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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD) 
POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ GMINY W 2022 R. 

 
TERMIN: 13 STYCZNIA 2022 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 

PROWADZĄCY: 
ROBERT ZENC – naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 
 
 

KOSZT: 400 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie w wersji elektronicznej wydawane na życzenie ) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 350 zł* (kod dostępu na jedno 
stanowisko komputerowe) 
 

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 

 
W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ 
PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.  
 

 
 

ZASADY UDZIELANIA REGIONALNEJ POMOCY INESTYCYJNEJ PRZEZ GMINY  
W LATACH 2022 – 2027   

- Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej przedłużony na kolejne lata 
- Zasadnicze zmiany w zakresie intensywności pomocy regionalnej w Polsce 

- Obszary wykluczone w Polsce z możliwości przyznawania pomocy regionalnej (pierwszy raz w 
historii)   

- Zasady przedłużania oraz przyjmowania nowych uchwał dotyczących regionalnej pomocy 
inwestycyjnej 

- Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027   
- Nowe Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 oraz nowelizacja 

rozporządzenia KE nr 651/2014 
 

SZÓSTA ZMIANA TYMCZASOWYCH RAM KE DOTYCZĄCYCH POMOCY COVIDOWEJ  
- Przedłużenie okresu obowiązywania tzw. pomocy covidowej w 2022 r.  

- Skutki przedłużenia Tymczasowych Ram w odniesieniu do covidowych instrumentów gminnych 
(przedłużenia terminów płatności, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulg z Ordynacji 

podatkowej)  
- Zasady udzielania pomocy covidowej przez gminy w 2022 r. (dopuszczalne limity, szczegółowe 

warunki, zasady kumulacji, sprawozdawczość) 
 

LIMIT POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE NA PRZEŁOMIE 2021/2022 R. 
- Jak postępować w przypadku wyczerpania limitu krajowego? 

- Przypadki przekroczenia limitu krajowego przy ulgach z tytułu nabycia i powiększenia 
gospodarstwa oraz w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej”    
 

JAK PRAWIDŁOWO NAPISAĆ PROGRAM POMOCOWY NA KOLEJNĄ PERSPEKTYWĘ 
OD 2022 R.?  

OBOWIĄZKOWE ELEMENTY UCHWAŁY W PRZYPADKU POMOCY DE MINIMIS 
 I POMOCY REGIONALNEJ  

- Co należy zawrzeć w programie pomocy de minimis? 
- Jak opracować program pomocy regionalnej?   
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UCHWAŁY DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS PRZYJMOWANE DO 2023 r. m.in.:  
- Zwolnienia z podatku od nieruchomości  

- Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych  
- Dotacje celowe na cele środowiskowe (ogniwa fotowoltaiczne, wymiana źródeł ogrzewania, 

modernizacja kotłowni, kolektory słoneczne, utylizacja azbestu, itp.) 
 

APLIKACJA SHRIMP 2  
– Najczęstsze problemy przy obsłudze aplikacji i sporządzaniu sprawozdań  

 
SYSTEM REJESTRACJI POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE (SRPP) – NAJCZĘSTSZE 

PROBLEMY I WĄTPLIWOŚCI  
- Dokonywanie korekt wprowadzonych i zatwierdzonych przypadków pomocy 

- Dopuszczalność sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy w przypadku wydania decyzji dla 
kilku osób  

 
PROGRAM SZKOLENIA: 

 

I. Zasady udzielania pomocy regionalnej na nowe inwestycje przez gminy w okresie od 1 stycznia 

2022 r. do 31 grudnia 2027 r.  

1. Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 31 grudnia 2027 r. 

2. Nowe Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej obowiązujące w latach 2022 – 2027. 

3. Nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej.  

4. Nowa mapa pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady Ministrów) na lata 2022 – 2027. 

5. Zmiany w zakresie intensywności pomocy regionalnej w Polsce.  

6. Obszary w Polsce wykluczone z możliwości udzielania pomocy regionalnej.  

7. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości nabyte w 2021 r., a jego kontynuacja w latach 

kolejnych – jakie zasady i limity stosować?  

8. Pomoc w ramach innych przeznaczeń wynikających z ogólnopolskiego programu pomocowego: 

−−−− pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (m.in. 

stadiony, hale widowiskowo-sportowe, siłownie, centra oraz kluby fitness, obiekty 

rekreacyjne);  

−−−− pomoc na infrastrukturę lokalną (infrastruktura biznesowa, parki przemysłowe, parkingi, 

inkubatory przedsiębiorczości oraz przeznaczona dla lokalnej społeczności);  

−−−− pomoc na kulturę i dziedzictwo kulturowe (m.in. muzea, teatry, opery, sale koncertowe, 

przestrzenie kulturalne i artystyczne); 

−−−− pomoc na regionalne porty lotnicze i porty morskie. 

II. Szósta zmiana Tymczasowych Ram KE dotyczących pomocy covidowej – przedłużenie okresu 

obowiązywania pomocy covidowej w 2022 r.  

1. Przedłużenie okresu obowiązywania pomocy covidowej w 2022 r. 

2. Skutki przedłużenia Tymczasowych Ram w odniesieniu do covidowych instrumentów gminnych 

(przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, ulg z Ordynacji podatkowej).  

3. Zasady udzielania pomocy covidowej przez gminy w 2022 r. (dopuszczalne limity, szczegółowe 

warunki, zasady kumulacji, sprawozdawczość).  

4. Pomoc gminna udzielana zgodnie z Sekcją 3.1 oraz Sekcją 3.9 Tymczasowych Ram (dopuszczalne 

limity pomocy, zasady kumulacji, okresy obowiązywania, trudna sytuacja ekonomiczna podmiotu). 
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5. Relacja pomocy covidowej do pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej.   

III. Pomoc covidowa a pomoc de minimis udzielane w trybie Ordynacji podatkowej.  

1. Dopuszczalne formy pomocy (ulg w spłacie zobowiązań podatkowych) w przypadku pomocy 

covidowej oraz pomocy de minimis.  

2. Czy każda ulga jest pomocą publiczną? W jakich przypadkach ulga nie stanowi pomocy publicznej? 

3. Jak powinien wyglądać kompletny wniosek o pomoc covidową oraz pomoc de minimis? 

4. Jak odróżnić pomoc covidową od pomocy de minimis? 

5. Czy przy pomocy covidowej należy badać zakłócenie konkurencji i wpływ na handel w UE? 

6. Kiedy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, a kiedy odmówić udzielenia pomocy? 

7. Badanie warunku spadku obrotów gospodarczych przy pomocy covidowej. 

8. Okres obowiązywania pomocy covidowej oraz pomocy de minimis. 

9. Warunki dopuszczalności pomocy covidowej wynikające z Sekcji 3.9 Tymczasowych Ram KE a 

warunki dopuszczalności pomocy de minimis.    

10. Na jakie przepisy należy się powołać w podstawie decyzji o udzieleniu pomocy de minimis oraz 

pomocy covidowej (problem art. 67b Ordynacji podatkowej)? 

11. Postępowanie w przypadku małżonków, współwłaścicieli oraz spółek osobowych (np. cywilnej). 

IV. Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc covidową oraz pomoc de 

minimis.  

1. Badanie powiązań z innymi przedsiębiorcami przy udzielaniu pomocy covidowej oraz pomocy de 

minimis.   

2. Badanie sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o pomoc covidową oraz pomoc de 

minimis. 

3. Badanie sytuacji ekonomicznej mikro- i małych przedsiębiorców ubiegających się o pomoc 

covidową (szczególny przypadek). 

4. Problematyka związana z obowiązkiem przedkładania sprawozdań finansowych.  

5. Przedkładanie informacji związanych z kumulacją pomocy covidowej.   

V. Problem z limitem pomocy de minimis w rolnictwie na przełomie 2021 /2022. 

1. Jak postępować w przypadku wyczerpania limitu krajowego – orzecznictwo sądowo-

administracyjne.  

2. Szczególny przypadek postępowania przy przekroczeniu limitu krajowego na przykładzie ulg z 

tytułu nabycia i powiększenia gospodarstwa oraz programu „Usuwania folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

3. Czy każda ulga dla rolnika jest pomocą publiczną? 

VI. Wykazywanie gminnej pomocy covidowej w sprawozdawczości. 

1. Kody podstaw prawnych i przeznaczeń pomocy dotyczące pomocy covidowej. 

2. Problem dnia udzielenia pomocy i terminów sprawozdawczych w pomocy covidowej.  

VII. Jak prawidłowo napisać program pomocowy na kolejną perspektywę? Obowiązkowe elementy 

uchwały w przypadku pomocy de minimis i pomocy regionalnej na nowe inwestycje. 

1. Jakie elementy (przepisy) należy zawrzeć w programie pomocy de minimis? 

2. Jakie elementy (przepisy) należy zawrzeć w programie pomocy regionalnej?  

VIII. Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej w świetle pomocy publicznej – 

najnowsze orzecznictwo sądowo – administracyjne.  

IX. Uchwały dotyczące pomocy de minimis przyjmowane do 2023 r.: 

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
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2. Ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. 

3. Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (uchwały rad gmin 

m.in. ws. wymiany źródeł ogrzewania, modernizacji kotłowni, instalacji kolektorów słonecznych, 

ogniw fotowoltaicznych, likwidacji przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacji odpadów 

zawierających azbest).  

4. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru (uchwały rad gmin). 

X. Aplikacja „SHRIMP 2” służąca do sporządzania sprawozdań z pomocy publicznej – najczęstsze 

problemy przy pracy z aplikacją.  

1. Użytkownicy główni i pomocniczy-koordynatorzy aplikacji SHRIMP 2.  

2. Dostęp do aplikacji/aktualizacja danych.  

3. Sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy. 

4. Składanie informacji o nieudzieleniu pomocy/Usuwanie informacji o nieudzieleniu pomocy w 

aplikacji SHRIMP 2.  

5. Korekta sprawozdań w aplikacji SHRIMP 2 (zmniejszenie wartości pomocy, zwrot pomocy przez 

beneficjenta). 

6. Generowanie zaświadczeń o pomocy de minimis w aplikacji SHRIMP 2. 

7. Generowanie raportów o pomocy publicznej/pomocy de minimis udzielonej konkretnemu 

beneficjentowi/beneficjentom.  

XI. System rejestracji pomocy publicznej w rolnictwie (SRPP) – najczęstsze problemy. 

1. Dokonywanie korekt wprowadzonych i zatwierdzonych przypadków pomocy. 

2. Dopuszczalność sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy w przypadku wydania decyzji dla 

kilku osób.   

XII. Definicja pomocy publicznej – najczęstsze problemy w praktyce gminnej, z uwzględnieniem 

pomocy Covidowej.  

XIII. Zmiana stopy bazowej dla Polski od 1 listopada 2021 r. – służącej  do przeliczania pomocy 

publicznej na EDB w formie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.  

XIV. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – najważniejsze 

problemy w zakresie udzielania pomocy w ramach programu  

1. „Usuwanie folii rolniczych…” jako pomoc de minimis w rolnictwie. 

2. „Beneficjenci programu” a „Ostateczni odbiorcy korzyści”. 

3. Problemy z ustaleniem dnia udzielenia pomocy. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 12 stycznia 2022 r. 

NABYWCA: 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

ODBIORCA: 
Nazwa instytucji: ..…………………….………………... 
 

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

13 STYCZNIA 2022 R.  SZKOLENIE ONLINE – POMOC PUBLICZNA 
PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I WYSŁANIE JEJ  

NA ADRES E-MAIL: …………………………………………… 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

 

…..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  

 z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami. 
  

           …..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ  
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl 

lub: kontakt@taxpress.com.pl 
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

 

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!! 
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności  wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od 
zaległych wpłat. 
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej Taxpress S.C. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) . 

 

RAZEM: 


