
Streszczenie 

Praca doktorska dotyczy pomocy publicznej w Regionalnych Programach 

Operacyjnych w Polsce na lata 2007 – 2013. 

Celem rozprawy była analiza skomplikowanej problematyki związanej z prawem 

pomocy publicznej w ramach RPO, zwrócenie uwagi na wady i zalety obowiązującego 

systemu funkcjonowania pomocy publicznej w RPO na lata 2007 – 2013 oraz wskazanie 

powodów istnienia takiej sytuacji. Do osiągnięcia celu badawczego prowadziła teza 

podstawowa rozprawy w brzmieniu: regulacje w zakresie prawa pomocy publicznej 

obowiązujące podczas realizacji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013  utrudniają podmiotom w nie zaangaŜowanym 

prawidłowe postępowanie w zakresie zgodnego z prawem wykorzystania środków 

pochodzących z Unii Europejskiej. 

Rozprawa składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz wykazu źródeł i 

literatury. KaŜdy z rozdziałów merytorycznych charakteryzuje się jednolitą trójdzielną 

budową, na którą składają się: wprowadzenie, analizy merytoryczne oraz podsumowanie.   

 W rozdziale pierwszym zawarty został opis genezy i podstawowych pojęć 

związanych ze zjawiskiem pomocy publicznej, scharakteryzowane zostały przesłanki jej 

występowania oraz podział zadań i kompetencji w tym zakresie między Unią Europejską a 

Polską. W rozdziale drugim analizie poddano RPO w Polsce w perspektywie finansowej 2007 

– 2013. Przedmiotem rozwaŜań było pojęcie RPO, cele i zadania jakie miały realizować oraz 

obszary wsparcia i źródła finansowania. W rozdziale trzecim prawo pomocy publicznej 

zostało przedstawione jako jeden z podstawowych obszarów prawa funkcjonujących w 

ramach RPO. Opisane zostały dwie podstawowe funkcje tego prawa: pasywna i aktywna. 

Przedstawiono zagadnienia związane z kwalifikowalnością projektów oraz wydatków. 

Opisano wpływ przepisów prawa pomocy publicznej na przestrzeganie dwóch zasad prawa: 

na poziomie unijnym na zasadę dobrej administracji oraz na poziomie krajowym - zasadę 

zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rozdział czwarty zawiera 

opis rodzajów pomocy publicznej występujących w RPO. Scharakteryzowano w nim wybrane 

rodzaje pomocy publicznej występujące w projektach realizowanych w ramach w RPO. W 

rozdziale piątym przeanalizowane zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością za 

nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w RPO oraz zdefiniowane niezbędne pojęcia 

oraz opisano rodzaje odpowiedzialności. Wskazano równieŜ uczestniczące w tym procesie 

podmioty oraz zasady na jakich ponoszą one odpowiedzialność. 



W zakończeniu rozprawy podsumowano argumenty przemawiające za prawdziwością 

twierdzeń zawartych w tezie głównej oraz tezach cząstkowych. Zakończenie zawiera równieŜ 

wnioski i postulaty de lege ferfenda dotyczące przepisów prawa pomocy publicznej. 


