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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na wspólne oświadczenie złożone przez senatorów Pana Wadima Tyszkiewicza 
oraz Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego w zakresie niejasności dotyczących pomocy de minimis 
kierowanej do przedsiębiorców dotkniętych kryzysem spowodowanym przez pandemię COVID-
19, informuję, że z treści oświadczenia wynika, iż załączone pytania dotyczą dozwolonych 
limitów pomocy publicznej określonych w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków 
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (dalej: 
Tymczasowe ramy).
1 lutego 2021 r. został opublikowany Komunikat Komisji – Piąta zmiana Tymczasowych ram, 
w którym Komisja wydłużyła możliwość stosowania środków pomocowych określonych 
w Tymczasowych ramach do 31 grudnia 2021 r. oraz dostosowała (zwiększyła do kwoty 1,8 mln 
euro) pułapy pomocy określone w sekcji 3.1 – Pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek 
zwrotnych lub korzyści podatkowych oraz w sekcji 3.12 – Pomoc w formie wsparcia na poczet 
niepokrytych kosztów stałych.
Wydłużenie obowiązywania oraz zwiększenie limitów pomocy publicznej obowiązujących już 
programów pomocowych nie następowało automatycznie, a musiało być poprzedzone notyfikacją 
Komisji. W związku z tym podmioty odpowiedzialne za poszczególne polskie programy 
pomocowe dokonały analizy potrzeb wprowadzenia do programów ww. modyfikacji. Na 
podstawie przekazanych przez podmioty wkładów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
23 lutego 2021 r. przesłał do Komisji notyfikację grupową, co umożliwiło Komisji przyjęcie 
16 marca 2021 r. jednej decyzji dotyczącej wszystkich zgłoszonych zmian – decyzja KE nr 
SA.62078 (2021/N). Szczegółowe informacje w zakresie zmian poszczególnych środków znajdują 
się w treści ww. decyzji. Ponadto, na stronie internetowej UOKiK 
https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3973 „Polskie programy 
pomocowe” zamieszczona została Lista instrumentów pomocowych związanych z COVID-19 
oraz zakres zmian wynikających z ww. decyzji KE.

W odniesieniu do treści wyświetlanych na stronie aplikacji SUDOP (https://sudop.uokik.gov.pl) 
informuję, iż w celu umożliwienia użytkownikom aplikacji sprawnego wyszukiwania pomocy 
udzielanej w związku z wystąpieniem COVID-19, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(odpowiedzialny za aplikację SUDOP) zmodyfikował wyszukiwarkę pomocy umożliwiając 
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zawężenie wyników tylko do pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne 
związane z COVID‑19, udzielanej w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę. Zmiana ta 
została wprowadzona w lipcu 2020 r., kiedy maksymalny pułap pomocy udzielanej w ramach 
sekcji 3.1 Tymczasowych ram wynosił 800 000 euro na przedsiębiorcę. W związku z piątą zmianą 
Tymczasowych ram, w zakresie której limit ten został zwiększony do 1,8 mln euro na 
przedsiębiorcę, UOKiK zlecił ponowną modyfikację aplikacji SUDOP, która dostosuje 
wyszukiwarkę do nowego pułapu pomocy. 
Niezależnie od powyższego informuję, że pomoc de minimis udzielana jest na podstawie 
rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE nr L 352 
z 24.12.2013, s. 1). Limity pomocy która może być udzielona przedsiębiorcy określone w ww. 
rozporządzeniu wynoszą 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO (dla działalności w zakresie 
drogowego transportu towarów) i pozostają bez zmian od dnia wejścia w życie tego 
rozporządzenia KE.

Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej

Piotr Patkowski
Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów
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 podpisem elektronicznym)
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