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Uchwała  Nr  XXXV/862/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 września 2017 roku 
 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku  
do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 – 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  
ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwała, nie naruszając odrębnych przepisów, określa szczegółowe 
zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty 
płatności należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających 
Województwu Wielkopolskiemu, jednostkom budżetowym Województwa 
Wielkopolskiego, instytucjom kultury, dla których organizatorem jest samorząd 
województwa i jego organy, zwanym dalej „jednostkami”, oraz określa warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną i wskazuje organ uprawniony do udzielania tych ulg. 
 

§ 2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 
publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające 
Województwu Wielkopolskiemu lub jednostkom, na wniosek dłużnika,  
z zastrzeżeniem § 8, mogą być umarzane w całości oraz w przypadkach 
uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 
możliwościami płatniczymi dłużnika, mogą być umarzane w części, terminy spłaty 
całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości  
albo części należności może zostać rozłożona na raty. 

 
§ 3. 1. Do umarzania należności przypadających jednostkom uprawnieni są: 

 1) kierownik określonej jednostki w przypadku należności przypadającej  
tej jednostce, jeżeli wartość należności nie przekracza 10-krotności kwoty 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie 
decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

 2) Zarząd Województwa Wielkopolskiego - jeżeli wartość należności jest wyższa  
niż 10-krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,  
ale nie przekracza 20-krotności tej kwoty, 

 3) Sejmik Województwa Wielkopolskiego - jeżeli wartość należności jest wyższa  
niż 20-krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 
2. Do umarzania należności przypadających Województwu Wielkopolskiemu 

uprawniony jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a jeżeli wartość należności  
jest wyższa niż 20-krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 1, do umarzania należności uprawniony jest Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego. 
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3. Przez wartość należności, o której mowa w ust. 1 i 2 rozumie się należność 
główną. 

4. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności 
ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim 
stosunku do tej części należności podlegają umorzeniu należności uboczne. 

 
§ 4. Organ właściwy do umarzania należności głównej jest również uprawniony 

do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych. 
 
§ 5. Umorzenie należności, o których mowa w § 3, następuje odpowiednio  

w drodze pisemnego oświadczenia kierownika jednostki bądź uchwały Zarządu  
albo Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 6. 1. Do odroczenia terminu zapłaty należności lub rozłożenia płatności 

należności na raty uprawniony jest kierownik jednostki. 
2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok, a okres 

spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. 
3. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą 

rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od podjęcia decyzji 
do upływu terminu zapłaty. 

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości ustalonych rat, 
pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi 
odsetkami za opóźnienie, w tym również z odsetkami o których mowa w ust. 3. 

5. Uprawnienia i obowiązki określone w ust. 1-4 wobec należności Województwa 
Wielkopolskiego wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 7. Udzielenie ulg, o których mowa w § 6, następuje w drodze umowy 

cywilnoprawnej, poprzedzonej w sytuacji przewidzianej w § 6 ust. 5 uchwałą Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 8. Ulgi, o których mowa w § 3 i § 6 mogą być stosowane z urzędu jeżeli: 
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła 

majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,  
albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość 
nie przekracza kwoty 6000 zł; 

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy 
jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,  
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby 
trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym  
nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności  
lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 
5) zachodzi interes publiczny. 
 
§ 9. 1. W stosunku do dłużników będących podmiotami prowadzącymi 

działalność gospodarczą stosowanie umorzeń, odraczania terminu płatności  
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnej, stanowiących pomoc publiczną, 
odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis. 



3 

 

2. Udzielenie ulgi w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty 
należności pieniężnych, o których mowa w ust. 1 oraz w przypadkach określonych  
w § 8 pkt 5) niniejszej uchwały podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 
następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013  
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 352  
z 24.12.2013 r.) oraz Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.). 

3. Udzielenie pomocy de minimis, podmiotowi prowadzącemu działalność 
gospodarczą, następuje do wysokości 200.000 EUR brutto, a w sektorze transportu 
drogowego towarów do wysokości 100.000 EUR brutto, biorąc pod uwagę uzyskaną 
pomoc w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych. 

4. Podmioty zamierzające skorzystać z pomocy na podstawie przedmiotowej 
uchwały są, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, zobowiązane do: 

a) przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały  
w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających 
go lat podatkowych lub złożenia oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy  
de minimis, jeśli podmiot nie otrzymał pomocy de minimis w ciągu roku,  
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go  
lat podatkowych, 

b) przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie  
lub rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc  
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub złożenia 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu  
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jeśli podmiot nie otrzymał 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w ciągu roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

c) przedłożenia innych informacji wymaganych przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis   
(Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

5. Udzielenie ulgi w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty 
należności pieniężnych, o których mowa w ust. 1 podmiotom prowadzącym 
działalność rolniczą następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107  
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) oraz Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1808 ze zm.). 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 5, zamierzające skorzystać z pomocy  
na podstawie przedmiotowej uchwały są zobowiązane do przedłożenia  
wraz z wnioskiem: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis  
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się  
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych  
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis  
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymały w tym okresie,  
albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
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b) informacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się  
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego. 
 
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/919/14 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych. 

 
§ 12.  Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r. 
 
§ 13.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały  Nr  XXXV/862/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 września 2017 roku 
 
 

Na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 659) z dniem 28 kwietnia 2017 roku weszły  
w życie zmienione przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.  

 
Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany objęły przepisy normujące 

udzielanie ulg w postaci umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty 
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostkom 
samorządu terytorialnego oraz ich jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 
pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych. 

 
W związku z powyższym konieczne było dostosowanie treści uchwały  

do obowiązujących przepisów prawa. 
 

Jednocześnie, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 1808 ze zm.) projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego regulujący 
przedmiotową materię został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w Warszawie. 
 

Prezes UOKiK pismem z dnia 19 czerwca 2017 roku nr DDO-530-
296(2)17/MG wniósł do projektu zastrzeżenia, które zostały uwzględnione w 
niniejszej uchwale.  
 
 Następnie projekt uchwały został zgłoszony do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, który pismem z dnia 8 sierpnia 2017 roku, znak F.pp.0220.190.2017, zgłosił do 
projektu uchwały uwagi dotyczące udzielania pomocy de minimis podmiotom 
prowadzącym działalność gospodarczą z zakresu rolnictwa. Przedmiotowe uwagi 
zostały w całości uwzględnione w niniejszej uchwale. 
 

Okres obowiązywania niniejszej uchwały wynika z treści przepisów art. 8  
w zw. z art. 7 ust. 4 rozporządzenia komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis.  
 

Przedmiotowe rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r., a po 
upływie okresu jego stosowania wszelkie programy pomocy de minimis spełniające 
warunki określone w tym rozporządzeniu pozostają objęte jego mocą przez kolejne 
sześć miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2021 roku. 
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