
 

Jego Ekscelencja  
Pan Radosław SIKORSKI 
Minister Spraw Zagranicznych 
Al. J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 
POLSKA 
 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique 
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België 
Telefon: 00-32-(0)2-299.11.11. 

 

KOMISJA EUROPEJSKA 
 

Bruksela, dnia 17.8.2012 r.  
C(2012) 5895 final 

 

 

 

Dotyczy: pomocy państwa nr SA.35012 (2012/N)– UPS Polska Sp. z o.o. – Polska 
 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

1. PROCEDURA I OPIS ŚRODKA POMOCY 

(1) W dniu 20 lipca 2012 r. władze Rzeczpospolitej Polskiej zgłosiły Komisji 
wyżej wymieniony środek pomocy. Środek zgłoszono zgodnie z 
zawiadomieniem w sprawie procedury uproszczonej, zwłaszcza jego pkt 5 
lit. (a) (vi)1. 

(2) Opis istotnych założeń tego środka pomocy zamieszczono w streszczeniu 
zgłoszenia, opublikowanym na stronie Komisji 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/245475/245475_1342681_23
_1.pdf i załączonym do niniejszej decyzji. 

(3) Komisja nie otrzymała żadnych uzasadnionych uwag od osób trzecich 
w następstwie publikacji streszczenia zgłoszenia środka na swojej stronie 
internetowej. 

                                                 
1  Dz.U. C 136 z 16.6.2009, s. 3-12. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/245475/245475_1342681_23_1.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/245475/245475_1342681_23_1.pdf
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2. OCENA ŚRODKA POMOCY 

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE 

(4) Zgodnie z charakterystyką opisanego w streszczeniu środka pomocy 
zgłoszona pomoc indywidualna umożliwia wyłącznie przedsiębiorstwu UPS 
Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu zwolnienie, dzięki zasobom państwowym, z 
części kosztów dotyczących zatrudnienia, które w normalnych warunkach 
musiałoby ponieść samodzielnie.  W rezultacie wsparcie ze strony państwa 
umacnia pozycję przedsiębiorstwa będącego beneficjentem pomocy w 
stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnych na terenie Unii i w związku z 
tym grozi zakłóceniem konkurencji. Z uwagi na fakt, że przedmiotem 
działalności beneficjenta jest sprzedaż usług będących, przynajmniej 
potencjalnie, przedmiotem handlu jednolitego rynku Unii europejskiej, wyżej 
wymienione wsparcie może wpływać na wymianę handlową pomiędzy 
państwami członkowskimi.  

(5) Wobec powyższego Komisja doszła do wniosku, że zgłoszona pomoc 
indywidualna stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, co 
dodatkowo potwierdziło państwo członkowskie w swoim zgłoszeniu. 

2.2. Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem  

(6) Na wstępie Komisja chciałaby podkreślić, że niektóre rodzaje regionalnej 
pomocy inwestycyjnej mogą być stosowane bez wcześniejszego zgłoszenia, 
jeśli przedmiotowy środek spełnia warunki określone w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych2, zwłaszcza w art. 13 tego 
rozporządzenia. Przepisy te nie pozwalają jednak na przyznanie pomocy 
regionalnej ad hoc, z wyjątkiem szczególnych okoliczności określonych w 
art. 13 pkt 1 drugi akapit. Przedmiotowy środek pomocy udzielony 
przedsiębiorstwu UPS Polska Sp. z o.o. przez Ministra Gospodarki na 
zasadzie ad hoc nie wchodzi zatem w zakres stosowania ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych.     

(7) Komisja nie napotkała trudności przy ocenie zgłoszonego środka. Biorąc pod 
uwagę że celem środka pomocy jest wspieranie rozwoju regionalnego, 
Komisja oceniła zgodność zgłoszonego środka ze wspólnym rynkiem w 
świetle wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–
20133 (dalej zwanymi "wytycznymi").  

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

a. Region Województwa Dolnośląskiego, gdzie ma być realizowana nowa 
inwestycja, w całości kwalifikuje się do objęcia pomocą zgodnie z art. 107 
ust. 3 lit. (a) Traktatu FUE i jest objęty standardowym pułapem pomocy 
regionalnej wynoszącym 40% ekwiwalentu dotacji brutto (EDB). 

b. Zasadniczo Komisja nie jest przychylna udzielaniu pomocy regionalnej na 
zasadzie ad hoc (por. pkt 10 wytycznych). Jednak w omawianym 

                                                 
2  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3.     
3  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13-45 
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przypadku inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój miasta 
Wrocławia i regionu Województwa Dolnośląskiego poprzez stworzenie 
250 nowych miejsc pracy bezpośrednio z nią związanych (w tym 201 dla 
ludzi z wyższym wykształceniem) oraz 25 nowych miejsc pracy 
niebezpośrednio z nią związanych. Inwestycja umożliwi wprowadzenie 
nowoczesnych rozwiązań w obszarach dystrybucji, frachtu, logistyki, 
odprawy celnej, kadr i wsparcia technicznego, dzięki czemu pozytywnie 
wpłynie na poprawę innowacyjności i przedsiębiorczości oraz 
przekazywanie know-how w regionie.  Nowoczesne metody zarządzania 
personelem oraz wysokie normy w zakresie środowiska pracy poprawią 
jakość warunków zatrudnienia. 

c. Nakłady inwestycyjne w projekcie wynoszą PLN 2 021 125 (EUR 485 
534) 4. Udzielona pomoc wynosi PLN 800 000 (około EUR 192 188).   

d.  Koszty kwalifikowalne, wynoszące PLN 22 425 888 (EUR 5 289 998),  
zostały zdefiniowane zgodnie z wytycznymi, w szczególności z pkt 57 i 
58, w odniesieniu do spodziewanych dwuletnich kosztów wynagrodzenia. 

e. W związku z powyższym zgłoszona intensywność pomocy w wysokości 
3,34 % EDB pozostaje poniżej pułapu pomocy regionalnej wynoszącego 
40 % EDB. Pułap pomocy regionalnej nie zostanie przekroczony także w 
przypadku połączenia omawianej pomocy ad hoc z pomocą z innych 
źródeł, jest zatem zgodny z przepisami zawartymi w wytycznych. 

f. Beneficjent złożył wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac 
nad realizacją projektu, a organ odpowiedzialny za udzielanie pomocy 
wydał list intencyjny w sprawie przyznania pomocy (por. pkt 38 
wytycznych). 

g. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy uzależniona jest od wywiązania 
się przez przedsiębiorcę ze zobowiązania utrzymania inwestycji przez 
okres co najmniej 5 lat od jej zakończenia, a utworzonych miejsc pracy 
przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia (por. pkt 40 
wytycznych). 

h. Liczbę utworzonych miejsc pracy oblicza się zgodnie z przepisami 
zawartymi w  wytycznych (por. pkt 58).  

i. Państwo członkowskie przekazało informacje potwierdzające, że 
dotowany projekt jest nowym projektem i nie wiąże się z inwestycją 
odtworzeniową.   

(9) Zgłoszony środek spełnia zarówno merytoryczne jak i proceduralne 
wymagania ustanowione w wytycznych w sprawie krajowej pomocy 
regionalnej na lata 2007–2013. 

(10) Komisja nie otrzymała żadnych uzasadnionych uwag od osób trzecich 
w następstwie publikacji streszczenia zgłoszenia środka na swojej stronie 
internetowej. 

                                                 
4  Równowartość pomocy w euro została obliczona przy użyciu kursu EUR = 4,1626 PLN, będącego 

kursem wymiany walut obowiązującym w dniu zgłoszenia. 
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3. WNIOSEK 

(11) Wobec powyższego Komisja stwierdza, że pomoc przyznana na podstawie 
przedmiotowego środka jest zgodna ze wspólnym rynkiem zgodnie z art. 107 
ust. 3 (a) Traktatu FUE, w związku z czym nie wnosi zastrzeżeń do 
zgłoszonego środka. 

(12) W trakcie procedury zgłoszeniowej państwo członkowskie wskazało, że ze 
względu na swoją uproszczoną formę niniejsza decyzja nie zawiera żadnych 
poufnych informacji. 

 

Z wyrazami szacunku, 
w imieniu Komisji 

 

 

       Máire GEOGHEGAN-QUINN 
Członek Komisji 

 
 

 



5 

 

Załącznik: streszczenie zgłoszenia oparte na informacjach przekazanych przez państwo 
członkowskie zgodnie ze standardowym formularzem zawartym 
w załączniku do zawiadomienia w sprawie procedury uproszczonej. 
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