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Załącznik do uchwały nr 352 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program „Podyplomowych studiów pomocy publicznej” 

 

Cel studiów  

„Podyplomowe studia pomocy publicznej” są skierowane do osób zainteresowanych 
oraz wykonujących pośrednio lub bezpośrednio zadania związane z pomocą 
publiczną, w tym środkami unijnymi. Zakres merytoryczny oraz sposób prezentacji 
treści umożliwia pozyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności zarówno przez osoby 
pracujące u dawców wsparcia publicznego, jak też u beneficjentów, przyczyniając się 
do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych związanych z pozyskaniem/ 
udzieleniem wsparcia oraz monitorowaniem zgodności z prawem unijnym.  
W konsekwencji „Podyplomowe studia pomocy publicznej” przeznaczone są dla 
zarówno decydentów i urzędników administracji publicznej szczebla centralnego, 
regionalnego i lokalnego, jak również pracowników prywatnych i publicznych 
przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, agend  
i innych podmiotów sektora publicznego (w tym np. dawców i biorców wsparcia – 
szpitali, przychodni zdrowia, szkół, uczelni, przedszkoli). 

Przedsiębiorstwa często korzystają z pomocy publicznej, choć czasami nie mają tego 
świadomości. Pojęcie to w prawie unijnym obejmuje bowiem nie tylko środki  
z budżetu centralnego czy lokalnego, ale, co jest szczególnie istotne w Polsce,  
z funduszy europejskich. W ostatnich latach Komisja Europejska przeprowadziła 
głęboką reformę zasad udzielania pomocy publicznej, istotnie zmieniając cele, jakie 
mogą być sfinansowane ze środków pomocy publicznej, jej zakres podmiotowy  
i przedmiotowy, kwalifikowalność kosztów, intensywność wsparcia oraz pozostałe 
wymogi administracyjne. W konsekwencji nowe wieloletnie ramy finansowe na lata 
2014-2020 przyniosły nie tylko większą nominalnie kwotę środków unijnych do 
dyspozycji polskich władz centralnych, regionalnych, lokalnych, jak i potencjalnych 
beneficjentów: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych, 
ale również nowe wyzwania związane z bardziej rygorystycznym przestrzeganiem 
zasad pomocowych oraz zmianą dotychczas istniejących reguł obowiązujących  
w latach 2007-2013. Wiele polskich przedsiębiorstw jest beneficjentami pomocy 
publicznej. Ich liczba zdecydowanie rośnie w trakcie wdrażania obecnych wieloletnich 
ram finansowych. Podobna sytuacja obserwowana jest na poziomie lokalnym  
i centralnym wśród dawców wsparcia publicznego. Wszyscy ci aktorzy życia 
gospodarczego potrzebują ekspertów w zakresie pozyskiwania/udzielania  
i rozliczania pomocy publicznej zgodnie ze skomplikowanymi regulacjami unijnymi.  

„Podyplomowe studia pomocy publicznej" zostały przygotowane w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie zarówno Absolwentów naszych wcześniejszych studiów nt. 
pozyskiwania środków z funduszy europejskich, jak i reformę pomocy publicznej  
z 2012-2014 r. Dlatego też od 2014 r. oferujemy nowe „Podyplomowe studia pomocy 
publicznej”, w ramach których łączymy teorię z praktyką. Znakomitą większość 
naszych zajęć prowadzą eksperci biorący udział w wypracowywaniu nowych regulacji, 
jak też praktycy z tej branży, co zapewnia unikatową formułę tych studiów. Jest to o 
tyle istotne, iż mimo że reforma zasad pomocowych została formalnie zakończona, to 
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Komisja Europejska, posiadająca wyłączne kompetencje do oceniania zgodności 
projektowanych środków pomocowych z zasadami rynku wewnętrznego UE, wydaje 
nowe komunikaty i interpretacje niedawno przyjętych przepisów. Przekazywane 
informacje są zatem w pełni aktualne i pochodzą wyłącznie ze źródeł pierwotnych. 

„Podyplomowe studia pomocy publicznej" pozwolą słuchaczom na zdobycie: 

• unikalnej, najbardziej aktualnej wiedzy na temat podstaw prawnych i struktury 
legislacyjno-instytucjonalnej systemu pomocy publicznej w Unii Europejskiej, 

• wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceny projektów pomocowych ze 
szczegółowymi regulacjami dotyczącymi dopuszczalności poszczególnych 
kategorii pomocy publicznej, w tym w ramach funduszy europejskich w latach 
2014-2020. 

Absolwenci „Podyplomowych studiów pomocy publicznej” uzyskają zatem wiedzę  
i umiejętności niezbędne do identyfikacji pomocy publicznej, jej pozyskiwania, oceny 
jej zgodności z prawem unijnym, jak również jej udzielania w ramach obowiązujących 
reguł. Informacje przekazane „z pierwszej ręki” przez praktyków umożliwią 
zapewnienie bezpieczeństwa biznesowego beneficjentów oraz rzetelności 
administracyjnej z punktu widzenia zgodności udzielonego wsparcia z obowiązującym 
prawem. 

Pracodawcy posiadający w swoim zespole pracowników mających dogłębną wiedzę 
na temat warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej mogą pozyskiwać 
środki zarówno krajowe, jak i unijne według obowiązujących przepisów prawa. Proces 
uzyskania pomocy publicznej, nie tylko tej indywidualnej, ale również w ramach 
programu pomocowego bywa bardzo długi, skomplikowany i wymagający 
szczegółowej wiedzy o procedurach i rozwiązaniach prawnych obowiązujących w tej 
sferze. Absolwenci „Podyplomowych studiów pomocy publicznej” zdobędą wiedzę  
z zakresu najnowszego orzecznictwa i interpretacji Komisji Europejskiej na temat 
przepisów unijnych o pomocy publicznej oraz posiadają umiejętności niezbędne do 
wsparcia pracodawców w tych trudnych i złożonych procedurach. 

 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 

Wiedza 

Absolwent studiów: 
1) wykazuje gruntowną wiedzę w zakresie reguł dopuszczalności 

pomocy publicznej; 
2) zna główne formy udzielania pomocy publicznej; 
3) umie ocenić efekty udzielania pomocy publicznej; 
4) zna zakres i obszary wsparcia w formie pomocy publicznej; 
5) zna różne formy udzielania pomocy publicznej; 
6) zna podstawowe zasady dotyczące warunków udzielania pomocy 

publicznej w UE w latach 2014-2020 (w tym w odniesieniu do 
krajowej pomocy regionalnej, zasady rządzące wsparciem  
w ramach specjalnych stref ekonomicznych); 

7) zna podstawowe pojęcia związane z procedurami notyfikacji 
i ewentualnego zwrotu pomocy publicznej; 

8) rozumie proces decyzyjny w UE i potrafi określić podstawowe 
kompetencje głównych instytucji UE, w tym zaangażowanych  
w proces realizacji polityki konkurencji; 

9) zna podstawowe elementy procesu ewaluacji oraz rozumie 
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wymagania zlecającego i zleceniobiorcy w ewaluacji pomocy 
publicznej. 

Umiejętności 

Absolwent studiów: 
1) potrafi zidentyfikować instrumenty prawno-finansowe lub projekty, 

które mogą wiązać się z udzielaniem pomocy publicznej; 
2) potrafi zidentyfikować odpowiednią legislację unijną mającą 

zastosowanie do oceny charakteru pomocowego danego 
instrumentu lub projektu; 

3) potrafi dokonać przeliczeń różnych form pomocy na ekwiwalent 
dotacyjny brutto; 

4) potrafi ocenić czy dany instrument prawno-finansowy lub projekt 
stanowi pomoc, potrafi zidentyfikować beneficjenta pomocy, 
przeznaczenie, formę; 

5) potrafi ocenić czy pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem oraz 
ewentualnie wskazać jakie warunki musiałyby być spełnione aby 
pomoc była zgodna z rynkiem wewnętrznym UE; 

6) potrafi ocenić czy pomoc wymaga notyfikacji; 
7) potrafi sporządzić projekt opinii Prezesa UOKiK w zakresie 

pomocy publicznej. 
 

Kompetencje 
społeczne 

Po zrealizowaniu studiów absolwent: 
1) potrafi pracować w grupie; 
2) potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę w zakresie 

zasad udzielania pomocy publicznej; 
3) nabywa umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz 

analizowania projektów. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Wymiar 
godzin 

Punkty 
ECTS 

1.  Interwencjonizm w polityce UE 4 1,5 

2.  
Podstawowe pojęcia i system źródeł prawa pomocy 
publicznej 

4 1,5 

3.  
Interwencja państwa w ramach polityki spójności  
w Polsce w latach 2014-2020 

8 3 

4.  Proceduralne aspekty udzielania pomocy publicznej 4 1,5 

5.  Przesłanki pomocy publicznej  10 3,75 

6.  
Ogólne zasady dopuszczalności pomocy w ramach 
włączeń grupowych 

2 0,75 

7.  Pomoc de minimis  4 1,5 

8.  
Pomoc publiczna na szkolenia, rozwój MŚP  
i zatrudnienie  

4 1,5 

9.  Definicja MŚP 4 1,5 

10.  
Pomoc publiczna w ramach kapitału podwyższonego 
ryzyka  

4 1,5 
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11.  Pomoc regionalna 8 3 

12.  
Specjalne strefy ekonomiczne i granty inwestycyjne  
a pomoc regionalna  

8 3 

13.  Pomoc publiczna na ochronę środowiska 4 1,5 

14.  Pomoc publiczna w sektorze energetycznym 8 3 

15.  Pomoc na badania i rozwój 8 3 

16.  Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację 8 3 

17.  Pomoc publiczna w wybranych sektorach  8 3 

18.  Pomoc w sektorze transportu 8 3 

19.  
Pomoc publiczna na rzecz usług świadczonych  
w ogólnym interesie gospodarczym 

8 3 

20.  Pomoc na rzecz rolnictwa i rybołówstwa 8 3 

21.  Pomoc publiczna w przepisach prawa podatkowego 8 3 

22.  Wymiar finansowy pomocy publicznej 8 3 

23.  Ewaluacja interwencji publicznych 8 3 

24.  Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej 4 1,5 

25.  Aktualne trendy w orzecznictwie sądów unijnych  
z zakresu pomocy publicznej – case study 

4 1,5 

26.  
Wielkość i struktura pomocy publicznej w Polsce  
i w Unii Europejskiej 

4 1,5 

SUMA 160 60 

Weryfiko
wanie 
efektów 
uczenia 
się 

• część pisemna egzaminu: test – 50 pytań testowych weryfikujących 
nabytą w trakcie zajęć wiedzę, 

• samodzielne przygotowanie projektu opinii (zgodnej ze schematem 
opinii Prezesa UOKiK) o zadanym projekcie wsparcia (program 
pomocowy lub pomocy indywidualna); 

• część ustana egzaminu w ramach której każdy ze słuchaczy krótko 
zaprezentuje koncepcję opracowanego projektu opinii o zgodności 
programu pomocowego (pomocy ad hoc) z zasadami pomocy 
publicznej przed komisją egzaminacyjną w celu weryfikacji nabytej 
wiedzy i umiejętności. 

Sposób 
dokumen-
tacji 

• listy obecności; 

• protokoły egzaminacyjne; 

• karty egzaminacyjne; 

• egzaminy; 

• prace końcowe; 

• protokoły egzaminacyjne. 

 


