ), które weszŁo 

w życie dnia 5 kwietnia 2010 r. ZaŁącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 11
• 

W związku z powyższym, w ustawie należaŁoby zobowiązać podmioty ubiegające się 

o pomoc de minimis do przedstawiania: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini mis, jakie otrzymaŁy w roku, w którym 

ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń 

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie12
, albo oświadczeń 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 

2) w zakresie pozostaŁych informacji - odesŁanie wprost do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 201 O r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis. 

11 "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" zostaŁ zamieszczony w wersji 
aktywnej (w formacie Word) na stronie: http: l /uokik.gov.pl/formularze informacji pp.php 

12 W przypadku podmiotów, które często korzystają z pomocy de mini mis, obowiązek przedkŁadania przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, mógŁ prowadzić do 
wielokrotnego przedkŁadania tych samych zaświadczeń do podmiotów udzielających pomocy (często także do 
tego saniego podmiotu). W związku z powyższym, w nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy; publicznej, która weszŁa· w życie 14 .czerwca 2008 r., wprowadzono możliwość. 11 , , 

przedkŁadania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; oświadczenia o wielkości pomocy de minimis •··· 1 : • 

otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat, zamiast przedkŁadania wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy 
de minimis. , . . • . , · 
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Ponadto, w związku z tym, że rozporządzenie Komisji nr 1407/2013 obowiązywać 

będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym 

okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, w ustawie należałoby ograniczyć termin jej 

obowiązywania zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji nr 1407/2013. 

Z wyrazami szacunku, 

't 
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