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Pomoc de minimis w gospodarce 
opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi
Pomoc de minimis jest wsparciem państwa udzielanym przedsiębiorcom, niewymagającym 
notyfikacji Komisji Europejskiej, gdyż jako pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje 
zaburzenia konkurencji na rynku. Ustawowym obowiązkiem ubiegania się o udzielenie pomocy  
de minimis zostali objęci przedsiębiorcy wprowadzający w danym roku produkty w opakowaniach 
o masie nieprzekraczającej 1t. Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać pomoc  
de minimis – o tym w niniejszym opracowaniu. 

De minimis aid in the management 
of packaging and packaging waste

Zagadnienia ogólne dotyczące pomocy 
de minimis
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 9 maja 
2008 r. w art. 107 ust. 1 stanowi, iż wszelka pomoc przy-
znawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu za-
sobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłó-
ca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w  za-
kresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi. Zatem co do zasady pomoc 
publiczna państwa jest zakazana, jednak skutku takiego 
nie wywołuje pomoc de minimis, czyli pomoc nieprze-
kraczająca tzw. unijnych reguł bagatelności. Norma ta jest 
kompatybilna z zasadą prawa rzymskiego wyrażającą się 
w paremii de minimis non curat lex, tj. prawo nie troszczy 
się o drobiazgi. 

Pomoc de minimis na gruncie prawa Unii 
Europejskiej
Od 1 stycznia 2014 r. zasady przyznawania pomocy 
de minimis uregulowane zostały w Rozporządzeniu Komi-
sji (UE) nr 1407/2014 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 Nr 352, 
str. 1), zwanym w dalszej części artykułu Rozporządze-
niem Komisji. Należy jednakże wskazać, iż do 30 czerwca 
2014 r. obowiązywał okres przejściowy, wynikający z po-
stanowień Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi. Rozporządzenie to obowiązywało do 31 
grudnia 2013 r., jednak przepisy przejściowe – art. 5 ust. 3 

– stanowiły, iż po upływie okresu obowiązywania wszelkie 
środki pomocy de minimis spełniające warunki określone 
w rozporządzeniu można wdrażać w sposób prawomocny 
przez kolejne 6 miesięcy. W konsekwencji oznaczało to, że 
jeżeli okres danego programu pomocowego nie został de-
finitywnie ograniczony do 31 grudnia 2013  r., to można 
było nadal na jego podstawie udzielać pomocy de minimis 
w oparciu o rozporządzenie nr 1998/2006, jednak nie dłu-
żej niż do 30 czerwca 2014 r. (6 miesięcy od ustania okresu 
obowiązywania rozporządzenia). 
Aktualnie obowiązują już w całości postanowienia Roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 1407/2014 z dnia 18 grud-
nia 2013 r., na mocy których stosuje się je do pomocy 
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De minimis aid is a state aid granted to support entrepreneurs which does not require notification 
of the European Commission because as a relatively insignificant aid it does not result in distortions 
of competition in the market. Entrepreneurs introducing  products in packages of a weight not 
exceeding 1t in a given year have been covered by a statutory obligation to apply for de minimis aid. 
What conditions must be met in order to obtain de minimis aid ? – read about it in this paper.
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przyznawanej przedsiębiorcom we wszystkich sektorach 
z  wyjątkiem pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom 
prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa 
i  akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) 
nr  104/2000, a także przyznawanej przedsiębiorstwom 
zajmującym się produkcją podstawową produktów rol-
nych oraz prowadzącym działalność w sektorze przetwa-
rzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. 
Rozporządzenie Komisji w art. 3 ust. 2 stanowi, iż całko-
wita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo 
jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć kwoty 
200 000,00 euro w okresie trzech lat podatkowych. Nato-
miast w przypadku przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego 
pomoc ta nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 euro 
w  okresie trzech lat podatkowych. Rozporządzenie wy-
różnia też sytuację, w której przedsiębiorstwo prowadzi 
działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu 
towarów, a także inną działalność, co do której stosuje 
się pułap 200 000,00 euro. W takim przypadku do niniej-
szego podmiotu stosuje się kwotę 200 000,00 euro pod 
warunkiem, że dane państwo członkowskie zadba – za 
pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie 
działalności lub wyodrębnienie kosztów – by korzyść do-
tycząca działalności w zakresie drogowego transportu to-
warów nie przekraczała 100 000,00 euro oraz by pomoc 
de minimis nie była wykorzystywana w celu nabycia pojaz-
dów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. 
Trzyletni okres wielkości pomocy należy obliczać w spo-
sób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy 
de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę tej pomocy 
przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch 
poprzedzających lat podatkowych. 
Jednocześnie dla celów reguł konkurencji określonych 
w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rozpo-
rządzenie Komisji UE zakłada, iż przedsiębiorstwem jest 
każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą 
niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania. 
Ponadto Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 
z dnia 13.06.2002 r. sygn. akt C-382/99 orzekł, iż wszystkie 
podmioty, które są kontrolowane przez ten sam podmiot 
należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo, sumuje się 
zatem pomoc przyznaną podmiotom powiązanym.

Zgodnie z art. 3 ust. 4, pomoc de minimis uznaje się za 
przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje 
prawo otrzymania takiej pomocy, zgodnie z obowiązują-
cym krajowym systemem prawnym, niezależnie od termi-
nu wypłacenia pomocy przedsiębiorstwu. 
W art. 4 Rozporządzenie Komisji wymienia formy pomo-
cy de minimis, wskazując jednocześnie, iż stosuje się je 
do pomocy, w przypadku której możliwe jest wcześniej-
sze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto, bez 
konieczności przeprowadzania oceny ryzyka, tzw. pomoc 
przejrzysta. Wyróżnia się zatem następujące formy pomo-
cy de minimis:
• pomoc w formie dotacji lub dopłat do oprocentowania;
•  pomoc w formie pożyczek będzie uznana za przejrzystą, 

jeżeli beneficjent nie będzie przedmiotem zbiorowego 
postępowania upadłościowego, a w przypadku dużych 
przedsiębiorstw, podmiot musi znajdować się w sytuacji 
porównywalnej co najmniej z oceną kredytową B- ;

•  pomoc w formie dokapitalizowania będzie uznana za przej-
rzystą, tylko jeżeli całkowita kwota dokapitalizowania ze 
środków publicznych nie przekracza pułapu de minimis;
•  pomoc w formie środków finansowania ryzyka przyjmują-

cych postać inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych 
jest uznana za przejrzystą, jeżeli kapitał dostarczany jed-
nemu przedsiębiorstwu nie przekracza pułapu de minimis;

•  pomoc w formie gwarancji – podobnie jak w formie po-
życzek – będzie uznana za przejrzystą, jeżeli beneficjent 
nie będzie przedmiotem zbiorowego postępowania upa-
dłościowego, a w przypadku dużych przedsiębiorstw, 
podmiot musi znajdować się w sytuacji porównywalnej 
co najmniej z oceną kredytową B- ;

•  pomoc w formie innych instrumentów, jeżeli instrument 
określa poziom maksymalny, tak aby nie przekroczono 
odpowiedniego pułapu.

Istotna jest również okoliczność, iż pomoc de minimis, 
regulowana przedmiotowym Rozporządzeniem, może 
być łączona z inną pomocą publiczną. Komisja Unii Eu-
ropejskiej wskazała, iż po pierwsze można łączyć ją z po-
mocą przyznawaną w innych rozporządzeniach o pomo-
cy de minimis do pułapu 200 000,00 euro oraz z pomocą 
regulowaną Rozporządzeniem Komisji UE nr 360/2012 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do po-
mocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom 
wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym (Dz.U. L 114 z 26.4.2012, s. 8) do pułapu 
określonego w tym akcie, tj. do kwoty 500 000,00 euro. 
Rozporządzenie Komisji obowiązywać będzie do dnia 
31 grudnia 2020 r.  

Szczegółowy zakres informacji, 
jakie zobowiązany jest 
udzielić przedsiębiorca, 
określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegających 
się o pomoc de minimis 

Wartość pomocy de minimis 
odpowiada wartości zwolnienia 
z opłaty produktowej przy 
uwzględnieniu maksymalnej 
stawki opłaty produktowej 
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Możliwość uzyskania pomocy de minimis 
na gruncie ustawy o gospodarce opakowa-
niami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowa-
niami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) 
w  art. 7 ust. 1 stanowi, iż w zakresie, w jakim przepisy 
ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastoso-
wania do przedsiębiorców wprowadzających produkty 
w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym 
wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącz-
nej masie opakowań nieprzekraczającej 1t, stanowi pomoc 
de minimis, w rozumieniu rozporządzeń Komisji Europej-
skiej. Przedmiotowy przepis wskazuje równocześnie na 
trzy rozporządzenia, tj.:
1)  rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 

15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 
z 28.12.2006, str. 5),

2)  rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lip-
ca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis 
dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządze-
nie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z 25.07.2007, 
str. 6),

3)  rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Trak-
tatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w  sek-
torze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L 337 z 21.12.2007, 
str. 35).

Jak wskazano powyżej, maksymalnie do 30 czerwca 2014 r. 
zastosowanie miały przepisy rozporządzenia Komisji WE 
nr 1998/2006, natomiast w chwili obecnej obowiązuje roz-
porządzenie Komisji UE nr 1407/2014. 
Ustawodawca w art. 7 ust. 2 ustawy określił, iż wartość po-
mocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opła-
ty produktowej przy uwzględnieniu maksymalnej stawki 
opłaty produktowej dla opakowań, która wynosi 4,50 zł za 
1 kg. Wartością pomocy dla danego przedsiębiorcy wpro-
wadzającego w danym roku kalendarzowym produkty 
o  masie nieprzekraczającej 1000 kg jest wysokość należ-
nej opłaty produktowej, jaką byłby zobowiązany uiścić od 
masy wprowadzonych przez siebie produktów w opako-
waniach w danym roku.
Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy przedsiębiorcy wprowadza-
jący produkty w opakowaniach, którzy w danym roku 
kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opa-
kowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 
1Mg, składają marszałkowi województwa w terminie do 
15 marca każdego roku zaświadczenia lub oświadczenia 
o pomocy de minimis, w zakresie o którym mowa w art. 37 
ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach do-
tyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404 
z późn. zm.). Zatem podmiot ubiegający się o udzielenie 
pomocy zobowiązany jest wraz z właściwym wnioskiem:
•  przedstawić wszystkie zaświadczenia o pomocy de mini-

mis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okre-

sie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie; 
•  przekazać informacje niezbędne do udzielenia pomocy 

de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 
i  prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzy-
manej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifiku-
jących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis. 

Szczegółowy zakres informacji, jakie zobowiązany jest 
udzielić przedsiębiorca, określa rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc 
de minimis (Dz. U. 2010 nr 53, poz. 311 z późn. zm.). Infor-
macje przekazuje się na formularzu, którego wzór określa 
załącznik do rozporządzenia, a dotyczą one m.in. danych 
identyfikujących wnioskodawcę, jego sytuacji ekonomicz-
nej czy prowadzonej działalności gospodarczej, w związku 
z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.
Aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o postępo-
waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
W praktyce zatem przedsiębiorcy wprowadzający w da-
nym roku produkty w opakowaniach o masie nieprzekra-
czającej 1t, zamiast obowiązku odzysku i recyklingu tych 
opakowań objęci zostali ustawowym obowiązkiem ubie-
gania się o udzielenie pomocy de minimis w tym zakresie.

Podsumowanie
 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów corocz-
nie przedstawia raport o pomocy de minimis w Polsce 
udzielonej przedsiębiorcom. Ostatni raport z września 
2013 r. obejmuje okres roku 2012. Wynika z niego, iż war-
tość pomocy de minimis w Polsce wyniosła łącznie 4 329,5 
mln zł, co stanowiło 17,5% wsparcia udzielonego przed-
siębiorcom ze środków publicznych. Natomiast średnia 
wielkość pomocy przyznawana jednemu beneficjentowi 
wyniosła około 24 tys. zł. 
Mając na uwadze fakt, iż uregulowania w zakresie pomo-
cy de minimis, wynikającej z ustawy o gospodarce opa-
kowaniami i odpadami opakowaniowymi weszły w życie 
od 1  stycznia 2014 r., pierwszych danych o wielkości po-
mocy udzielonej w ramach tej instytucji możemy oczeki-
wać w raporcie UOKIK w roku 2015. 

Co do zasady pomoc publiczna 
państwa jest zakazana, jednak 
skutku takiego nie wywołuje 
pomoc de minimis, czyli 
pomoc nieprzekraczająca tzw. 
unijnych reguł bagatelności


