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Warszawa, dnia 26 kwietnia 2021 

 

MEMORANDUM 
 

DOTYCZĄCE OCENY SKUTKÓW REGULACJI ART. 15ZE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 
 

 

1. Tarcza Antykryzysowa. W dniu 31 marca 2020 r. wszedł w życie program pomocowy dla 

najemców powierzchni obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 1. Art. 

15ze wygasił zobowiązania najemców galerii handlowych do zapłaty czynszu oraz opłat 

eksploatacyjnych2. 

 

2. Brak notyfikacji art. 15ze. Do dnia 22 kwietnia 2021 r. art. 15ze Tarczy Antykryzysowej nie 

został notyfikowany przez Polskę do Komisji Europejskiej jako program pomocowy (art. 107  

i 108 TFUE), w przeciwieństwie do innych instrumentów pomocowych wprowadzonych Tarczą 

Antykryzysową3. 

 

3. Wartość pomocy udzielonej w ramach art. 15 ze. Łączny koszt niezgodnie z prawem 

udzielonej przez Polskę pomocy publicznej na rzecz najemców wynosi do chwili obecnej co 

najmniej 4 mld PLN.  

 

4. Niedozwolona pomoc publiczna. Program pomocowy wynikający z art. 15ze Tarczy 

Antykryzysowej spełnia przesłanki pomocy publicznej.  

 

(1) Zasoby pod kontrolą skarbu państwa. Skarb Państwa zaangażował się w redystrybucję 

środków pieniężnych podmiotów prywatnych (wynajmujących i najemców) między tymi 

podmiotami określając warunki transferów aktem powszechnie obowiązującym. Skarb 

Państwa przejął kontrolę nad przychodami wynajmujących włączając wartości wygaszonych 

zobowiązań do zasobu państwowego.  

(2) Selektywność pomocy publicznej. Selektywny wybór beneficjentów pomocy odbył się na 

warunkach nierynkowych (niespełniających testu prywatnego inwestora) i w sposób 

zakłócający konkurencję na rynku wewnętrznym EU. Niektórzy najemcy zostali 

uprzywilejowani (Państwo udzieliło im korzyści) w celu ograniczenia ich kosztów 

operacyjnych. 

(3) Zaburzenie konkurencji. Najemcy jako przedsiębiorcy uzyskali niespotykaną na całym 

rynku wewnętrznym EU pomoc finansową, która wzmocniła ich pozycję handlową, m.in. 

względem najemców nie wynajmujących powierzchni handlowej w obiektach powyżej  2000 

m2. Skarb Państwa uprzywilejował niektórych najemców takich obiektów również względem 

również innych najemców w tych obiektach nieobjętych zastosowaniem art. 15ze.  

 

5. Skutkiem naruszenia przez Polskę art. 107 i 108 TFUE może / mogą być m.in.: 

 

(1) obowiązek zwrotu pomocy przez podmioty uposażone, tj. najemców o łącznej 

wartości co najmniej 4 mld PLN, 

(2) zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby odpowiedzialne za 

brak przeprowadzenia notyfikacji programu pomocowego, 

(3) skarga do Komisji Europejskiej o braku notyfikacji pomocy publicznej. 

 

6. Planowane zmiany pomocy publicznej. W dniu 1 kwietnia 2021 r. rząd Polski ogłosił, że 

prowadzone są prace nad zmianą art. 15ze Tarczy Antykryzysowej. Planowane zmiany mogą 

stanowić ciąg dalszy niezgodnego z prawem europejskim planu pomocowego i wyczerpywać 

znamiona niedozwolonej pomocy publicznej.  

 
1 Art. 1 pkt. 14) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.). 
2 Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.: (dalej: Tarcza Antykryzysowa). 
3 M.in. art. 15zzzh, art. 15zzzd, art.15zzzzl5, art. 15zzzzl6, art.15zzu8 Tarczy Antykryzysowej. 
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I. WPROWADZENIE 

 

1. W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.: dalej: „Tarcza 

Antykryzysowa”), która w art. 15ze określiła zasady selektywnego wygaszenia z mocy ustawy 

w okresie zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 zobowiązań cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami prywatnymi z tytułu 

łączących strony umów najmu, dzierżawy lub innych umów podobnych, przez które dochodzi do 

oddania do używania powierzchni handlowej.  

 

2. W okresach od 14 marca 2020 do 3 maja 2020 r., od 7 listopada 2020 do 27 listopada 2020 r.  

i od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. oraz od 20 marca 2021 do dnia dzisiejszego  

obowiązywał/uje zakaz prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2. 

 

3. W okresie obowiązywania zakazów do dnia 30 kwietnia 2021 r. na skutek uchwalenia art. 15ze 

Tarczy Antykryzysowej szacuje się, że wynajmujący obiekty handlowe, o których mowa w pkt. 1 

utracili przychody w wysokości około 4 mld zł. Podczas pierwszego okresu obowiązywania 

zakazów (14 marca – 3 maja 2020 r.) utrata przychodów wynikająca z art. 15ze wyniosła około 

1,35 mld PLN4.  

 

4. Do dnia 26 kwietnia 2021 r. art. 15ze Tarczy Antykryzysowej nie został notyfikowany przez 

Rzeczpospolitą do Komisji Europejskiej jako program pomocowy (art. 107 i 108 TFUE, art. 6 ust. 

1 i 2 i art. 7 u.p.s.d.p.) w przeciwieństwie do innych instrumentów pomocowych wprowadzonych 

Tarczą Antykryzysową5. 

 

5. Zakładać należy, że w opinii Rządu RP regulacja art. 15 ze Tarczy Antykryzysowej nie 

stanowi pomocy publicznej. Sytuacja prawna w tym obszarze nie jest jednak tak 

jednoznaczna i oczywista. Skutkiem ewentualnej błędnej wykładni przepisów prawa 

europejskiego przez Rząd RP będzie: 

1) zarzut naruszenia prawa poprzez brak notyfikacji pomocy publicznej, o której mowa w 

art. 15ze Tarczy Antykryzysowej; 

2) obowiązek zwrotu pomocy przez podmioty uposażone, tj. najemców, o łącznej wartości 

nawet do około 4 mld PLN; 

3) możliwości wstrzymania otrzymania dalszej pomocy publicznej dla najemców do czasu 

zwrotu pomocy otrzymanej nienależnie; 

4) zarzut naruszenia przez osoby odpowiedzialne za brak notyfikacji pomocy publicznej 

dyscypliny finansów publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 Raport PwC - Centra handlowe na zakręcie. Wpływ COVID-19, grudzień 2020 roku. . 
5 M.in. art. 15zzzh, art. 15zzzd, Art.  15zzzzl5, Art.  15zzzzl6, Art.  15zzu8 Tarczy Antykryzysowej. 
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II. STAN PRAWNY 

 

1. Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE 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 wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

 

[Typowa pomoc publiczna]  

2. Za pomoc publiczną uznaje się środki pomocowe, które przynoszą korzyści gospodarcze 

przedsiębiorstwu lub zwolnienie z obciążeń gospodarczych. Za „typową” formę pomocy 

publicznej uznaje się przekazywanie przedsiębiorstwu środków w formie pieniężnej (np. dotacje, 

pożyczki, gwarancje, poręczenia, subwencje, objęcia udziałów w kapitale przedsiębiorstwa) lub 

rzeczowej (wydatki publiczne), albo wszelkie działania zmniejszające ciężar danin publicznych, 

w tym zaniechanie ich poboru i pozostawienie środków z tego tytułu w dyspozycji podmiotów 

gospodarczych (np. zwolnienia podatkowe, abolicje podatkowe, ulgi, systemy ratalne, zwolnienia 

z czynszów w publicznej gospodarce nieruchomościami)6.  

 

[Atypowa pomoc publiczna] 

3. Pomoc publiczna może również przybierać formy „atypowe”, do których można zaliczyć 

interpretacje prawa podatkowego7, przyznanie dostępu do domeny publicznej, zasobów 

naturalnych czy specjalnych lub wyłącznych praw bez odpowiedniego wynagrodzenia zgodnego 

ze stawkami rynkowymi8, jak również oświadczenia państwa członkowskiego, które mogą 

wpływać na lepszy rating lub zdolność kredytową przedsiębiorcy9. Za tego typu pomoc publiczną 

uznano również fundusze zasilane z obowiązkowych opłat nakładanych przez ustawodawstwo 

państwa członkowskiego, zarządzane i dzielone zgodnie z tym ustawodawstwem (przykład kasy 

depozytowej)10.  

 

4. Katalog konstrukcji pomocy publicznej nie jest zamknięty. Pomoc publiczna może 

przybrać dowolną formę, o ile pochodzi z zasobów państwowych11.  

 

5. Pomoc publiczna nie musi również pochodzić bezpośrednio od "państwa". Mogą ją udzielać 

również podmioty w pełni prywatne (nie mieszczące  się w pojęciu "państwa"), które w różny 

sposób dysponują źródłami (zasobami) państwowymi i udzielają w ten sposób korzyści 

innym przedsiębiorstwom.   

 

6. Tego rodzaju pomoc publiczna obejmuje w szczególności środki pomocowe, które są wynikiem 

działania państwa (czynnikiem sprawczym jest prawo)12, bez dodatkowego przewidzenia 

 
6 Pkt. 4.1 i nast. zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) (Dz.U. UE C z dnia 19 lipca 2016 r. (dalej:„Wytyczne KE”). 
7 Pkt. 4 Wyrok S(PI) z 15.07.2020 r., T-778/16, IRLANDIA I IN. PRZECIWKO KOMISJI EUROPEJSKIEJ, por.  
z Wyrok S(PI) z 24.09.2019 r., T-755/15, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA I FIAT CHRYSLER FRANCE 
FINANCE EUROPE PRZECIWKO KOMISJI EUROPEJSKIEJ. 
8 Pkt. 53 Wytyczne KE; zob. również wyrok TS z 3.04.2014 r., C-559/12 P, REPUBLIKA FRANCUSKA v. KOMISJA 
EUROPEJSKA. 
9 W sprawie C-399/10 P, Bouygues v European Commission ETS nie wykluczył takiej możliwości w zakresie w jakim 
Komisja Europejska nie przedstawiła dalszego uzasadnienia korzyści płynących z oświadczeń państwa 
członkowskiego;  zob. J. Kociubiński, O potrzebie zmiany interpretacji kryterium przypisywalności środka 
pomocowego do państwa, EPS 2019, nr 8, s. 19-25.  
10 Pkt. 25 Wyrok TS z 19.12.2013 r., C-262/12, ASSOCIATION VENT DE COLERE! FÉDÉRATION NATIONALE I 
INNI v. MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 
I MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, 
11 Pkt. 110, wyrok ETS z dnia 19 marca 2013 r. C-399/10 P, Bouygues v European Commission; por. z wyrok ETS z 
dnia 4 marca 2021 r. C-362/19, Komisja Europejska Przeciwko Fútbol Club Barcelona. 
12 Pkt. 63 Wyrok TS z 13.03.2001 r., C-379/98, PREUSSENELEKTRA AG v. SCHLESWAG AG; pkt. 14 wyrok TS z 
17.11.1993 r., C-2/91, POSTĘPOWANIE KARNE PRZECIWKO WOLF W. MENG, ECR 1993, nr 11. 
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w środku pomocowym konieczności wcześniejszego zabezpieczenia funduszy. Za takie działanie 

uznaje się działania, przy których władza publiczna: 

 

1) była aktywnie zaangażowana w uruchomienie środka pomocowego poprzez procedurę 

legislacyjną prowadzącą do wydania aktu prawa krajowego nakładającego obowiązek 

określonego rozporządzenia zasobami13, oraz  

2) nie działa jako regulator rynku14. 

 

7. Brak późniejszego udziału w samym procesie rozporządzania zasobami nie jest istotny. Pomocy 

publicznej nie wyklucza fakt, że inwestorzy podejmują później samodzielne decyzje15. Znaczenie 

ma fakt realizacji zobowiązań wynikających z prawa. 

 

8. Dla uznania danej pomocy za pomoc publiczną istotnym jest również, aby uzyskane w wyniku 

działania korzyści były nieosiągalne w normalnych warunkach rynkowych. Zastrzec należy, że 

tzw. test prywatnego inwestora nie opiera się na założeniu, że transakcja może być „komercyjnie 

rozsądna”, ale na pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy świadomy podmiot prywatny 

zgodziłby się na niższe zyski od przeciętnych dochodów w określonym sektorze 

uwzględniając inne czynniki optymalizujące własny zysk.  

 

9. Odpowiedź winna być „oczywista” w zakresie w jakim środek publiczny stanowi pomoc publiczną, 

jeżeli „ze względu na znaczenie wynikającej z tego korzyści gospodarczej jest oczywiste, że 

przedsiębiorstwo będące beneficjentem nie uzyskałoby porównywalnych udogodnień od 

wierzyciela prywatnego, który znajdowałby się w możliwie najbardziej zbliżonej sytuacji jak 

wierzyciel należący do sektora publicznego i który podejmowałby działania w celu uzyskania 

zapłaty kwot należnych mu od dłużnika przeżywającego trudności finansowe”16. 

 

10. Warunkiem uznania środka pomocowego z pomoc publiczną jest również to, czy pomoc 

wzmacnia pozycję przedsiębiorcy względem innych przedsiębiorców konkurujących w handlu Za 

takie wzmocnienie uznaje się środki pomocowe, które skutkują pomocą operacyjną, a która to 

wpływa na obniżenie kosztów bieżących i kosztów zwykłej eksploatacji17. 

 

11. Domniemuje się, że uwolnienie przedsiębiorstwa od kosztów, które musi ono ponosić w ramach 

zwykłego zarządu lub działalności, zakłóca, co do zasady, warunki konkurencji18. Uznanie 

danego środka pomocowego za zgodny z rynkiem wewnętrznym wymaga zestawienia 

pozytywnego wpływu pomocy na osiągnięcie danego celu stanowiącego przedmiot wspólnego 

zainteresowania i jego potencjalnie negatywnych skutków polegających na zakłóceniu wymiany 

handlowej i konkurencji, jak również oceny, czy pomoc była konieczna, a dany środek pomocy 

odpowiedni dla realizacji celu. 

 

12. Jeżeli podmiot w rzeczywistości czerpie z określonego środka pomocowego korzyści finansowe 

to interwencja ta powoduje uprzywilejowanie względem przedsiębiorstw konkurujących19. Jeżeli 

przedsiębiorstwo objęte pomocą prowadzi działalność w sektorze, który charakteryzuje się 

 
13 Pkt. 59, 62 wyrok S(PI) z 12.12.1996 r., T-358/94, COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE v. KOMISJA 
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, pkt. 7 Wyrok S(PI) z 13.05.2020 r., T-8/18, EASYJET AIRLINE CO. LTD 
PRZECIWKO KOMISJI EUROPEJSKIEJ, pkt. 22 i 24 wyrok TS z 13.09.2017 r., C-329/15, ENEA SA v. PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI, pkt. 18 wyrok TS z 19.12.2013 r., C-262/12, ASSOCIATION VENT DE 
COLERE! FÉDÉRATION NATIONALE I INNI v. MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT I MINISTRE DE L’ÉCONOMIE. 
14 Pkt. 54 Wytycznych KE. 
15 Pkt 2 Wyrok TS z 19.09.2000 r., C-156/98, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC v. KOMISJA WSPÓLNOT 
EUROPEJSKICH. 
16 Pkt. 72 wyrok TS z 24.01.2013 r., C-73/11 P, FRUCONA KOSICE A.S. v. KOMISJA EUROPEJSKA,  
17 Pkt. 7 wyrok S(PI) z 30.04.2019 r., T-747/17, UNION DES PORTS DE FRANCE – UPF v. KOMISJA 
EUROPEJSKA. 
18 Pkt. 30 wyrok TS z 19.09.2000 r., C-156/98, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC v. KOMISJA WSPÓLNOT 
EUROPEJSKICH. 
19 Pkt. 1 wyrok TS z 4.03.2020 r., C-586/18 P, BUONOTOURIST SRL PRZECIWKO KOMISJI EUROPEJSKIEJ. 
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występowaniem intensywnej konkurencji, z założenia przyjmuje się, że istnieje ryzyko, że taka 

pomoc zniekształca konkurencję20. 

 

13. W końcu, aby art. 107 ust. 1 TFUE miał zastosowanie, środek pomocy państwa musi sprzyjać 

"niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów" (tzw. selektywność). 

 

14. Selektywność może wynikać bezpośrednio z kryteriów prawnych udzielania środka pomocy, który 

formalnie jest zastrzeżony wyłącznie dla określonych przedsiębiorstw, tj. na przykład dla 

przedsiębiorstw określonej wielkości, przedsiębiorstw prowadzących działalność w określonych 

sektorach lub będących w trudnej sytuacji21. Środek może być selektywny, jeżeli faworyzuje np. 

sektor spożywczy w stosunku do sektora budowlanego lub przedsiębiorstwa eksportujące w 

stosunku do przedsiębiorstw sprzedających tylko w obrębie danego kraju, pomimo że każde z 

tych przedsiębiorstw działa na odrębnych rynkach. 

 

III. Art. 15 ze Tarczy Antykryzysowej jako pomoc publiczna  

 

15. Analiza prawna art. 15ze Tarczy Antykryzysowej wskazuje na możliwość naruszenia przez 

Polskę obowiązku notyfikacyjnego z art. 108 ust. TFUE, a w konsekwencji naruszenia prawa 

europejskiego.    

 

16. Przyjęty w akcie normatywnym - Tarcza Antykryzysowa, środek pomocowy z art. 15 ze spełnia 

przesłanki pomocy publicznej z art. 107 TFUE w zakresie w jakim stanowi przykład atypowej 

pomocy prawnej (forma) od państwa na rzecz najemców poprzez stworzenie prywatno-prawnego 

mechanizmu wygaszania zobowiązań umownych, w tym z mocą wsteczną  

(ust. 3 i następne art. 15 ze). Tego rodzaju środek pomocowy nie jest znany w polskim 

porządku prawnym i stanowi również w skali EU niespotykany instrument 

interwencjonizmu państwowego poprzez urzędową zmianę stosunków prywatnych22. 

 

17. Uchwalony środek pomocowy jest środkiem tymczasowym, celowym i selektywnym w zakresie 

w jakim w okresie trwania epidemii COVD-19 i ogłoszonych zakazów prowadzenia działalności 

czasowo uprzywilejował określoną wąską grupę przedsiębiorców na rynku najmu powierzchni 

handlowych, tj. najemców powierzchni w obiektach handlowych powyżej  2000 m2. Tego rodzaju 

środek pomocowy nie został wprowadzony w innych gałęziach gospodarki. 

 

18. Dobór beneficjentów pomocy miał charakter selektywny, czego potwierdzeniem były m.in.  

wypowiedzi przedstawicieli Skarbu Państwa, w tym Prezesa Rady Ministrów (patrz pkt 23), a ich 

dobór nosi znamiona dyskryminacji ze względu na pochodzenia kapitału. W tym znaczeniu 

uchwalony środek pomocowy narusza prawo konkurencji, a przez to wpływa na rynek 

wewnętrzny EU.  

 

19. Źródłem wprowadzonego programu pomocowego jest regulacja ustawowa, która spełnia 

warunek dla zakwalifikowania jej jako aktu normatywnego z art. 6 ust. 1 i 2 u.p.s.d.p.23, który 

określa warunki skorzystania przez najemców z tego środka pomocowego bez odrębnej decyzji 

państwa. Przyjęty mechanizm wykazuje cechy kredytu kupieckiego lub innego mechanizmu 

finansującego o skutku podobnym, a nawet swoistej abolicji lub zasad zapobiegania nadużyciom, 

i nie występuje na rynku (lex mercatoria), a przez to nie spełnia warunku testu prywatnego 

inwestora (pkt. 8). 

 

20. Warunki wygaszenia zobowiązań stron umów najmu / dzierżawy lub innych o podobnym skutku 

nie są rynkowe, a mechanizm mitygujący jego skutki (tj. przedłużenie umów najmu o okres 

zakazu działalności plus sześć miesięcy) został ustalony arbitralnie w ustawie, w oderwaniu od 

 
20 Pkt. 46 wyrok S(PI) z 30.04.1998 r., T-214/95, VLAAMS GEWEST (REGION FLAMANDZKI) v. KOMISJA 
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH; por. wyrok TS z 29.07.2019 r., C-659/17, ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE (INPS) PRZECIWKO AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ SPA. 
21 Pkt. 121 Wytycznych KE. 
22 Raport Deloitte Wpływ pandemii COVID -19 na polski rynek centrów handlowych 29 kwietnia 2020 roku. 
23 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 743). 
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panujących zasad kształtowania w czasie tego rodzaju umów. Zamrożenie warunków umownych 

w czasie jako środek rekompensujący nie spełnia warunku testu prywatnego inwestora, a w 

przypadku braku przedłużenia wygaszonych umów może zostać poczytywany za 

nieoprocentowany kredyt kupiecki.   

 

21. Możliwość przypisania tego środka pomocowego państwu wynika z działań państwa polskiego w 

toku postępowania legislacyjnego i uzasadnienia wprowadzenia tego środka prawnego do 

polskiego porządku prawnego24: 

„Co do zmiany art. 1 pkt 14 w zakresie wprowadzanego art. 15ze – z powodu ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, zakazano prowadzenia niektórych 

działalności gospodarczych w galeriach handlowych, w których powierzchnia sprzedaży 

przekracza 2000m2. W związku z tym prowadzenie dotychczasowej działalności w tych 

miejscach jest zabronione (punkty sprzedaży lub świadczenia usług są zamknięte) albo stało się 

mniej opłacalne z powodu zmniejszenia liczby klientów przebywających w galeriach handlowych 

(punkty sprzedaży lub świadczenia usług notują spadek przychodów). Umowy najmu albo inne 

umowy o korzystanie z powierzchni w tych galeriach powinny zostać czasowo wygaszone, aby 

najemcy i wynajmujący nie byli zobowiązani do wzajemnych świadczeń, generujących dla obu 

stron koszty w tym okresie. Po ustaniu zakazu dotychczas korzystający z powierzchni w galerii 

handlowej będą zobowiązani do złożenia oferty przedłużenia czasowo wygaszonego stosunku 

prawnego na takich samych zasadach jak wnikające z postanowień umowy, jednak przez dłuższy 

okres, tj. okres zakazu i dodatkowo 6 m-cy od dnia odwołania tego zakazu. Jeśli oferta nie 

zostanie złożona w terminie 3 m-cy od dnia zniesienia zakazu, umowy będą uważane za 

niewygaszone czasowo. Przepis o czasowym wygaśnięciu umów powinien obowiązywać od dnia 

ogłoszenia zakazu, tj. od nieogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i ustanowienia zakazu, 

natomiast przepis o powinności złożenia oferty od dnia zniesienia tego zakazu” 

22. Wskazać należy, że wprowadzony środek pomocowy nie był konieczny ze względu na inne 

uregulowania ustawowe, o czym świadczy dalsza część uzasadnienia do ww. przepisu: 

„Wprowadzane rozwiązanie nie pozbawia stron umów korzystania z innych rozwiązań 

wynikających z prawa zobowiązań, określonych w Kodeksie cywilnym, w przypadku ograniczenia 

swobody działalności gospodarczej.”  

23. Na uwagę zasługuje również oficjalne stanowisko rządu polskiego reprezentowanego przez 

Prezesa Rady ministrów, Mateusza Morawickiego, który stwierdził w kwestii ochrony czynszów, 

że:   

„Przedsiębiorcy mogą też liczyć na pomoc w zakresie kosztów najmu powierzchni. W okresie 

obowiązywania zakazów prowadzenia działalności, obiekty handlowe o pow. 2000 m2 otrzymają 

automatyczną obniżkę czynszu. Zapłacą o 80% mniej, a przez pierwsze trzy miesiące po ustaniu 

zakazu kwota opłat najmu będzie zmniejszona o 50%. – Proponujemy nowe regulacje dla 

przedsiębiorców, którzy borykają się trudnościami z zapłatą czynszu najmu powierzchni w 

różnych miejscach – informował premier RP. – To bardzo często są galerie, które mają mocną 

pozycję negocjacyjną względem polskich przedsiębiorców, którzy sprzedają tam swoje towary. 

Nasze regulacje maja pomagać mniejszym biznesom w sporze z wielkimi, międzynarodowymi 

korporacjami – dodał szef polskiego rządu. Planowane są zmiany w prawie, które zniosą 

obowiązek wydłużenia umowy najmu o 6 miesięcy za każde uzyskanie zwolnienia z czynszu w 

okresie zamknięcia. Firmy będą mogły liczyć również na pomoc prawną w zakresie 

obowiązujących rozwiązań prawnych umożliwiających uzyskanie obniżki czynszu. Polski 

Fundusz Rozwoju uruchomi program doradztwa i szkoleń.”25  

24. Działania Polski wykazują cechy działania in fraduem legis zakazanym jest bowiem obchodzenie 

regulacji dotyczących pomocy publicznej (w tym tzw. zjawisko pozbawiania efektywności reguł 

konkurencji)26. W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2002 r. C-482/99 wskazano, 

 
24Uzasadnienie do druku 299-A (o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw 
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5EDFDA5A0BA099CBC1258538003A6786/%24File/299-A.pdf. 
25 https://www.gov.pl/web/premier/tarcza-antykryzysowa--pomoc-trwa-uruchamiamy-wsparcie-dla-kolejnych-branz 
26 M. Szydło, 4. Wymóg niezależności krajowych organów regulacyjnych [w:] Krajowy parlament jako regulator 
sektorów sieciowych, Warszawa 2013. 
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że: „Prawo wspólnotowe nie może pozwolić, aby regulacje dotyczące pomocy publicznej były 

obchodzone poprzez tworzenie autonomicznych instytucji, którym powierzono przyznawanie 

pomocy.”27  

 

25. Stworzenie atypowego środka pomocowego w okresie pandemii COVID-19, który nie spełnia 

warunków dla zaistnienia przesłanki z art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE (rekompensaty poniesionych 

szkód) oraz nie występuje na terenie wewnątrzwspólnotowego rynku usług najmu powierzchni 

komercyjnych wskazuje na możliwości próby obejścia prawa europejskiego. Przedstawionej 

oceny nie zmienia prywatnoprawny charakter instrumentu, który poprzez ustawową kontrolę jego 

wykonania oraz sztywno określone ramy prawne, pozwala uznać go za instrument kontroli 

kapitału prywatnego przez państwo (zasób państwowy). Przypisywalność tego środka 

pomocowego do sfery dominium państwa wynika z zakresu regulacyjnego i potwierdza ją cel 

wprowadzenia art. 15ze Tarczy Antykryzysowej do polskiego porządku prawnego. Tym samym 

Polska poprzez regulację ustawową dokonała we własnym imieniu, a więc w celu publicznym 

(interes publiczny) transferu określonych wartości majątkowych pomiędzy podmiotami 

prywatnym poza bezpośrednim zasobem państwa. Skarb Państwa zaangażował się w 

redystrybucję środków pieniężnych podmiotów prywatnych między tym podmiotami określając 

warunki transferów aktem powszechnie obowiązującym.  

 

26. Reasumując art. 15 ze Tarczy Antykryzysowej stanowi nienotyfikowaną atypową pomoc 

publiczną, a jej beneficjenci będą zobowiązani do jej zwrotu.  

 

 

 

Z poważaniem, 

r.pr dr Piotr Łebek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Pkt. 23 wyrok TS z 16.05.2002 r., C-482/99, REPUBLIKA FRANCUSKA v. KOMISJA WSPÓLNOT 
EUROPEJSKICH. 


