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  Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 

I. PROCEDURA 

(1) Dnia 15 grudnia 2009 r. władze polskie zgłosiły pomoc na ratowanie dla Zakładów 
Chemicznych Police S.A. (zwanych dalej „Policami” lub „spółką”) w formie pożyczki w 
wysokości 150 000 000 PLN (ok. 37 500 000 EUR). Dnia 18 grudnia 2009 r. i dnia 19 
lutego 2010 r. służby Komisji wysłały wnioski o dodatkowe informacje, na które władze 
polskie odpowiedziały w pismach otrzymanych dnia 21 stycznia 2010 r. i dnia 31 marca 
2010 r.  

II. OPIS  

1. Beneficjent 
 

(2) Police, które są beneficjentem pomocy na ratowanie, z siedzibą w województwie 
zachodniopomorskim, w regionie Polski, który kwalifikuje się do pomocy regionalnej na 
mocy art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Spółka 
specjalizuje się w produkcji podstawowych chemikaliów, nawozów i związków 
azotowych oraz kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, zarówno na potrzeby 
rynku krajowego, jak i na eksport. Police utworzono w 1969 r. jako spółkę będącą 
własnością państwa, którą w 1995 r. przekształcono w spółkę akcyjną. W wyniku decyzji 
z 2005 r. w sprawie częściowej prywatyzacji spółki, Police są notowane na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
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(3) W dniu zgłoszenia pomocy 59,43 % akcji spółki należało do Skarbu Państwa, 8,81 % do 
będącej własnością Skarbu Państwa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (zwanej dalej 
„ARP”), 5,59 % do funduszu emerytalnego OFE PZU Złota Jesień1 a pozostałe 
rozproszone akcje w obrocie giełdowym (26,1 %) należą do innych akcjonariuszy2. 

(4) Spółka jest częścią większej grupy kapitałowej, złożonej ze spółki Police i jej spółek 
zależnych. Spółka Police jest jedynym właścicielem sześciu spółek zależnych: 
AUTOMATIKA Usługi Kontrolno Pomiarowe Sp. z o.o. (zwana dalej 
„AUTOMATIKA”), CENTRUM Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o. (zwana 
dalej „CENTRUM”), Koncept Sp. z o.o. (zwana dalej „Koncept”), REMECH Grupa 
Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. (zwana dalej „REMECH”), Supra Agrochemia Sp. z 
o.o. (zwana dalej „Supra”), Transtech Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. (zwana 
dalej „Transtech”). Police są również większościowym udziałowcem w dwóch spółkach: 
INFRAPARK POLICE S.A. (zwana dalej „INFRAPARK”) (Police są w posiadaniu 90 % 
jej akcji) i Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. (zwana dalej „Port Morski”) (Police 
są w posiadaniu 52,8 % jej udziałów). Ponadto Police posiadają 33,99 % udziałów w 
spółkach: Kemipol Sp. z o.o. (zwana dalej „Kemipol”) i 48,96 % udziałów w Budchem 
Sp. z o.o. (zwana dalej „Budchem”).  

(5) Police zatrudniają obecnie około 3 000 pracowników3. Zgodnie ze skonsolidowanym 
bilansem za 2008 r. obrót spółki w 2008 r. wyniósł 2 403 621 000 PLN (ok. 600 905 250 
EUR) a suma bilansowa wynosiła w 2008 r. 1 866 556 000 PLN (ok. 466 641 500 EUR).  

(6) Na podstawie art. 3 ust. 4 załącznika do zalecenia Komisji w sprawie definicji 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw4 Police należy uznać za duże 
przedsiębiorstwo. 

2. Środek pomocy 
 

(7) Władze polskie zgłosiły Komisji pomoc na ratowanie w formie pożyczki w wysokości 
150 000 000 PLN (ok. 37 500 000 EUR). Po zatwierdzeniu pomocy przez Komisję 
pożyczka ma zostać udzielona beneficjentowi przez podmiot publiczny, ARP, i 
wypłacona w jednej racie. Spłata pożyczki powinna nastąpić w terminie sześciu miesięcy 
od dnia jej wypłaty. Oprocentowanie pożyczki ma być o 1 punkt procentowy wyższe od 
aktualnej stopy referencyjnej dla Polski (ustalonej zgodnie z metodą stosowaną przez 
Komisję do obliczania stóp referencyjnych) obowiązującej w dniu przyznania pomocy5. 
Spółka zapewnia solidne zabezpieczenie pożyczki. Pomocy nie można łączyć z innymi 
środkami pomocy państwa dotyczącymi tych samych kosztów kwalifikowalnych. 

                                                 
1  „Złota Jesień” - Otwarty Fundusz Emerytalny w ramach polskiego krajowego systemu ubezpieczeniowego. 
2   Każdy z nich posiada mniej niż 5 % akcji. 
3  Liczba pracowników zatrudnionych w ramach grupy wynosi obecnie ok. 4 500 osób. 
4  Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 

przedsiębiorstw, Dz.U. 2003/L 124/36. 
5  Zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, 

Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). 
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(8) Trudna sytuacja finansowa Polic wynika w dużej mierze z obecnego kryzysu 
gospodarczego. Do dnia 31 października 2009 r. strata spółki wyniosła 361 425 000 PLN, 
podczas gdy jeszcze w 2008 r. spółka wypracowała 30 028 000 PLN zysku. Zmniejszał 
się również obrót spółki. Na dzień 31 października 2009 r. wyniósł 1 235 756 000 PLN w 
porównaniu do 2 402 000 000 PLN w 2008 r. Zadłużenie spółki równomiernie wzrastało, 
podczas gdy wartość aktywów malała. W trzecim kwartale 2009 r. udział finansowania 
krótkoterminowego w kapitale obrotowym wynosił 83 %, co zagrażało płynności spółki. 
Wartość aktywów faktycznie spadła z poziomu 945 912 000 PLN w 2008 r. do poziomu 
584 486 000 PLN w 2009 r. Wskaźnik rentowności, który wynosił 11 % w 2007 r., spadł 
do 1,3 % w 2008 r. i obniżał się dalej, osiągając -29,2 % na dzień 31 października 2009 r. 
Spółka posiada nadwyżkę mocy produkcyjnych. W warunkach obecnego kryzysu, który 
ma wpływ na wielkość sprzedaży, wykorzystuje się ok. 50-60 % mocy produkcyjnych. 
Władze polskie utrzymują, że w grudniu 2009 r. spółka wyczerpała wszelkie możliwości 
uzyskania finansowania swojej działalności w oparciu o źródła rynkowe. 

III. OCENA 
1. Istnienie pomocy państwa 

 
(9) Artykuł 107 ust. 1 TFUE stanowi, że wszelka pomoc przyznawana przez państwo 

członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która 
zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływa na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym. 

(10) Pożyczki na rzecz spółki Police udziela ARP, która jest podmiotem publicznym 
kontrolowanym przez Skarb Państwa6, dlatego też pożyczka udzielana jest z zasobów 
państwowych i można ją przypisać państwu. Pożyczka stanowi selektywną korzyść, 
ponieważ zapewnia spółce Police dostęp do kredytu, którego nie byłaby ona w stanie 
uzyskać na tych samych warunkach na rynku ze względu na swoje wyniki finansowe. 
Ponadto z uwagi na fakt, że państwa członkowskie prowadzą wymianę handlową w 
zakresie produktów wytwarzanych przez spółkę Police, przedmiotowy środek pomocy 
może poprawić pozycję konkurencyjną beneficjenta w stosunku do jego konkurentów, a 
zatem zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji i może wpływać na wymianę handlową 
pomiędzy państwami członkowskimi.  

2. Zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym 
 
(11) Komisja uznaje pomoc na ratowanie za zgodną z rynkiem wewnętrznym w myśl art. 107 

ust. 3 lit. c) TFUE, jeżeli spełnia ona kryteria określone w wytycznych w sprawie pomocy 
państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw7 (zwanych dalej „wytycznymi”), 
które określają zasady kwalifikowalności przedsiębiorstw do przyznania pomocy 
(kwalifikują się jedynie przedsiębiorstwa zagrożone) oraz formę, stopę procentową i inne 
warunki pomocy. 

                                                 
6  Skarb Państwa jest jedynym właścicielem; prawo głosu na walnym zgromadzeniu wykonuje Minister Skarbu. 
7  Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw, Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2. 
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2.1. Kwalifikowalność do pomocy na ratowanie  
 
(12) Pojęcie przedsiębiorstwa zagrożonego zdefiniowano w rozdziale 2.1 wytycznych. 

Zgodnie z pkt. 9 wytycznych przedsiębiorstwo jest zagrożone, jeżeli ani przy pomocy 
środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub 
wierzycieli, nie jest w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz 
publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w 
perspektywie krótko- lub średnioterminowej. Ponadto w pkt. 11 wytycznych uściśla się, 
że typowymi oznakami przedsiębiorstwa zagrożonego są rosnące straty, malejący obrót, 
zwiększanie się zapasów, nadwyżka mocy produkcyjnych, zmniejszający się przepływ 
środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub 
zerowa wartość aktywów. 

(13) Police są przedsiębiorstwem zagrożonym zgodnie z pkt. 11 wytycznych ze względu na 
odnotowane rosnące straty, rosnące zadłużenie, malejący obrót, zmniejszającą się wartość 
aktywów oraz nadwyżkę mocy produkcyjnych (zob. pkt 8 powyżej). 

(14) Police są częścią dużej grupy kapitałowej (zob. pkt 4), dlatego do celów 
kwalifikowalności do pomocy na ratowanie konieczne jest wykazanie, na mocy pkt 13 
wytycznych, że trudności przedsiębiorstwa mają charakter wewnętrzny i nie są wynikiem 
arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz że trudności te są zbyt poważne, aby 
mogły być przezwyciężone przez samą grupę.  

(15) Spółki zależne spółki Police utrzymują relacje handlowe ze spółką Police, która jest 
spółką wiodącą grupy kapitałowej. Władze polskie utrzymują, że trudności spółki Police 
nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy, a transakcje pomiędzy tymi 
przedsiębiorstwami są dokonywane na warunkach rynkowych. Komisja przyjmuje tą 
argumentację. Poniżej przedstawiono wyniki finansowe spółek zależnych:  

(16) AUTOMATIKA na koniec 2008 r. odnotowała zysk netto w wysokości 2 110 434,51 
PLN, jednak na dzień 31 października 2009 r. zysk netto spadł do wysokości 156 733,62 
PLN. 

(17) CENTRUM na koniec 2008 r. odnotowało zysk netto w wysokości 3 869 124,75 PLN, 
jednak na dzień 31 października 2009 r. odnotowało stratę netto w wysokości 984 041,87 
PLN. 

(18) Koncept na koniec 2008 r. odnotował zysk netto w wysokości 467 125,54 PLN, jednak na 
dzień 31 października 2009 r. zysk netto spadł do jedynie 19 885,44 PLN. 

(19) REMECH odnotował stratę netto w wysokości 3 852 487,44 PLN na dzień 31 
października 2009 r., a na koniec 2008 r. wykazał zysk netto w wysokości 7 173 778,90 
PLN. 

(20) Supra na koniec 2008 r. odnotowała stratę netto w kwocie 967 038,69 PLN, która 
nieznacznie wzrosła do poziomu 983 445,19 PLN na dzień 31 października 2009 r. 
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(21) Transtech odnotował zysk netto w wysokości ok. 1 576 400 PLN na dzień 31 
października 2008 r. oraz stratę netto w wysokości 17 170,08 PLN na dzień 31 
października 2009 r. 

(22) INFRAPARK na koniec 2008 r. odnotował stratę netto w wysokości 978 371,16 PLN, 
która następnie wzrosła do poziomu ok. 1 236 400 PLN na dzień 31 października 2009 r. 

(23) Port Morski na koniec 2008 r. odnotował zysk netto w wysokości 3 484 212,66 PLN, 
który znacząco spadł do poziomu ok. 794 500 PLN na dzień 31 października 2009 r. 

(24) W odniesieniu do spółek, w których Police posiadają mniej niż 50 % udziałów, Kemipol 
na koniec 2008 r. odnotował zysk netto w wysokości 15 682 247 PLN oraz zysk netto w 
wysokości ok. 16 664 200 PLN na dzień 31 października 2009 r. zaś Budchem na koniec 
roku odnotował zysk netto w wysokości 682 594,40 PLN oraz stratę netto w wysokości 
ok. 413 500 PLN. 

(25) Na podstawie dogłębnej analizy bilansów spółek zależnych, Komisja wnioskuje iż wyżej 
wymienione spółki córki nie posiadają wystarczających aktywów bądź rezerw które 
byłyby w stanie wygenerować środki niezbędne do przezwyciężenia trudności Polic. 

(26) Ze względu na wyżej opisaną sytuację finansową spółek zależnych, z których większość 
przynosi straty, jak również na fakt, że ewentualny zysk nie może być traktowany jako 
wystarczający do sprostania trudnościom spółki Police, można stwierdzić, że wymagania 
pkt. 13 wytycznych są spełnione, gdyż trudności te są zbyt poważne, aby mogły być 
przezwyciężone przez samą grupę. 

(27) Na podstawie powyższych ustaleń Komisja uznaje zatem, że spółka Police jest 
przedsiębiorstwem zagrożonym i kwalifikuje się do pomocy na ratowanie zgodnie z 
rozdziałem 2.1 wytycznych. 

2.2 Spełnianie pozostałych warunków pomocy na ratowanie  
 
(28) Pomoc na ratowanie, aby mogła zostać uznana za zgodą z rynkiem wewnętrznym, musi 

spełniać warunki określone w pkt. 25 wytycznych.  

(29) Zgodnie z pkt. 25 lit. a) wytycznych pomoc na ratowanie musi zasadniczo polegać na 
wsparciu płynności finansowej w postaci pożyczek lub gwarancji; w obu przypadkach 
pomoc ta musi zostać przyznana przy zastosowaniu stopy procentowej co najmniej 
porównywalnej do stóp stosowanych przy pożyczkach lub gwarancjach dla 
przedsiębiorstw w dobrej sytuacji. Pożyczka musi być spłacona w okresie nie dłuższym 
niż sześć miesięcy po wypłacie przedsiębiorstwu pierwszej raty. Władze polskie 
zapewniły, że oprocentowanie pożyczki, która ma być przyznana, będzie o 100 punktów 
bazowych wyższe niż stopa referencyjna dla Polski obowiązująca w momencie 
przyznania pożyczki oraz że pożyczka zostanie spłacona w okresie sześciu miesięcy od 
momentu jej wypłaty przedsiębiorstwu. W związku z tym zgłoszona pomoc na ratowanie 
jest zgodna z pkt. 25 lit. a) wytycznych. 
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(30) Zgodnie z pkt. 25 lit. b) wytycznych pomoc na ratowanie musi być uzasadniona 
poważnymi trudnościami społecznymi i nie może powodować nadmiernych efektów 
zewnętrznych, wpływających na pozostałe państwa członkowskie.  

(31) Jeżeli Police zaprzestałyby działalności (bez pomocy na ratowanie prawdopodobnie tak 
by się stało), miałoby to skutki w zakresie zatrudnienia w regionie, który jest obszarem 
objętym pomocą na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. Komisja w szczególności 
bierze pod uwagę fakt, że spółka jest jednym z najważniejszych pracodawców w regionie, 
dlatego jej zniknięcie z rynku mogłoby mieć poważne skutki w zakresie zatrudnienia w 
regionie. W tym względzie władze polskie wskazują również, że mogłoby to mieć 
również dalsze negatywne skutki w zakresie zatrudnienia, gdyż liczne MŚP, które obecnie 
współpracują ze spółką Police, zostałyby zmuszone do zwolnienia pracowników. 

(32) Biorąc pod uwagę, że trudności spółki Police wynikają w dużej mierze z kryzysu 
gospodarczego, podczas którego wykorzystuje ona swoje moce produkcyjne w 
ograniczonym zakresie (zob. pkt 8 decyzji), oraz że fakt, że przedmiotowy środek 
pomocy nie wykracza poza to, co jest konieczne do utrzymania działalności spółki w 
ograniczonym okresie (zob. pkt 35 poniżej) Komisja stwierdza, że pomoc nie spowoduje 
nadmiernych efektów zewnętrznych, wpływających na pozostałe państwa członkowskie. 
Na podstawie powyższych ustaleń można stwierdzić, że pomoc jest zgodna z pkt. 25 lit. 
b) wytycznych. 

(33) Pkt 25 lit. c) wytycznych stanowi, że pomocy na ratowanie musi towarzyszyć 
zobowiązanie państwa członkowskiego do przekazania Komisji, nie później niż sześć 
miesięcy od zatwierdzenia środka pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa, planu 
restrukturyzacji lub planu likwidacji lub też dowodu, że pożyczka została całkowicie 
zwrócona lub że gwarancja wygasła. W tym przypadku pożyczka jest ograniczona do 
sześciu miesięcy od wypłaty, a władze polskie zobowiązały się przedstawić Komisji, nie 
później niż sześć miesięcy od zatwierdzenia pomocy, plan restrukturyzacji, likwidacji lub 
dowód spłaty pożyczki w całości. Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa jest zatem 
zgodna z pkt. 25 lit. c) wytycznych. 

(34) Zgodnie z pkt. 25 lit. d) wytycznych pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa musi być 
ograniczona do kwoty potrzebnej do utrzymania działalności przedsiębiorstwa w okresie, 
na który pomoc została zatwierdzona. Wspomnianą kwotę należy obliczyć na podstawie 
potrzeb związanych z utrzymaniem płynności przedsiębiorstwa, które wynikają ze strat.  

(35) Komisja zauważa, że wzór zamieszczony w załączniku do wytycznych, stosowany w celu 
oszacowania rzeczywistych potrzeb związanych z utrzymaniem płynności beneficjenta, 
opiera się na danych finansowych odnotowanych za rok poprzedzający zgłoszenie 
pomocy i rok poprzedni, tj. za lata 2008 i 2007. Zastosowanie tego wzoru jako takiego nie 
odzwierciedlałoby jednak potrzeb związanych z utrzymaniem płynności spółki Police, 
które wynikają z bieżących strat (zob. pkt 8), co wynika wyłącznie z tego, że zgłoszenie 
miało miejsce pod koniec roku kalendarzowego 20098. Władze polskie zgłosiły pożyczkę 
w wysokości 150 000 000 PLN, wskazując, że potrzeby związane z utrzymaniem 

                                                 
8  Dnia 15 grudnia 2009 r. 
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płynności należy obliczyć na podstawie danych za lata 2008 i 2009 a nie na podstawie 
danych za lata 2007 i 2008, ponieważ dane za lata 2007 i 2008 nie odzwierciedlają 
prawidłowo obecnych potrzeb spółki związanych z utrzymaniem płynności. Zastosowanie 
w ten sposób danych finansowych do wzoru zamieszczonego w załączniku do 
wytycznych dałoby następujący wynik: (- 408 115 000) + 78 239 000 + (-180 500 000 – 
182 754 000)] /2 = - 346 565 000 PLN. Władze polskie stwierdziły również, że zgłoszona 
pomoc będzie wykorzystana do rozwiązania bieżących problemów spółki związanych z 
płynnością i powinna posłużyć do zapewnienia nabycia surowców9 oraz że jest 
ograniczona do tego, co konieczne w okresie ratowania przedsiębiorstwa.  

(36) Komisja podziela argumenty polskich władz, według których zgłoszona pożyczka na 
maksymalny okres sześciu miesięcy może być uznana za uzasadnioną w celu 
zaspokojenia bieżących krótkoterminowych potrzeb związanych z utrzymaniem 
płynności, a tym samym utrzymania działalności przedsiębiorstwa w okresie, na który 
pomoc jest zatwierdzona. Na podstawie powyższych ustaleń można zatem stwierdzić, że 
kwota pomocy jest zgodna z pkt. 25 lit. d) wytycznych. 

(37) Zgodnie z pkt. 25 lit. e) wytycznych pomoc musi być udzielona zgodnie z zasadą 
„pierwszy i ostatni raz” określoną w pkt. 72 i nast. wytycznych. Z informacji 
przedstawionych przez władze polskie wynika, że spółka Police nie otrzymała w 
przeszłości pomocy na ratowanie ani pomocy na restrukturyzację. Zgłoszona pomoc jest 
zatem zgodna z pkt. 25 lit. e) wytycznych.  

(38) W świetle powyższego Komisja uznaje, że pomoc na ratowanie dla spółki Police jest 
zgodna z rynkiem wewnętrznym w myśl postanowień art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE na mocy 
wytycznych w sprawie pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw. 

IV. WNIOSEK 

(39) Na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE Komisja postanowiła uznać pomoc państwa w 
postaci pożyczki na kwotę 150 000 000 PLN na rzecz Zakładów Chemicznych Police 
S.A. za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

 

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

 

 

                                                 
9  W szczególności fosforan, sól potasowa i paliwo gazowe.  

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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Wniosek należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Dyrekcji Generalnej ds. 
Konkurencji Komisji Europejskiej: 

 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid  
State aid Greffe  
B-1049 Brussels 
Faks: +32 2 296 12 42 

 

We wszelkiej korespondencji proszę podawać nazwę i numer sprawy. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku 

 
 
 
 

W imieniu Komisji 

 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Wiceprzewodniczący Komisji 
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