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Dotyczy: Pomoc Państwa N 903/2006 – Polska 
  Pomoc regionalna ad hoc dla Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o 
 
Szanowna Pani Minister, 
 

1. PROCEDURA 

(1) W dniu 27 grudnia 2006 r. zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską (Traktat WE) władze polskie zgłosiły drogą elektroniczną 
zamiar przyznania pomocy przedsiębiorstwu Johnson Controls Siemianowice Sp. z 
o.o. 

(2) W piśmie z dnia 27 lutego 2007 r. Komisja poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia w 
sprawie przedmiotowego środka pomocy, których władze polskie udzieliły w piśmie 
zarejestrowanym w Komisji w dniu 27 marca 2007 r.  

2. OPIS 

2.1. Cel 

(3) Zgłoszenie dotyczy środka pomocy indywidualnej ad hoc na realizację inwestycji 
początkowej na rzecz przedsiębiorstwa Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. 

(4) Celem środka pomocy jest wspieranie rozwoju regionalnego i tworzenia miejsc pracy 
w województwie śląskim (powiat Siemianowice Śląskie).  

2.2. Podstawa prawna 

(5) Podstawę prawną pomocy stanowią następujące akty prawne:  



 2

(1) Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez 
Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod 
nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w 
latach 2006–2009"; 

 
(2) Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych1; 

 
(3) Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem 

Gospodarki a Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.; 
 
(4) Memorandum of Understanding pomiędzy Johnson Controls Siemianowice Sp. 

z o.o. a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 
 

2.3. Projekt 

(6) Projekt obejmuje inwestycję polegającą na utworzeniu nowego zakładu produkującego 
metalowe komponenty do siedzeń samochodowych, w Siemianowicach Śląskich, w 
województwie śląskim, który jest regionem kwalifikującym się do pomocy zgodnie z 
art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE, o pułapie pomocy regionalnej wynoszącym 50% 
ekwiwalentu dotacji netto (EDN). 

(7) Inwestycja obejmuje okres od 2006 do 2009 roku, kiedy to ma zostać osiągnięta pełna 
zdolność operacyjna. 

2.4. Środek pomocy 

(8) Celem przyznania pomocy jest wsparcie inwestycji początkowej. Udzielenie pomocy 
jest jednak uwarunkowane obowiązkiem stworzenia przez Johnson Controls 
Siemianowice Sp. z o.o. 1000 miejsc pracy bezpośrednio związanych z tą inwestycją. 

(9) Pomoc w formie dotacji bezpośredniej wynosi 3 590 473 PLN (ok. 0,9 mln Euro). 
Intensywność pomocy, określona na podstawie całkowitych kosztów inwestycji 
wynoszących 140 980 000 PLN (ok. 35,5 mln EUR) odpowiada 2,5%. 

(10) Maksymalna intensywność pomocy jest obliczana w odniesieniu do kosztów 
inwestycji. Jednakże wysokość pomocy, która ma zostać przyznana beneficjentowi, 
jest obliczana na podstawie stawki zryczałtowanej na każde utworzone miejsce pracy 
do poziomu wynikającego z utworzenia 1000 miejsc pracy2. Wysokość ta kształtuje 
się na poziomie niższym od zatwierdzonego pułapu pomocy regionalnej, który wynosi 

                                                 
1  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104. 

2  Utworzenie miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy (liczby rocznych jednostek roboczych (RJR)), 
tj. osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, przy czym liczba osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu stanowi ułamkowe części RJR. 
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50% kosztów kwalifikowanych. Pomoc będzie przyznana na miejsca pracy, które 
zostaną utworzone w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji. 

(11) Pomoc jest wypłacana na podstawie sprawozdań przedkładanych przez beneficjenta 
Ministrowi Gospodarki dotyczących utworzenia miejsc pracy w danym okresie oraz 
miejsc pracy, jakie zostaną utworzone w kolejnym okresie sprawozdawczym. Jeśli 
liczba miejsc pracy jest niższa niż kwota pomocy dostępna dla beneficjenta w ramach 
rocznej transzy określonej w umowie ramowej, kwota pomocy zostaje odpowiednio 
obniżona. 

(12) Pomoc wypłacana będzie w transzach rocznych w latach 2007-2009. 

(13) Pomocą zarządzać będzie Minister Gospodarki. 

2.5. Koszty kwalifikowane 

(14) Wydatki kwalifikowane odnoszą się inwestycji w środki trwałe. Do kosztów 
kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji początkowej zalicza się 
wartość gruntów, budynków i maszyn, a także koszty budowy, infrastruktury i 
wyposażenia technicznego, pod warunkiem ich wyłącznego związku z realizowaną 
inwestycją.  

2.6. Beneficjenci i jego zobowiązania 

(15) Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. jest dużą spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, założoną w 2005 roku.  

(16) Spółka ta złożyła wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji. 

(17) Celem otrzymania pomocy, Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. zobowiązuje się 
m.in. do: 

- realizacji inwestycji o minimalnej wartości 140 980 000 PLN (ok. 35,5 mln EUR) i 
utrzymania inwestycji przez okres co najmniej pięciu lat od jej zakończenia; 

- utworzenia 1000 nowych miejsc pracy związanych z inwestycja oraz utrzymania ich 
przez okres co najmniej pięciu lat od ich utworzenia; 

- wniesienia co najmniej 25-procentowego wkładu w finansowanie inwestycji (z 
własnych środków, innych niż środki pomocy); 

- osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej do końca 2009 r.  

2.7. Kumulacja 

(18) Pomoc ad hoc w ramach przedmiotowego środka na rzecz inwestycji może być 
kumulowana z pomocą udzielaną w innych formach lub z innych źródeł, pod 
warunkiem ze nie zostanie przekroczony maksymalny pułap pomocy dla województwa 
śląskiego (t.j. 50% kosztów inwestycji).  
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(19) Władze polskie poinformowały, ze oprócz zgłoszonej pomocy ad hoc w formie dotacji 
bezpośrednich (objętej niniejszą decyzją) Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. 
będzie także korzystać w ramach istniejącego programu pomocy PL 39/2004 ze 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 66 218 828 PLN 
(ok. 16,7 mln. EUR) w specjalnej strefie ekonomicznej, w której realizowana będzie 
inwestycja.  

2.8. Korzyści dla regionu 

(20) W wyniku projektu powstanie 1000 miejsc pracy i około 200 pośrednich miejsc pracy 
w sąsiedztwie inwestycji, co będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszenie poziomu 
bezrobocia na terenie województwa śląskiego.  

3. OCENA 

3.1. Zgodność środka pomocy z prawem 

(21) Powiadamiając o planowanej pomocy ad hoc przed jej wprowadzeniem w życie, 
władze polskie wywiązały się ze swoich zobowiązań wynikających z art. 88 ust. 3 
Traktatu WE. 

3.2. Istnienie pomocy państwa w rozumieniu art 87 ust. 1 Traktatu 

(22) W odniesieniu do innych przedsiębiorstw, które nie otrzymają przedmiotowej pomocy, 
omawiany projekt stanowi dla przedsiębiorstwa Johnson Controls Siemianowice Sp. z 
o.o. korzyść gospodarczą. Ponieważ korzyść ta dotyczy pomocy indywidualnej 
udzielonej jednemu przedsiębiorstwu, uznaje się, ze omawiany środek ma charakter 
selektywny. Pomoc przyznana jest z zasobów państwowych. Ze względu na to, że 
omawiany środek dotyczy przedsiębiorstwa uczestniczącego w wymianie handlowej 
pomiędzy państwami członkowskimi, istnieje zagrożenie, że udzielana pomoc może 
wpłynąć na wymianę handlową wewnątrz Wspólnoty oraz doprowadzić do zakłócenia 
konkurencji. Tym samym omawiany projekt stanowi pomoc państwa w rozumieniu art 
87 ust. 1 Traktatu WE.  

3.3. Zgodność z zasadami wspólnego rynku 

(23) Na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE pomoc może zostać uznana za zgodną z 
zasadami wspólnego rynku, jeśli sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów, w 
których poziom życia jest wyjątkowo niski. 

(24) Środek stanowi pomoc ad hoc. Komisja stara się zasadniczo zapobiegać przyznawaniu 
pomocy ad hoc w ramach pomocy regionalnej (por. pkt 2 Wytycznych w sprawie 
krajowej pomocy regionalnej3). Jednak w tym przypadku projekt będzie miał 

                                                 
3  Dz.U. C 74 z 10.3.1998, str. 9 z późń. zm. 
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pozytywny wpływ na województwo śląskie, ponieważ beneficjent zamierza stworzyć 
1000 nowych miejsc pracy. 

(25) Projekt został poddany ocenie pod kątem zgodności z dawnymi Wytycznymi w 
sprawie krajowej pomocy regionalnej (Wytyczne) z 1998 r., ponieważ są to zasady 
mające zastosowanie do pomocy regionalnej notyfikowanej przed 1 stycznia 2007 r4.  

(26) W swojej ocenie Komisja Europejska wzięła pod uwagę następujące kwestie:  

– Inwestycja zostanie zrealizowana w Siemianowicach Śląskich, miejscowości 
położonej na obszarze kwalifikującym się do objęcia pomocą regionalną na mocy 
art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE; 

– Planowana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na Siemianowice Śląskie i 
region, przyczyniając się do utworzenia 1000 nowych miejsc pracy; 

– Zgodnie z mapą pomocy regionalnej w Polsce5 maksymalna intensywność pomocy 
w województwie śląskim wynosi 50% ekwiwalentu dotacji netto (EDN), a zatem 
intensywność wynosząca 2,5% dla bieżącego projektu jest mniejsza od 
obowiązującego pułapu pomocy regionalnej; 

– Wniosek o przyznanie pomocy został złożony przed rozpoczęciem realizacji 
projektu (por. pkt 4.2 Wytycznych); 

– Udział własny beneficjenta pomocy w finansowaniu inwestycji wyniesie co 
najmniej 25% (por. pkt 4.2 Wytycznych); 

– Kwota pomocy jest obliczana na podstawie wydatków uznanych za kwalifikowane 
zgodnie z Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej (por. pkt 4.5 
Wytycznych); 

– Pomoc będzie udzielana na miejsca pracy utworzone w ciągu trzech lat od 
zakończenia inwestycji (por. pkt 4.11 Wytycznych);  

– Władze polskie zobowiązały się do utrzymania inwestycji przez okres nie krótszy 
niż pięć lat od zakończenia inwestycji (por. pkt 4.10 Wytycznych); 

– Władze polskie zobowiązały się do utrzymania stworzonych miejsc pracy przez 
okres nie krótszy niż pięć lat (por. pkt 4.14 Wytycznych); 

– Władze polskie zobowiązały się do przestrzegania zasad dotyczących kumulacji 
(por. pkt 4.18 Wytycznych), tym samym nie zostanie przekroczony maksymalny 
pułap pomocy określony dla danego regionu. 

 

(27) W związku z powyższym Komisja uznaje zgłoszoną pomoc ad hoc za zgodną z 
Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej.  

                                                 
4  Zgodnie z przypisem 58 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Dz.U. C 

54 z 4.03.2006, str. 13-45: Projekty inwestycyjne podlegające obowiązkowi indywidualnego zgłoszenia  
oceniane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w dniu zgłoszenia. 

5  Pismo do Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 sierpnia 2004 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec 
zgłaszanych środków (C (2004) 3230/5) 
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3.4. Wniosek 

(28) W oparciu o powyższą ocenę Komisja uznaje zgłoszoną pomoc w wysokości  3 590 
473 PLN na rzecz przedsiębiorstwa Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. za 
zgodną z postanowieniami Traktatu WE w zakresie stosowania przepisów art. 87 ust. 3 
lit. a) Traktatu WE i art. 61 ust. 3 lit. a) Porozumienia EOG.  

4. DECYZJA 

(29) Komisja postanowiła zatem uznać omawiany środek za zgodny z Traktatem WE. 

(30) W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje, które nie powinny zostać 
ujawnione osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w ciągu piętnastu dni 
roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym 
terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na 
ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej 
wersji językowej na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 

Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Dyrekcji Generalnej 
ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General of Competition  
State Aid Register 
B-1049 BRUSSELS  
Nr faksu: 00-32-2-296-12-42  

  

We wszelkiej korespondencji proszę wskazać nazwę i numer sprawy.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

W imieniu Komisji 

 

 

 

 

Neelie Kroes 

Członek Komisji 

 


