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Piotr Marquardt, Pomoc publiczna dla ma³ych i rednich
przedsiêbiorców,
LexisNexis, Warszawa 2007, s. 308
Opracowanie to jest oparte na dorobku doktryny polskiej i europejskiej,
analizie orzecznictwa organów Unii Europejskiej, literaturze fachowej
i publicystyce prawniczej. Praca zawiera szczegó³owe omówienie obowi¹zuj¹cych regulacji prawa wspólnotowego oraz polskiego, ukazuje wiele
ciekawych kwestii i problemów maj¹cych istotny wp³yw na ocenê aktów
prawnych, które w tym zakresie obowi¹zuj¹ i s³u¿¹ stworzeniu skutecznego systemu pomocowego, jaki ma trafiaæ do ma³ych i rednich przedsiêbiorców.
Ksi¹¿ka ma solidne oparcie merytoryczne dziêki gruntowej analizie
pojêæ podstawowych, rzutuj¹cej na prawid³owe rozumienie wielu terminów jurydycznych, choæ czêsto tak¿e wykraczaj¹cej poza tê siatkê jêzykow¹.
Operowanie zatem jêzykiem prawa nie jest takie proste, a jego zrozumienie to kolejna trudnoæ. Na szczêcie Autorowi omawianej ksi¹¿ki
uda³o siê od tych trudnoci uciec, dziêki czemu praca jest napisana
w sposób czytelny, jasny i komunikatywny dla ka¿dego zainteresowanego
t¹ problematyk¹.
Przechodz¹c do poszczególnych rozdzia³ów, warto zauwa¿yæ, ¿e
opracowanie zbudowane jest wed³ug pewnej hierarchii pojêciowej i pro-
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blemowej, wychodzi od spraw ogólnych i podstawowych, by przejæ
nastêpnie do kwestii szczegó³owych, specjalistycznych, a nawet epizodycznych.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z 6 rozdzia³ów, wyposa¿ona jest w wykaz skrótów,
wstêp, wnioski koñcowe, bibliografiê.
Jest to opracowanie, na które warto zwróciæ uwagê notariuszy, gdy¿
ma ono wysokie walory edukacyjne, porz¹dkuje wiele pojêæ i problemów
prawnych, s³u¿y zrozumieniu potencjalnych klientów, którzy, dokonuj¹c
niektórych czynnoci prawnych, bêd¹ zainteresowani skorzystaniem
z pomocy kancelarii notarialnych.
Opracowanie to dostarcza wielu cennych informacji praktycznych
o systemie pomocy publicznej, z której mog¹ korzystaæ mali i redni
przedsiêbiorcy, coraz czêciej odwiedzaj¹cy notariuszy w celu zabezpieczenia siê przed ró¿nymi zagro¿eniami. St¹d te¿ dobrze by³oby, aby
notariusze wiedzieli, jaki istnieje system pomocy publicznej dla tej grupy
zawodowej. Jest on coraz umiejêtniej wykorzystywany w ramach pomocy publicznej ze rodków krajowych lub unijnych. Zawierane umowy
i podejmowane ró¿norakie czynnoci prawne z nimi zwi¹zane gwarantuj¹,
¿e wizyty u notariuszy stan¹ siê doæ powszechn¹ praktyk¹. Dobra
orientacja w tej problematyce to niebagatelne ród³o dochodów dla kancelarii notarialnych. Warto byæ do tego przygotowanym merytorycznie
i prawnie.
Punktem wyjcia rozwa¿añ Autora jest okrelenie tego, co rozumie
siê pod terminem pomoc publiczna. Pojêcie to pojawi³o siê po raz pierwszy w art. 63 ust. 1 lit. iii Uk³adu Stowarzyszeniowego, a nastêpnie by³o
 z ró¿nym skutkiem  transferowane do prawa krajowego.
W aktach prawa wewnêtrznego pojêcie pomoc publiczna jest u¿ywane wymiennie ze sformu³owaniem pomoc pañstwowa. Istnieje zatem
pewna dychotomia pojêciowa, co nie sprzyja  jak wiadomo  przejrzystoci prawa krajowego w tym zakresie. Podkrela to doktryna i literatura
prawnicza. Szczegó³ow¹ analizê definicji pomocy publicznej przeprowadza Autor na tle regulacji unijnych, polskiej i zagranicznej nauki prawa,
orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci. Jego zdaniem
od czasu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej termin pomoc publiczna powinien byæ rozumiany jako pomoc pañstwa w rozumieniu art.
87 ust. 1 TWE, na co jednoznacznie wskazuje brzmienie ustawy z 30
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kwietnia 2004 r. o postêpowaniu sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). Trudno nie
zgodziæ siê ze stanowiskiem Autora.
A zatem, jak widaæ, tak podstawowe terminy, jakimi siê pos³ugujemy
w zakresie wspierania przedsiêbiorców, mog¹ wywo³ywaæ powa¿ne
problemy zwi¹zane z rozumieniem terminologii prawnej. Nie mówi¹c ju¿
o tym, jakie wywo³ywaæ mog¹ zamieszanie i nieporozumienia wród
oczekuj¹cych ró¿norakiej pomocy publicznej.
Udzielanie pomocy publicznej podlega okrelonym regu³om, jest klasyfikowane, st¹d te¿ znajomoæ zasad dopuszczalnoci takiego wsparcia
jest oczywista i konieczna. Co wiêcej, niekiedy pojawiaj¹ siê te¿ zakazy
udzielania pomocy publicznej, chocia¿ warto zaznaczyæ, ¿e art. 87 ust. 1
TWE nie wprowadza, sformu³owanego expressis verbis, zdecydowanego
zakazu udzielania pomocy. Takie zakazy istniej¹, wiadcz¹ o tym orzeczenia trybuna³ów europejskich. Do nich nawi¹zuje P. Marquardt, niektóre
z nich powo³uj¹c i przytaczaj¹c. Zauwa¿a tak¿e, ¿e podstawowe problemy
 do dzisiaj nie w pe³ni rozstrzygniête  zawi¹zane z samym zakazem
udzielenia pomocy publicznej maj¹ g³ównie charakter proceduralny i odnosz¹
siê do poszczególnych instrumentów subwencyjnych.
Interesuj¹ce s¹ przes³anki stosowania zakazu udzielania pomocy
publicznej. Ich pojawienie siê sprawia, ¿e pomoc wiadczona na rzecz
danego przedsiêbiorstwa mo¿e zostaæ uznana za sprzeczn¹ ze wspólnym
rynkiem, co oznacza, ¿e jest zakazana. Przes³anki te musz¹ wyst¹piæ
³¹cznie, a ich rozpoznanie stanowi o skutecznym pojawieniu siê instrumentu blokuj¹cego dalsze dzia³ania wobec okrelonego podmiotu. Zdaniem P. Marquardta przes³anki te daj¹ siê opisaæ nastêpuj¹co:
1) zastosowany rodek musi stanowiæ pomoc publiczn¹ w rozumieniu
TWE, czyli musi pochodziæ od pañstwa lub ze róde³ pañstwowych;
2) pomoc musi uprzywilejowywaæ niektóre przedsiêbiorstwa lub ga³êzie
produkcji;
3) pomoc nie mo¿e mieciæ siê w ¿adnym z wyj¹tków przewidzianych
przez przepisy szczególne
4) pomoc musi potencjalnie lub realnie zak³ócaæ swobodê konkurencji;
5) pomoc powinna naruszaæ zasady wymiany handlowej miêdzy krajami
Unii.
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Istniej¹ tak¿e wyj¹tki od zakazu udzielania pomocy publicznej, które
dzia³aj¹ w sposób obligatoryjny, a zawarte s¹ w art. 87 ust. 2 TWE.
Przepis ten wymienia (lit. a) wród trzech rodzajów pomocy zgodnej ze
wspólnym rynkiem pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych
konsumentów, pod warunkiem, ¿e jest przyznawana bez dyskryminacji
ze wzglêdu na pochodzenie towaru. Jest ona jednak kierowana nie do
przedsiêbiorcy, a konsumenta, co ju¿ wiadczy o jej specyficznym
charakterze i adresacie. Drugi rodzaj pomocy (lit. b) to pomoc maj¹ca
na celu naprawienie szkód spowodowanych klêskami ¿ywio³owymi lub
innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi. Trzecia (lit. c) to pomoc dla terenów
dotkniêtych podzia³em Niemiec, w zakresie, w jakim jest to niezbêdne
do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podzia³em.
Istniej¹ tak¿e  co warto podkreliæ  wy³¹czenia warunkowe opisane
w art. 87ust. 3 TWE. Maj¹ one doæ zró¿nicowany charakter, o ich
zakwalifikowaniu jednak decydowaæ ma cel, dla którego zostan¹ u¿yte.
I tak wystêpuje tu pomoc regionalna, horyzontalna i sektorowa, ka¿da
z nich ma swoj¹ specyfikê, wymogi i uzasadnienie. Na podstawie art.
87 ust. 3 lit b TWE zgodna ze wspólnym rynkiem jest tak¿e pomoc dla
projektów europejskich, pomoc kulturalna (art. 151 ust. 4 TWE), pomoc
istniej¹ca (art. 88 ust. 1 TWE), która zosta³a zdefiniowana w art. 87 i 88
TWE, a odnosi siê do nowych pañstw cz³onkowskich. W przypadku
Polski pomoc istniej¹ca by³a zawarta w postanowieniach Traktatu Akcesyjnego, co warto przypomnieæ.
Jest te¿ mo¿liwoæ dopuszczenia warunkowo innych rodzajów pomocy na podstawie przepisów szczególnych, odnosz¹ca siê np. do
przedsiêbiorstw wiadcz¹cych us³ugi w ogólnym interesie gospodarczym
i monopoli skarbowych (art. 86 ust. 2 TWE). Odnosiæ siê ona tak¿e mo¿e
do pomocy dla rolnictwa i rybo³ówstwa, by zapewniæ zgodnoæ w tym
sektorze z zasadami wspólnej polityki rolnej, miêdzynarodowych zobowi¹zañ i regu³ wolnej konkurencji.
W rozdziale III Autor przedstawia strukturê udzielania pomocy publicznej. Rozumie przez ni¹ wzajemne relacje zasad ogólnych ka¿dej
z kategorii pomocy publicznej, odnosz¹ce siê do ma³ego lub redniego
przedsiêbiorcy. To one bowiem graj¹ rolê g³ównych aktorów na scenie
pomocy publicznej, do nich te¿ adresowana jest najczêciej pomoc re-
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gionalna, która, aby mog³a zostaæ zrealizowana, musi uwzglêdniaæ okrelone wymogi, takie jak: istnienie podstaw prawnych jej dopuszczalnoci,
skali i rozmiaru przedsiêwziêæ, na jakie jest udzielana, koniecznoci
notyfikowania przez Komisjê WE.
W naszym przypadku interesuj¹ca jest krajowa pomoc regionalna,
która okrelana jest jako pomoc przeznaczona na wspieranie rozwoju
gospodarczego okrelonych niekorzystnie po³o¿onych regionów w UE.
Udzielana jest jako: pomoc na inwestycje przyznawane du¿ym przedsiêbiorcom, pomoc operacyjn¹, podwy¿szenie poziomów pomocy inwestycyjnych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców, pomoc na rozpoczêcie
dzia³alnoci.
Id¹c dalej w tym kierunku, koncentracja rozwa¿añ Autora skupia siê
na zapewnieniu szczegó³owych przywilejów dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców w oparciu o instrumenty powszechnie dostêpne oraz eksponuj¹c¹ now¹ formê pomocy przeznaczon¹ na zak³adanie nowych przedsiêbiorstw, te za stanowiæ maj¹ wyposa¿enie ma³ego i redniego
przedsiêbiorcy.
Ciekawa jest zw³aszcza regionalna pomoc inwestycyjna, która w Polsce
ma zastosowanie na podstawie mapy regionów kwalifikuj¹cych siê do
jej otrzymania. Mapa ta zosta³a u nas zatwierdzona przez Komisjê w 2006 r.
i przewiduje ona szczegó³ow¹ aktywnoæ inwestycyjn¹ wspieran¹ pomoc¹ regionaln¹ w okrelonych czêciach kraju.
Natomiast pomoc horyzontalna ma u³atwiaæ rozwój niektórych dzia³añ
gospodarczych, uznanych za zgodne ze wspólnym rynkiem, je¿eli nie
zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznej ze wspólnym interesem.
Do niektórych kategorii pomocy horyzontalnej pañstwa mog¹ istnieæ
szczegó³owe warunki dopuszczalnoci dokonywania grupowych zwolnieñ, które zgodnie z art. 1 i 2 rozp. Rady Nr 994/98 z 7 maja 1988 r.
dotycz¹cym stosowania art. 92 i 93 TWE stwarzaj¹ mo¿liwoæ korzystania z tych zwolnieñ w odniesieniu do pomocy minimalnej na rzecz
ma³ych i rednich przedsiêbiorców w obszarze badañ i rozwoju na rzecz
ochrony rodowiska naturalnego, na zatrudnienie, na szkolenia. Ich
szczególny charakter, wymogi i regu³y omawia P. Marquardt. Podobnie
czyni to wobec pomocy sektorowej, przez któr¹ rozumie siê zazwyczaj
pomoc udzielan¹ przedsiêbiorcom ze wzglêdu na sektor, w jakim pro-

157

Recenzja

wadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Tu daje siê wyró¿niæ tzw. sektory wra¿liwe, czyli takie, które wymagaj¹ dodatkowej troski i pomocy z wielu
powodów ekonomicznych i gospodarczych. Do tej grupy zalicza siê sektory:
motoryzacyjne, stalowe, stoczniowy, wêglowy. Ka¿dy z nich prze¿ywa
wzloty i upadki i z tego chocia¿by powodu s¹ one pod czujnym okiem
Unii Europejskiej i jej programów pomocowych.
Kluczowym zagadnieniem dla omawianej problematyki jest kwestia
podmiotowa, czyli ustalenia tego, kto mo¿e byæ adresatem potencjalnej
pomocy publicznej. Stwierdzenie, ¿e dotyczy to ma³ego i redniego
przedsiêbiorcy, nie oddaje skali i znaczenia tego zagadnienia. Bierze siê
to st¹d, ¿e nie jest wcale takie proste wskazanie tych przedsiêbiorców,
gdy¿ w naszym systemie organizacyjno-prawnym panuje doæ du¿y ba³agan
pojêciowy, odnosz¹cy siê do samego terminu przedsiêbiorca b¹d
przedsiêbiorstwo. Jak wiadomo nie s¹ to terminy synonimiczne, wprost
przeciwnie, zarówno za jednym, jak i drugim stoj¹ okrelone definicje
jurydyczne na gruncie prawa publicznego i prywatnego. W doktrynie
krajowej problem jest od dawna znany, a jego skutki przenosz¹ siê tak¿e
na sferê pomocy publicznej, co trzeba z przykroci¹ odnotowaæ. Niekiedy
siê on jeszcze bardziej pog³êbia, co wiadczy o tym, ¿e nasz ustawodawca
nie znajduje sposobu, by wyjæ z tego galimatiasu prawnego  wprost
przeciwnie  w pracach nad nowym kodeksem cywilnym utrzymane
zostaj¹ niemal¿e w dotychczasowym kszta³cie prawnym instytucje przedsiêbiorstwa i przedsiêbiorcy. A przecie¿, na gruncie prawa wspólnotowego, gdy jest mowa o podmiocie prawa i obowi¹zków, to rozumie
siê przez to przedsiêbiorstwo, a nie przedsiêbiorcê, co powoduje
zupe³nie inne konsekwencje prawne i ekonomiczne. U nas adresatem
praw i obowi¹zków jest przedsiêbiorca, a przedsiêbiorstwo s³u¿y realizacji
jego celów gospodarczych, choæ nie tylko.
Nie podejmuj¹c próby rozwik³ania tego problemu na gruncie prawa
wspólnotowego i krajowego, ju¿ teraz ³atwo stwierdziæ, ¿e pole do nieporozumieñ, konfliktów, a nawet sporów w zakresie kwestii podmiotowych jest niezmiernie du¿e. Oczywicie nie sprzyja to dobrze rozumianej
pomocy publicznej dla ma³ego i redniego przedsiêbiorcy, który nie posiada
jednolitej definicji prawnej, a wystêpuj¹ce obok siebie ró¿ne pojêcia ma³ego
i redniego przedsiêbiorcy nie sprzyjaj¹ czytelnoci prawa publicznego
i prywatnego w tym zakresie, w którym siê do nich odnosi.
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Problematyka statusu prawnego przedsiêbiorcy, a tak¿e ma³ego i redniego przedsiêbiorcy w naszym systemie normatywnym jest niezwykle
rozleg³a, ma jednak kapitalne znaczenie dla ustalenia adresata staraj¹cego
siê o pomoc publiczn¹, a jego bagatelizowanie lub niedostrzeganie w odpowiednim momencie mo¿e odbiæ siê na skutecznoci tej pomocy. Takie
zreszt¹ przypadki ju¿ u nas mia³y miejsce i nale¿y o tym pamiêtaæ. Nawi¹zuje
te¿ do tego P. Marquardt i szczegó³owo analizuje pojêcia ma³ego i redniego przedsiêbiorcy na tle prawa krajowego i wspólnotowego. Ta czêæ
Jego rozwa¿añ zas³uguje na szczególn¹ uwagê potencjalnych zainteresowanych ubieganiem siê o pomoc publiczn¹, od spe³nienia bowiem okrelonych kryteriów, takich jak skala zatrudnienia, wskaniki finansowe,
cechy powi¹zania w decyduj¹cym stopniu, zale¿y, czy dany podmiot
mo¿e aplikowaæ do pomocy publicznej, czy te¿ powinien daæ sobie z tym
spokój.
Opracowanie poza walorami naukowymi i edukacyjnymi ma równie¿
praktyczn¹ wartoæ dla przedsiêbiorców, notariuszy jako prawnikówpraktyków, a tak¿e pracowników administracji publicznej i organizacji
pozarz¹dowych, zainteresowanych pomoc¹ publiczn¹ dla przedsiêbiorców.
Moim zdaniem poznanie zasad i systemu pomocy publicznej dla
okrelonej grupy przedsiêbiorców to tak¿e cenna wiedza dla notariuszy,
to domena ich czynnoci notarialnych, to nowy obszar ich aktywnoci
zawodowej, do której trzeba i nale¿y byæ odpowiednio przygotowanym.
Byæ mo¿e ta ksi¹¿ka sk³oni do refleksji, a tak¿e i do pewnego wysi³ku
intelektualnego, który  bez w¹tpienia  mo¿e przynieæ wymierne efekty
finansowe.

Jerzy Jacyszyn
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