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Przedmiot: Pomoc państwa nr SA.36486 (2013/NN, ex 2013/N) – Polska 
 pomoc dla PKP IC na zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi 

połączeń dalekobieżnych 
 
Szanowny Panie Ministrze, 

1. PROCEDURA  

(1) W dniu 4 kwietnia 2013 r. Polska zgłosiła wyżej wymieniony środek zgodnie z art. 
108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W pismach z dnia 
4 czerwca 2013 r. i z dnia 26 sierpnia 2013 r. Komisja wystąpiła o przekazanie 
dodatkowych informacji. Polska przekazała te dodatkowe informacje w pismach z 
dnia 27 czerwca 2013 r. oraz z dnia 23 września 2013 r.  

(2) W pismach z dnia 7 i 21 listopada 2013 r. Polska przekazała dalsze informacje. 
Pismem z dnia 26 listopada 2013 r. Komisja poinformowała Polskę, że dokona 
zmiany klasyfikacji sprawy na sprawę niezgłoszoną (sprawę NN), ponieważ dotacja 
została już przyznana beneficjentowi przed zgłoszeniem środka do Komisji. Polska 
przekazała dalsze informacje pismem z dnia 5 grudnia 2013 r. 
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2. OPIS ŚRODKA POMOCY 

2.1. Regionalny projekt inwestycyjny 

(3) Środek obejmuje dotację bezpośrednią oraz gwarancję państwa, które mają ułatwić 
zakup nowego taboru kolejowego wraz z dedykowanym warsztatem utrzymania 
technicznego w ramach regionalnego projektu inwestycyjnego. Tabor będzie 
wykorzystywany do obsługi dalekobieżnego kolejowego transportu pasażerskiego w 
Polsce. 

(4) Beneficjentem środka jest spółka PKP Intercity S.A. (zwana dalej „PKP IC”), 
pasażerski przewoźnik kolejowy należący w pełni do spółki Polskie Koleje 
Państwowe S.A. („PKP SA”). PKP IC działa na rynku kolejowego transportu 
pasażerskiego w Polsce; wykonuje zamówienia publiczne na usługi1 oraz świadczy 
usługi komercyjnego kolejowego transportu pasażerskiego. Umowy dotyczące 
zamówień publicznych na usługi i umowy komercyjne stanowią odrębne segmenty 
działalności PKP IC, z osobnymi księgami przychodów i rozchodów. Udział PKP IC 
w rynku transportu pasażerskiego w Polsce wynosi ok. 4,5 %, a udział w rynku 
kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce – ok. 13 %. 

Zakupiony tabor i warsztat utrzymania technicznego 

(5) W ramach projektu spółka PKP IC zakupiło 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych 
do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich (zwanych dalej „EZT”) 
o następujących cechach2: 

− prędkość maksymalna: 250 km/h; 
− liczba miejsc siedzących: 402 (57 miejsc siedzących klasy pierwszej i 345 

miejsc siedzących klasy drugiej); 
− długość: 200 m; 
− masa: 395,5 t; 
− systemy zasilania: 3 kV, 15 kV 16 i 2/3Hz, 25 kV 50 Hz; 
− moc zespołu: ok. 5500 – 6000 kW; 
− nacisk osi na tor: 170 kN. 

(6) W zakres projektu wchodzi również budowa warsztatu utrzymania technicznego 
(zwanego dalej „warsztatem”) w Warszawie. Warsztat ma zapewniać usługi wsparcia, 
utrzymania i konserwacji zakupionych EZT. Zdaniem Polski zachodzi potrzeba 
budowy warsztatu ze względu na fakt, że istniejące zaplecze techniczne PKP IC nie 
nadaje się do obsługi floty tak zaawansowanej technicznie, jak zakupione EZT. 
Warsztat ma obsługiwać wyłącznie EZT. 

(7) Projekt jest już w trakcie realizacji. Osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej 
projektu, rozumianej jako oddanie wszystkich EZT do eksploatacji, zaplanowano na 
grudzień 2014 r.  

                                                           
1  Jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług 

publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1. 

2  W dniu 30 maja 2011 r. PKP IC podpisało umowę z Alstom w sprawie zakupu 20 EZT na bazie 
modelu ETR 610. 
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Obsługiwane trasy i regiony 

(8) EZT będą używane do obsługi międzyregionalnych kolejowych połączeń 
komercyjnych na następujących trasach: 

− Warszawa–Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), 
− Warszawa–Kraków–Rzeszów, 
− Warszawa–Katowice–Bielsko-Biała/Gliwice, 
− Warszawa–Włoszczowa–Częstochowa–Opole–Wrocław. 

(9) Usługi EZT obejmą zatem swoim zasięgiem następujące województwa (regiony): 
pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, 
małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie.  

Tabela 1: Regiony objęte projektem 

NUTS I NUTS II NUTS III
PL115 piotrkowski
PL117 skierniewicki
PL121 ciechanowsko-płocki
PL122 ostrołęcko-siedlecki
PL127 Warszawa
PL129 warszawski-wschodni
PL12A warszawski-zachodni
PL213 Kraków
PL214 krakowski
PL217 tarnowski
PL224 częstochowski
PL225 bielski
PL228 bytomski
PL229 gliwicki
PL22A katowicki
PL22B sosnowiecki
PL22C tyski
PL325 rzeszowski
PL326 tarnobrzeski
PL331 kielecki
PL332 sandomiersko-jędrzejowski
PL514 Wrocław
PL518 wrocławski
PL521 nyski
PL522 opolski

PL62 Warmińsko-
Mazurskie

PL621 elbląski

PL633 trójmiejski
PL634 gdański
PL635 starogardzki

PL6 Region Północny

PL63 Pomorskie

PL3 Region Wschodni PL32 Podkarpackie

PL33 Świętokrzyskie

PL5 Region Południowo-Zachodni PL51 Dolnośląskie

PL52 Opolskie

PL1 Region Centralny PL11 Łódzkie

PL12 Mazowieckie

PL2 Region Południowy PL21 Małopolskie

PL22 Śląskie

 

(10) Oprócz obszarów największych aglomeracji, EZT będą regularnie zatrzymywać się 
(tj. podczas każdego kursu) w mniejszych miejscowościach na ww. trasach, dla 
których maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy regionalnej dla regionów 
objętych pomocą na podstawie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej 
na lata 2007–20133 wynosi 50 %4. 

                                                           
3  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13. 
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Tabela 2: Objęte projektem regiony o maksymalnej dopuszczalnej intensywności 
pomocy regionalnej równej 50 % 

 

Trasa Dopuszczalna intensywność
pomocy regionalnej = 50 % NUTS 

Warszawa–Trójmiasto (Gdańsk, 
Gdynia, Sopot) 

Iława PL621 elbląski

Kraków PL213 Kraków 
Tarnów PL326 tarnobrzeski 
Rzeszów PL325 rzeszowski

Warszawa–Katowice–Bielsko-
Biała/Gliwice 

Włoszczowa PL332 sandomiersko- 
jędrzejowski 

Warszawa–Włoszczowa–
Częstochowa–Opole–Wrocław

Opole PL522 opolski

Warszawa–Kraków–Rzeszów

 

Cele projektu 

(11) Zdaniem Polski projekt jest zgodny z celami i priorytetami krajowej strategii rozwoju 
dla Polski5 oraz z jej celami strategicznymi. 

(12) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–20136 stanowi jeden z 
instrumentów służących do osiągnięcia celów krajowej strategii rozwoju. Celem osi 
priorytetowej VII „Transport przyjazny środowisku” jest: „[...] poprawa stanu 
połączeń kolejowych wchodzących w skład sieci TEN-T, a także wybranych 
odcinków znajdujących się poza tą siecią, oraz poprawa obsługi pasażerów w 
międzynarodowym i międzyregionalnym transporcie kolejowym”. „Realizacja osi 
priorytetowej służyć będzie zwiększeniu udziału w przewozie ładunków i osób gałęzi 
transportu alternatywnych w stosunku do transportu drogowego (transport kolejowy, 
[...]), co będzie prowadzić do lepszego zrównoważenia systemu transportowego, 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko oraz do redukcji 
zatłoczenia motoryzacyjnego. W ramach osi priorytetowej realizowane będą głównie 
projekty dotyczące modernizacji linii kolejowych [...] jak również projekty 
modernizacji i zakupu taboru kolejowego oraz niezbędnego wyposażenia”. 

(13) Zdaniem Polski zakup nowoczesnego taboru kolejowego umożliwi polepszenie oferty 
w zakresie dalekobieżnego kolejowego transportu pasażerskiego, zwiększenie 
mobilności osób zamieszkujących w obszarach obsługiwanych przez nowy tabor oraz 
poprawę spójności transportu między największymi miastami w Polsce. Realizacja 
projektu zwiększy również znaczenie największych miast Polski jako ośrodków 
metropolitalnych w odpowiednich regionach. Ponadto doprowadzi do lepszego 
zrównoważenia systemu transportowego, zmniejszenia negatywnego oddziaływania 
transportu na środowisko oraz do redukcji zagęszczenia ruchu, a tym samym 
przyczyni się do osiągnięcia celów i założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Projekt uzupełni również cele regionalnych programów operacyjnych. 
Zdaniem Polski większa mobilność osób zamieszkujących dany region oraz wyższa 

                                                                                                                                                                                     
4  Komisja zatwierdziła mapę pomocy regionalnej dla Polski decyzją z dnia 13.9.2006 – sprawa N 

531/2006 – Polska – Mapa pomocy regionalnej 2007–2013, Dz.U. C 256 z 24.10.2006, s. 6. 
5   Narodowe strategiczne ramy odniesienia zatwierdzone przez Komisję Europejską w dniu 7 maja 2007 

r. 
6  Decyzja Komisji K(2007)1984 z dnia 7 maja 2007 r. zatwierdzająca niektóre elementy narodowych 

strategicznych ram odniesienia w przypadku Polski, CCI 2007PL161PO002. 
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jakość życia, jak również lepsza dostępność do regionu przyczyniają się do 
zwiększenia jego atrakcyjności i konkurencyjności. W ten sposób można podejmować 
środki wspierające stabilny wzrost gospodarczy, będący jednym z priorytetów 
regionalnych programów operacyjnych.  

Koszty inwestycji 

(14) Łączna wartość nominalna kosztów inwestycji w ramach projektu, w tym zakupu 
20 EZT i budowy warsztatu utrzymania technicznego, wynosi 1 775 mln PLN 
(430 mln EUR7).  Łączna wartość rzeczywistych kosztów inwestycji wynosi 1 755 
mln PLN (425,1 mln EUR)8. 

(15) Projekt będzie finansowany z następujących źródeł: 

Źródło Kwota (w mln)
Odsetek kosztów

kwalifikowalnych
projektu

Zobowiązania finansowe 
(kredyty) 1 388,7 PLN (336,4 EUR) 78,23 %

Pomoc państwa (dotacja z 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura 
i Środowisko 
Funduszu Spójności) 

386,4 PLN (93,6 EUR) 21,77 %

Suma 1 775,1 PLN / (430,0 EUR) 100 %

 

Powiązane projekty 

(16) Projekt jest powiązany z innymi realizowanymi w Polsce projektami finansowanymi 
ze środków unijnych i funduszy publicznych, dotyczącymi modernizacji linii 
kolejowych, po których będzie poruszał się tabor kolejowy zakupiony w ramach 
projektu. Powiązane projekty dotyczące infrastruktury kolejowej obejmują: 

− modernizację linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa–Gdynia, 
− modernizację linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa–Katowice–Bielsko 

Biała, 
− modernizację linii kolejowej PL/AD 106 – łączącej korytarze transportowe VI 

i III, na odcinku Psary–Kozłów–Kraków, 
− modernizację linii kolejowej E 30 na odcinku Gliwice–Katowice–Kraków–

Rzeszów. 
 

                                                           
7  Przyjęty kurs wymiany: 1 EUR = 4,13 PLN, obliczony jako średnia kursów wymiany ogłaszanych 

przez Europejski Bank Centralny w okresie od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r. 
8   Stosowana stopa dyskontowa wynosi 4,9%. Odzwierciedla to wysokość stopy dyskontowej dla Polski 

w pierwszej połowie 2013 r., kiedy przyznano pierwszą część pomocy (źródło: 
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).     

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
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2.2. Dotacja bezpośrednia 

(17) W ramach finansowania projektu przewidziano przyznanie dotacji bezpośredniej w 
wysokości 386,4 mln PLN9 (93,6 mln EUR; 21,77 % kosztów kwalifikowalnych) w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.1: Rozwój 
transportu kolejowego, na realizację projektu „Zakup kolejowego taboru 
pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych”. Rzeczywista wartość dotacji 
wynosi 382,6 mln PLN (21,80 % kosztów kwalifikowalnych)10. 

(18) Źródłem dotacji są środki otrzymane z Funduszu Spójności. Pomoc zostanie 
przyznana zgodnie z zasadami przepływu środków pieniężnych przyjętymi dla 
programów operacyjnych na lata 2007–2013.  

(19) Organem przyznającym pomoc jest Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej działający poprzez Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
(„CUPT”), utworzoną przez Ministra Transportu jednostkę budżetową realizującą 
działanie 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

(20) PKP IC otrzyma płatności tytułem refundacji wydatków kwalifikowalnych w formie 
zaliczek. Pomoc będzie wypłacana według następującego harmonogramu: 

(21) Polska potwierdziła, że pomoc przyznana na projekt nie będzie łączona z pomocą 
otrzymaną w ramach innych programów lokalnych, regionalnych, krajowych lub 
unijnych na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych.  

 

1.6.2013 1.6.2014 Suma

Nominalna kwota pomocy (w mln PLN) 305,2 81,2 386,4
Zdyskontowana kwota pomocy (w mln PLN) 382,6
Nominalna kwota pomocy (w mln EUR) 73,9 19,7 93,6
Zdyskontowana kwota pomocy (w mln EUR) 92,7

 

2.3. Gwarancja państwa 

(22) Polska udzieliła również spółce PKP IC gwarancji państwa na zabezpieczenie spłaty 
dwóch komercyjnych kredytów bankowych zaciągniętych w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym (zwanym dalej „EBI”) na zakup 20 EZT. Polska jest zdania, że 
gwarancja została udzielona na zasadach rynkowych. 

(23) Gwarancja Polski obejmuje 80 % zobowiązań wynikających z zaciągniętych 
kredytów, tj. 80 % wartości kredytów, 80 % odsetek od tych kredytów oraz 80 % 
innych kosztów bezpośrednio związanych z kredytami, łącznie do kwoty ok. 1 365 
mln PLN (≈ 331 mln EUR). 

(24) W zamian za udzielenie gwarancji PKP IC ustanowiło zabezpieczenia na rzecz 
państwa o wartości 120 % kwoty gwarancji. Ustanowione zabezpieczenia w 
początkowym okresie (przed dostawą EZT) obejmują: 

                                                           
9  Kwota nominalna. 
10   Zob. przypis 8. 
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− 25 weksli własnych in blanco wystawionych przez PKP IC wraz z deklaracją 
wekslową, 

− akt notarialny, w którym PKP IC poddaje się egzekucji na rzecz gwaranta do 
kwoty stanowiącej 120 % wartości gwarancji, tj. do kwoty ok. 1 639 mln PLN 
(≈ 397 mln EUR), 

− udzielone gwarantowi pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, 

− zastaw rejestrowy na rzecz gwaranta wraz z cesjami polis ubezpieczeniowych na 
22 lokomotywach EP09 o łącznej wartości 103 mln PLN (≈ 26 mln EUR). Po 
ustanowieniu zastawu na nowych EZT zastaw na ww. lokomotywach zostanie 
zwolniony. 

(25) Po dostarczeniu składów EZT zabezpieczenie z tytułu gwarancji przyjmie formę 
zastawu na EZT zakupionych w ramach projektu, o wartości 120 % kwoty gwarancji 
państwa, wraz z cesją polis ubezpieczeniowych dotyczących zastawionych składów 
EZT. 

(26) Z tytułu udzielenia gwarancji będzie corocznie pobierana opłata prowizyjna (tj. cena) 
w wysokości i na zasadach określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji 
udzielanych przez Skarb Państwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 674). 

(27) Zgodnie z rozporządzeniem stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji jest w 
szczególności uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorcy oraz od okresu 
obowiązywania gwarancji. Zdaniem Polski opłata naliczana na podstawie 
rozporządzenia odzwierciedla warunki rynkowe, co wyłącza istnienie pomocy 
państwa, jak określono w obwieszczeniu Komisji w sprawie pomocy państwa w 
formie gwarancji11.  

(28) W dniu 15 stycznia 2013 r. agencja ratingowa Fitch przypisała PKP IC 
długoterminowy rating zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie BBB-. Rating 
ten został potwierdzony przez agencję ratingową w dniu 28 sierpnia 2013 r., z 
obniżeniem perspektywy ratingu z pozytywnej na stabilną. Zmiana perspektywy 
ratingu na stabilną stanowi odzwierciedlenie zmiany perspektywy długoterminowych 
ratingów zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej dla Polski z 
pozytywnej na stabilną w dniu 23 sierpnia 2013 r. Agencja ratingowa przypisała 
również PKP IC długoterminowy rating zadłużenia w walucie krajowej na poziomie 
BBB. Fitch ustanowił ratingi PKP IC o trzy oczka poniżej długoterminowych 
ratingów kraju dla zadłużenia w walutach zagranicznej i krajowej (odpowiednio A-
/stabilna i A/stabilna) ze względu na silne powiązania spółki z państwem oraz 
zaangażowanie państwa jako akcjonariusza większościowego w działalność 
finansową i operacyjną PKP IC. Okres obowiązywania gwarancji państwa przekracza 
15 lat. 

                                                           
11   Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w 

formie gwarancji (Dz.U. C 155 z 20.6.2008). 
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(29) W związku z tym zgodnie z przepisami rozporządzenia PKP IC będzie zobowiązane 
do corocznej zapłaty opłaty prowizyjnej w wysokości 1,2 % od kwoty zobowiązania 
objętego gwarancją.  

(30) Polska podkreśla, że stawka opłaty prowizyjnej może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje 
zdarzenie, które w ocenie Ministra Finansów będzie miało istotny wpływ na ocenę 
ryzyka udzielenia gwarancji, np. nastąpi zmiana sytuacji ekonomiczno-finansowej 
PKP IC. W szczególności obniżenie ratingu PKP IC (w stosunku do obecnie 
posiadanego ratingu) spowoduje wzrost stawki opłaty prowizyjnej od gwarancji do 
2,6 % rocznie. 

3. OCENA 

3.1. Istnienie pomocy państwa 

(31) Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE „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, jest niezgodna z rynkiem 
wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi”. 

(32) Aby środek uznany został za pomoc państwa w rozumieniu przytoczonego przepisu, 
musi on spełniać wszystkie następujące warunki: (i) musi być finansowany z zasobów 
państwowych oraz można go przypisać państwu; (ii) musi zapewniać korzyść jego 
beneficjentowi; (iii) zapewniana korzyść musi mieć charakter selektywny; oraz (iv) 
musi zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem oraz może wpływać na 
wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

(33) Aby określić, czy rozpatrywany środek stanowi pomoc państwa, Komisja zbada w 
świetle powyższych warunków zarówno dotację bezpośrednią, jak i gwarancję 
państwa.  

Zasoby państwowe i możliwość przypisania środka państwu  

(34) Dotacja bezpośrednia zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Spójności 
przekazanych Polsce na realizację działań określonych w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko. Polskie władze odpowiadają za wdrożenie tego programu 
operacyjnego oraz za zarządzanie nim, w tym za wybór beneficjentów oraz projektów 
w ramach poszczególnych działań, a także za wypłaty dofinansowania na rzecz 
ostatecznie wyłonionych beneficjentów na realizację ich projektów. W związku z tym 
władze polskie dysponują finansowaniem z Funduszu Spójności i można im to 
finansowanie przypisać. Można zatem stwierdzić, że dotacja bezpośrednia jest 
przyznawana przez organy publiczne oraz przy użyciu zasobów państwowych. 

(35) Jeżeli chodzi o gwarancję państwa obejmującą spłatę kredytów zaciągniętych w EBI, 
to udzieliło jej Ministerstwo Finansów na podstawie delegacji zawartej w uchwale 
Rady Ministrów nr 137/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. Można zatem stwierdzić, że 
gwarancji udzieliły organy publiczne przy użyciu zasobów państwowych. 
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Selektywna korzyść gospodarcza  

(36) Dzięki dotacji bezpośredniej PKP IC nie jest obciążone częścią kosztów, które 
w zwykłych okolicznościach musiałoby ponieść przy zakupie taboru. Można zatem 
uznać, że dotacja bezpośrednia przynosi PKP IC selektywną korzyść gospodarczą. 

(37) Z kolei gwarancję państwa należy przeanalizować przede wszystkim w świetle 
obwieszczenia Komisji w sprawie gwarancji12, w którym określono zasady stosowane 
przez Komisję podczas rozpatrywania indywidualnych spraw dotyczących gwarancji 
państwa na mocy art. 107 ust. 1 TFUE. Zgodnie z treścią tego obwieszczenia „Jeśli 
gwarancja indywidualna lub program gwarancji, do którego przystępuje skarb 
państwa, nie zapewnia żadnej przewagi przedsiębiorstwu, to nie stanowi on pomocy 
państwa”13. Istnienie korzyści gospodarczej dla przedsiębiorstwa można wykluczyć, 
jeżeli spełnione są następujące warunki14: a) kredytobiorca nie ma problemów 
finansowych, b) gwarancja musi być powiązana z określoną transakcją finansową, 
dotyczącą ustalonej kwoty maksymalnej i ograniczoną w czasie; c) gwarancja nie 
obejmuje więcej niż 80 % niespłaconego kredytu lub innego zobowiązania 
finansowego, chyba że gwarancja powyżej tego progu znajduje uzasadnienie, oraz d) 
za gwarancję płaci się cenę odpowiadającą cenie rynkowej.  

(38) Polska potwierdziła, że PKP IC nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej 
sytuacji w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w 
celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw15.Gwarancja obejmuje 
dwa kredyty zaciągnięte przez PKP IC na sfinansowanie zakupu EZT. Udzielono jej 
na okres spłaty kredytów, a opłata prowizyjna została z góry ustalona. Gwarancja 
obejmuje 80 % sumy obu kredytów i powiązanych kosztów. Stąd też można uznać, że 
wymienione powyżej warunki a), b) i c) zostały spełnione. 

(39) W odniesieniu do warunku, że z tytułu gwarancji powinna zostać uiszczona opłata 
odpowiadająca cenie rynkowej, Komisja stosuje rozmaite metody do analizy, czy 
opłata gwarancyjna odpowiada wartości rynkowej, a jeżeli tak nie jest, do 
stwierdzenia elementu pomocy państwa. Po pierwsze, może istnieć możliwość 
porównania opłaty prowizyjnej z opłatą za udzielenie gwarancji o podobnym okresie 
obowiązywania, z podobnym zabezpieczeniem i podobnym poziomem ryzyka, 
udzielonej przez prywatny bank tej samej spółce, a nawet w odniesieniu do tego 
samego kredytu (metoda zbliżonych elementów porównawczych)16. Po drugie, jeśli 
takie informacje nie są łatwo dostępne, to możliwe jest ustalenie punktu odniesienia 
dla prowizji gwarancyjnej na rynkach finansowych (metoda analizy porównawczej). 
Przykładowo rynkowy punkt odniesienia dla opłaty prowizyjnej mogą stanowić stopy 
swapu ryzyka kredytowego (CDS) lub spready obligacji porównywalnej grupy 
spółek17. Jeżeli natomiast rynkowe punkty odniesienia nie są dostępne (lub na 

                                                           
12   Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w 

formie gwarancji, Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 10. 
13  Sekcja 3.1 obwieszczenia w sprawie gwarancji. 
14   Sekcja 3.2 obwieszczenia w sprawie gwarancji. 
15   Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2. 
16  Jeżeli warunki dotyczące ceny i ryzyka gwarancji państwa są takie same, jak warunki gwarancji 

prywatnej, zastosowanie znajduje zasada pari passu.   
17  Aby uzyskać właściwy punkt odniesienia, ważne jest jednak, aby nie tylko grupa przedsiębiorstw była 

porównywalna (pod względem kategorii ratingowej), lecz także, aby gwarant państwowy posiadał 
wystarczająco dobrą zdolność kredytową. W innym razie punkt odniesienia dla prowizji gwarancyjnej 
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potrzeby kontroli krzyżowej w razie dostępności rynkowych wskaźników 
odniesienia), można posłużyć się podejściem opartym na kosztach, np. wskaźnikiem 
zwrotu z kapitału skorygowanego o ryzyko („RAROC”) w celu ustalenia różnych 
elementów kosztowych gwarancji, tj. oczekiwanej straty związanej z ryzykiem 
kredytowym, wymaganego zwrotu z kapitału oraz zwykłej opłaty manipulacyjnej 
(podejście kosztowe). 

(40) Problem zarówno z wyżej opisaną metodą analizy porównawczej na podstawie 
spreadów CDS lub spreadów obligacji, jak i z podejściem kosztowym może polegać 
na tym, że uzyskane oszacowanie ceny rynkowej jest prawidłowe w odniesieniu do 
gwarantów o bardzo solidnej zdolności kredytowej, ale przecenia wartość gwarancji 
dla spółki (oraz kredytodawcy/banku), jeżeli gwarant państwowy posiada znacznie 
obniżoną zdolność kredytową. W takich przypadkach bardziej odpowiednią metodą 
oszacowania ceny rynkowej będzie podejście pośrednie oparte na porównaniu stóp 
procentowych kredytów z gwarancją i bez gwarancji państwa (podejście oparte na 
rozbieżności stóp procentowych). Zgodnie z tą metodą opłata prowizyjna będzie 
odpowiadać wartości rynkowej, jeżeli łączne wynagrodzenie pieniężne płatne przez 
beneficjenta (suma wynagrodzenia za uzyskane finansowanie od prywatnych stron 
trzecich, prowizja gwarancyjna oraz ewentualne opłaty) jest równe lub wyższe niż 
całkowita stopa procentowa, jaką spółka miałaby zapłacić, jeżeli skorzystałaby z 
porównywalnego finansowania przez strony trzecie, ale bez gwarancji państwa18. 
Innymi słowy, opłata prowizyjna odpowiadająca wartości rynkowej określana jest 
jako różnica między kosztami finansowania z gwarancją państwa a kosztami 
finansowania bez gwarancji państwa. 

(41) W przedmiotowej sprawie Komisja mogła posłużyć się metodą zbliżonych elementów 
porównawczych, gdyż PKP IC posiada również gwarancję komercyjną udzieloną 
przez prywatny bank, z którą to gwarancją można porównać gwarancję państwa. W 
dniu 29 października 2013 r. PKP IC podpisało umowę z The Royal Bank of Scotland 
Plc (oddział w Niderlandach) (RBS), zgodnie z którą RBS udzieli gwarancji na 
pokrycie pozostałych 20 % wartości kredytów EBI. Cena gwarancji naliczona przez 
RBS została ustalona w drodze przetargu konkurencyjnego, który przeprowadziło 
PKP IC z udziałem kilku instytucji komercyjnych, i wynosi […] rocznie. 
Zabezpieczeniem gwarancji będzie zastaw na aktywach spółki (na […] wagonach do 
przewozu pasażerów należących do PKP IC) o wartości […] % sumy gwarancji. 
Gwarancja będzie obowiązywać przez okres […] lat.  

                                                                                                                                                                                     
uzyskany na podstawie CDS z dużym prawdopodobieństwem przeszacuje wartość gwarancji dla 
danego przedsiębiorstwa (oraz banku/kredytodawcy), jako że spready CDS zwykle odnoszą się do 
gwarantów o bardzo solidnej zdolności kredytowej. 

18  Jeżeli nie ma dobrych rynkowych punktów odniesienia dla stopy procentowej, można posłużyć się 
podejściem kosztowym w celu ustalenia różnych elementów kosztowych stopy procentowej kredytu. 
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(42) Warunki gwarancji komercyjnej w dużym zakresie przypominają warunki gwarancji 
państwa. Gwarancja komercyjna jest udzielana po tej samej cenie, co gwarancja 
państwa, tj. […] % rocznie. Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD)19 jest 
w przypadku obu gwarancji taka sama, gdyż ustanowione zabezpieczenie obejmuje 
[…] % ekspozycji w obu przypadkach. Poziomy ratingowe obu gwarantów również 
przedstawiają się identycznie. Państwo polskie posiada długoterminowy rating 
zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A- (przyznany przez agencję Fitch). 
Niderlandzki oddział RBS (RBS NV) posiada długoterminowy rating na poziomie A 
(przyznany przez agencję Fitch) oraz długoterminowy rating zadłużenia w walucie 
zagranicznej na poziomie A- (przyznany przez agencję S&P). Ponadto Komisja 
zauważa, że cena gwarancji komercyjnej została ustalona w drodze przetargu 
konkurencyjnego.  

(43) Obie gwarancje mają jednak inne okresy obowiązywania. Gwarancji państwa 
udzielono na łączny czas trwania umów kredytowych (20 lat), natomiast gwarancja 
komercyjna obejmuje tylko pierwsze 4 lata trwania umów kredytowych. Gwarancja 
komercyjna po wygaśnięciu będzie wymagać odnowienia związanego ze zmianą 
warunków, jeżeli okaże się to konieczne (np. jeśli rating PKP IC ulegnie zmianie). 
Dłuższy czas obowiązywania gwarancji państwa równoważy zapis dotyczący 
ewentualnej zmiany ratingu PKP IC. W razie spadku ratingu PKP IC stawka opłaty 
prowizyjnej niezwłocznie wzrośnie do poziomu […] %, natomiast spadek ratingu 
PKP IC nie wpływa bezpośrednio na opłatę prowizyjną od gwarancji komercyjnej. 
Podsumowując, analiza wykazuje, że opłata prowizyjna od gwarancji odpowiada 
wartości rynkowej. 

(44) W ramach dalszej kontroli Komisja uwzględniła także dane rynkowe w postaci 
spreadów CDS w celu oszacowania stóp procentowych kredytów z gwarancją 
państwa oraz bez takiej gwarancji, aby zastosować podejście oparte na rozbieżności 
stóp procentowych. Dane rynkowe udostępniają dostawcy danych, m.in. Bloomberg i 
Thomson Reuters. Jako że czas trwania umów kredytowych EBI wynosi 20 lat, średni 
ważony okres trwania kredytu wynosi około 7,5 roku (obliczony na podstawie 4-
letniego okresu karencji, 20-letniego okresu trwania oraz spłaty w ratach równych, jak 
potwierdziły polskie władze). Dlatego też, aby przyjąć (zachowawczy) punkt 
odniesienia dla stopy odniesienia na 7,5 roku20, można uwzględnić próbkę stóp CDS 
określonych na 10 lat na (uprzywilejowanych niezabezpieczonych) instrumentach 
dłużnych wystawionych przez spółki o podobnej wiarygodności kredytowej. Stopy 
CDS określone na 10 lat mogą posłużyć jako górna granica oznaczalności, jako że 
czas trwania CDS jest nieco dłuższy niż średni ważony okres trwania kredytów.  

                                                           
19  Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) jest to oczekiwana, wyrażona w procentach strata w 

łącznej kwocie kredytu dłużnika, przy uwzględnieniu możliwych do odzyskania kwot pochodzących z 
zabezpieczeń i masy upadłościowej. 

20  Stopy CDS określane na okres 7,5 roku nie są dostępne. Można ustalić ich przybliżone wartości, 
przyjmując średnie stopy CDS określane na 7 i 8 lat, przy czym, przyjmując stopę CDS określoną na 
10 lat, uzyskuje się większą próbkę obserwacji. Ponadto stopy CDS określone na 10 lat mogą posłużyć 
jako górna granica oznaczalności, jako że czas trwania CDS jest nieco dłuższy niż średni ważony okres 
trwania kredytów. 
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(45) Długoterminowy rating zadłużenia w walucie zagranicznej PKP IC został oceniony 
przez Fitch na poziomie BBB-, w związku z czym stopę procentową kredytu21 bez 
gwarancji państwa można oszacować na podstawie próbki CDS spółek o ratingu na 
poziomie BBB-. Rozstęp międzykwartylowy danych statystycznych próbek22 wynosił 
1,6 % – 2,4 % z medianą na poziomie 2,0 %. Jedną z metod uwzględniających 
wysoką stopę zwrotu (i odpowiednio niski wskaźnik LGD) jest zastosowanie 
współczynnika korekty na tej stopie. W tym kontekście rozsądne wydaje się przyjęcie 
współczynnika korekty wynoszącego dwie trzecie23. Wówczas margines ryzyka 
wyniesie 1,33 % (= 2 %*2/3). Inna możliwość uwzględnienia wysokiego 
zabezpieczenia polega na zastosowaniu metodologii używanej przez agencje 
ratingowe oraz podniesieniu ratingu PKP IC o dwa oczka24, do poziomu BBB+. 
Próbkę CDS25 spółek posiadających rating BBB+ charakteryzuje rozstęp 
międzykwartylowy spreadów od 0,9 % do 1,4 %, z medianą 1,2 %. W związku z tym 
margines ryzyka kredytowego dla spółki o ratingu BBB- i wskaźniku LGD bliskim 
zeru można oszacować na poziomie 1,2 % – 1,33 %.  

(46) W przypadku stopy procentowej kredytu z gwarancją państwa gwarancja ta podnosi 
stopę odzysku instrumentu dłużnego, jako że roszczeniom skierowanym pod adresem 
państwa zazwyczaj towarzyszy bardzo wysoka stopa odzysku miedzy 95 % a 100 % 
(oraz odpowiednio niski wskaźnik LGD). Ponadto zwiększa się wiarygodność 
kredytowa instrumentu dłużnego (rating emisji) do poziomu ratingu państwa, gdyż 
w razie niewypłacalności spółki wierzyciel staje w obliczu ryzyka kredytowego 
(prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania) powiązanego z ryzykiem 
gwaranta. W przedmiotowym przypadku Polska posiada rating A- (przyznany przez 
Fitch). Próbkę CDS spółek o ratingu A- charakteryzuje rozstęp międzykwartylowy 
0,8 % – 1,1 %, z medianą 1 %. Aby uwzględnić wysoką stopę odzysku, można 
zastosować do niej współczynnik korekty wynoszący dwie trzecie. Zatem margines 
ryzyka dla kredytu z gwarancją państwa wynosiłby 0,67 % (=1 %*2/3).  

(47) Stosując podejście oparte na rozbieżności stóp procentowych do próbek CDS 
określonych powyżej, można uzyskać zakres cenowy gwarancji państwa między 0,53 

                                                           
21  W tym przypadku ocena dotyczy wyłącznie marginesu ryzyka, jako że stopa bazowa oraz opłaty 

kredytowe są równe w przypadku kredytu z gwarancją państwa oraz kredytu bez gwarancji państwa, 
a zatem zostają skreślone we wzorze. 

22  Próbka zawiera 43 obserwacje spreadów CDS w EUR i USD, określonych na 10 lat, w okresie od 
1.7.2013 do 30.9.2013. Dotyczy spółek o ratingu BBB- przyznanym przez S&P, z wyłączeniem spółek 
powiązanych z rządem oraz spółek finansowych. 

23  Współczynnik korekty ogólnie odzwierciedla różnice w LGD między kategoriami zabezpieczenia: 
„wysokie” (LGD < 30 %) oraz „normalne” (30 % < LGD < 60 %) określonymi w komunikacie 
w sprawie stóp referencyjnych z 2008 r. Aby uzyskać zachowawcze oszacowanie, stosuje się 
współczynnik korekty 2/3, wykorzystując górną granicę oznaczalności niskiego zakresu LGD (od 0 % 
do 30 %) jako licznik (równy 30) oraz połowę zwykłego zakresu LGD (30 % – 60 %) jako mianownik 
(równy 45). Zob. też decyzja Komisji z dnia 3 października 2012 r. w sprawie środka pomocy 
nr SA.23600 – na rzecz Niemiec – Plan finansowania Terminalu 2 portu lotniczego w Monachium, 
pkt 111. 

24  Zgodnie z opublikowanymi metodami agencji ratingowych, jeżeli rating spółki jest na poziomie 
kategorii BBB, a dług jest dobrze zabezpieczony, rating emisji będzie o jedno lub dwa oczka wyżej niż 
rating korporacyjny, zależnie od zakresu pokrycia zabezpieczenia. Zob. Corporate Ratings Criteria, 
Standard and Poor's, 2008, s. 93. 

25  Próbka zawiera 47 obserwacji spreadów CDS w EUR i USD, określonych na 10 lat, w okresie od 
1.7.2013 do 30.9.2013. Dotyczy spółek o ratingu BBB+ przyznanym przez S&P, z wyłączeniem 
spółek powiązanych z rządem oraz spółek finansowych. 
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% a 0,66 % (0,66 % = 1,33 % - 0,67 %, a 0,53 % = 1,2 % - 0,67 %). Podejście to 
pokazuje również, że opłata za udzielenie gwarancji państwa na poziomie […] % 
plasuje się powyżej szacowanego zakresu cenowego zgodnego z wartością rynkową, 
a zatem może być uznana za odpowiadającą warunkom rynkowym.  

(48) Podsumowując, według metody zbliżonych elementów porównawczych opłata za 
udzielenie gwarancji państwa na poziomie […] % rocznie może zostać uznana za 
odpowiadającą warunkom rynkowym, gdyż odpowiada ona opłacie za gwarancję 
komercyjną o porównywalnej charakterystyce. Podejście oparte na rozbieżności stóp 
procentowych pokazuje, że opłata za udzielenie gwarancji państwa na poziomie 
[…] % plasuje się nieco powyżej szacowanego zakresu cenowego zgodnego 
z wartością rynkową, a zatem może być uznana za odpowiadającą warunkom 
rynkowym. Można zatem stwierdzić, że przesłanka określona w lit. d) obwieszczenia 
w sprawie gwarancji została spełniona i w związku z tym należy uznać, że gwarancja 
państwa nie przysparza PKP IC selektywnej korzyści. 

Zakłócenie konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi 

(49) Grupa PKP świadczy usługi kolejowego przewozu towarowego i pasażerskiego. 
Zgodnie z dyrektywą w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych26 rozszerzenie prawa 
dostępu do międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych nastąpiło z 
dniem 1 stycznia 2006 r., a do wszystkich pozostałych rodzajów kolejowych usług 
transportowych – z dniem 1 stycznia 2007 r. PKP IC świadczy usługi 
międzynarodowego przewozu pasażerskiego, które również pozostają otwarte na 
konkurencję27. Świadcząc usługi przewozów pasażerskich, PKP IC konkuruje 
ponadto z innymi środkami transportu. W związku z tym pomoc może powodować 
zakłócenie konkurencji oraz wpływać na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi. 

Stwierdzenie istnienia pomocy 

(50) Na podstawie wyżej przedstawionych powodów Komisja stwierdza, że: 

− dotacja bezpośrednia dla PKP IC na sfinansowanie zakupu EZT stanowi 
pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE; 

− gwarancja obejmująca kredyty zaciągnięte w EBI na zakup EZT nie 
przysparza PKP IC selektywnej korzyści, ponieważ spełnia warunki określone 
w obwieszczeniu w sprawie gwarancji i tym samym nie stanowi pomocy 
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 

                                                           
26   Dyrektywa 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca 

dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz.U. L 164 z 30.4.2004, 
s. 164. 

27  Rynek międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich został otwarty na konkurencję 
w 2010 r. na podstawie przepisów dyrektywy 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 
2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za 
użytkowanie infrastruktury kolejowej, Dz.U. L 315 z 3.12.2007. 
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3.2. Zgodność pomocy 

(51) W poniższej sekcji Komisja analizuje, czy dotacja bezpośrednia dla PKP IC może 
zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Jako że inwestycja w warsztat 
utrzymania technicznego jest nieodzowna dla realizacji projektu, a warsztat będzie 
używany wyłącznie do obsługi 20 EZT zakupionych w ramach projektu, Komisja 
uznała za właściwe poddanie pomocy na zakup taboru oraz pomocy na budowę 
dedykowanego warsztatu obsługi technicznej łącznej ocenie zgodności – jako jednego 
przypadku pomocy inwestycyjnej – stosując przy tym zasady mające zastosowanie do 
zakupu taboru kolejowego. 

(52) PKP IC jest przedsiębiorstwem kolejowym według definicji zawartej w art. 3 
dyrektywy 91/440/EWG.28 Dlatego też pomoc wymaga oceny w świetle 
wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw 
kolejowych29, a w szczególności pkt 15 tych wytycznych. 

(53) Rozdział 3 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych zawiera wskazówki 
w sprawie oceny pomocy na rzecz zakupu i wymiany taboru. W pkt 31 wytycznych 
wyjaśniono, że ocena zgodności powinna być przeprowadzana pod kątem celu 
pomocy, który musi służyć wspólnemu interesowi. Oceniając zgodność pomocy na 
rzecz zakupu taboru, Komisja stosuje zatem kryteria dotyczące tej kategorii pomocy, 
do której można przypisać cel ocenianego środka. W pkt 33 lit. f) wytycznych 
wymieniono pomoc regionalną jako jedną z takich kategorii.  

(54) Jeżeli za zakup taboru przyznano pomoc regionalną, zastosowanie znajdują pkt 34–40 
wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych oraz odpowiednie przepisy 
wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, o ile nie podlegają one wyraźnym 
odstępstwom przewidzianym w ww. przepisach wytycznych dotyczących 
przedsiębiorstw kolejowych. 

3.2.1. Ocena na podstawie wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych 

(55) Punkt 34 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych stanowi, że: „W 
odniesieniu do pomocy regionalnej na cele inwestycji początkowych, wytyczne 
dotyczące takiej pomocy [...] przewidują, że »wydatki na zakup środków transportu 
(majątku ruchomego) w sektorze transportu nie kwalifikują się do pomocy na 
inwestycje początkowe« (pkt 50, przypis 48). Komisja uważa, że należy czynić 
odstępstwo od tej zasady w odniesieniu do pasażerskich przewozów kolejowych. 
Wynika to ze szczególnego charakteru tego środka transportu, a w szczególności z 
faktu, że w tym sektorze tabor może być trwale związany z określonymi trasami lub 
usługami”. W tym kontekście Komisja zauważa, że pomoc dla PKP IC odnosi się do 
zakupu taboru kolejowego przeznaczonego do obsługi przewozów pasażerskich. Jest 
to zatem inwestycja w rozumieniu pkt 34 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw 
kolejowych. 

                                                           
28   Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz.U. L 237 z 

24.8.1991, s. 25. 
29  Komunikat Komisji – Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw 

kolejowych, Dz.U. C 184 z 22.7.2008, s. 13. 
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(56) Punkt 35 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych stanowi, że 
odstępstwo przewidziane w pkt 34 znajduje zastosowanie do różnego rodzaju 
inwestycji początkowych w tabor kolejowy lub jego wymianę, jeżeli tabor ten jest 
wykorzystywany na trasach obsługujących systematycznie region, który może 
skorzystać z pomocy na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. Jako że całe terytorium 
Polski kwalifikuje się do pomocy inwestycyjnej na mocy odstępstwa przewidzianego 
w art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE, a tabor kolejowy będzie systematycznie obsługiwał 
wyłącznie linie na terytorium Polski, Komisja stwierdza, że inwestycja jest zgodna 
z pkt 35 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych. 

(57) Punkt 36 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych określa cztery 
warunki, jakie muszą zostać łącznie spełnione, aby wyżej wymienione odstępstwo 
znalazło zastosowanie.  

a) Przypisanie funkcjonalne taboru kolejowego 

(58) Tabor, którego dotyczy pomoc, ma być wykorzystywany wyłącznie do świadczenia 
usług w zakresie pasażerskich przewozów miejskich, podmiejskich lub regionalnych. 
Jednakże przypisanie do obsługi przewozów międzyregionalnych jest dopuszczalne 
wyłącznie wówczas, gdy wykazanie ich wpływu na rozwój obsługiwanych regionów 
jest możliwe, w szczególności pod względem regularności usług; Komisja sprawdza, 
czy pomoc nie zagrozi faktycznemu otwarciu międzynarodowego rynku przewozów 
pasażerskich i kabotażu, wynikającemu z wejścia w życie trzeciego pakietu 
kolejowego.  

(59) Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystywania zakupionego taboru kolejowego 
wyłącznie do obsługi regularnych międzyregionalnych przewozów pasażerskich na 
określonych trasach w Polsce. Usługi te mają między innymi stanowić usprawnienie 
i zachętę do mobilności siły roboczej oraz stymulować rozwój regionów w pełni 
kwalifikujących się na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. 

(60) Komisja uważa, że ze względu na ukierunkowany charakter pomocy inwestycyjnej 
pomoc nie stanowi zagrożenia dla faktycznego otwarcia międzynarodowego rynku 
przewozów pasażerskich i kabotażu, wynikającego z wejścia w życie trzeciego 
pakietu kolejowego. Ponadto Polska już otworzyła krajowy rynek komercyjnych 
przewozów pasażerskich na konkurencję. 

(61) W związki z powyższym Komisja stwierdza, że kryterium przypisania inwestycji 
określone w pkt 36 lit. a) wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych 
zostało przez oceniany środek spełnione. 

b) Przypisanie regionalne taboru kolejowego 

(62) Wytyczne dotyczące przedsiębiorstw kolejowych stanowią, że tabor, którego dotyczy 
pomoc, ma być wyłącznie wykorzystywany w określonym regionie lub na określonej 
trasie łączącej kilka regionów, w odniesieniu do której był objęty pomocą przez co 
najmniej 10 lat. 

(63) W tym względzie Polska zaznaczyła, że tabor kolejowy zakupiony w ramach pomocy 
będzie obsługiwał wyłącznie międzyregionalne przewozy pasażerskie. Beneficjent 
jest zobowiązany do obsługi wyraźnie określonych tras przez co najmniej 10 lat.  
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(64) Na tej podstawie Komisja stwierdza, że kryterium przypisania geograficznego 
określone w pkt 36 lit. b) wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych 
również zostało spełnione. 

c) Normy techniczne oraz środowiskowe 

(65) Nowy tabor ma odpowiadać najnowszym normom interoperacyjności, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego stosowanym w danej sieci 
transportu. 

(66) Tabor zakupiony w ramach projektu będzie posiadał certyfikaty zgodności 
z właściwymi normami ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa 
i interoperacyjności. Tabor kolejowy będzie w szczególności odpowiadał 
wymaganiom technicznym określonym w specyfikacji technicznej interoperacyjności 
systemu kolei dużych prędkości30 i specyfikacji technicznej interoperacyjności 
w aspekcie osób o ograniczonej możliwości poruszania się31.  

(67) Należy zatem stwierdzić, że oceniany środek spełnia wyżej opisane kryterium 
określone w pkt 36 lit. c) wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych. 

d) Wkład w spójną strategię rozwoju regionalnego 

(68) Ostatnim warunkiem jest udowodnienie przez państwo członkowskie, że projekt 
przyczynia się do realizacji spójnej strategii rozwoju regionalnego. Na podstawie 
przedstawionych przez Polskę argumentów wymienionych w pkt (11)–(13) niniejszej 
decyzji Komisja uznała, że środek wnosi realny wkład w spójną strategię rozwoju 
regionalnego zgodnie z pkt 36 lit. d) wytycznych dotyczących przedsiębiorstw 
kolejowych. 

(69) Polska zobowiązała się, że tabor kolejowy PKP IC zastąpiony zakupionym taborem 
kolejowym zostanie przekazany do realizacji zamówień publicznych na usługi 
zamówionych od PKP IC przez Polskę. Przekazanie taboru zmniejszy wynagrodzenie 
wypłacane na rzecz PKP IC za realizację zamówienia publicznego na usługi, spółka 
zostanie więc pozbawiona możliwości uzyskania dodatkowego przychodu z 
zastąpionego taboru kolejowego. W związku z tym Komisja uznała, że środek jest 
zgodny z pkt 37 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych. 

(70) Punkt 38 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych stanowi, że 
zastosowanie znajdują pozostałe warunki zawarte w wytycznych w sprawie krajowej 
pomocy regionalnej, w szczególności odnoszące się do pułapów intensywności, map 
pomocy regionalnej i zasad łączenia pomocy. Pewne trasy transportowe mogą 
niekiedy przebiegać przez regiony, dla których obowiązują różne pułapy 
intensywności pomocy. W takim przypadku stosuje się najwyższy z pułapów 

                                                           
30   Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej 

interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, Dz.U. L 
84 z 26.3. 2008, s. 132. 

31   Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji 
interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” 
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych 
prędkości, Dz.U. L 64 z 7.3. 2008, s. 72. 
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intensywności pomocy obowiązujących dla regionów regularnie obsługiwanych przez 
daną trasę, proporcjonalnie do regularności obsługi. Komisja zauważa, że – jak 
przedstawiono w pkt (8)–(10) – tabor kolejowy będzie trwale przypisany do 
określonych tras, stale obsługujących regiony, dla których obowiązują pułapy 
intensywności pomocy wynoszące 50 %. Do projektu powinien zatem stosować się 
taki pułap intensywności pomocy.  

(71) Punkt 39 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych stanowi, że w 
odniesieniu do projektów inwestycyjnych, w których wydatki kwalifikowane 
przekraczają 50 mln EUR, należy zastosować odstępstwo od pkt 60-70 wytycznych w 
sprawie krajowej pomocy regionalnej. Punkty 64 i 67 tych wytycznych mają jednak 
wciąż zastosowanie, jeżeli projekt inwestycyjny dotyczy taboru wykorzystywanego 
na określonej trasie obsługującej kilka regionów. Komisja oceniła również w pkt (81) 
i (82) poniżej, czy program jest zgodny z pkt 64 i 67 wytycznych w sprawie krajowej 
pomocy regionalnej. 

(72) Wreszcie punkt 40 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych stanowi, że 
jeżeli beneficjent, któremu powierzono wykonywanie usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym łączące się z zakupem lub wymianą taboru, otrzymywał już 
rekompensatę z tego tytułu, taką rekompensatę należy uwzględnić w kwocie pomocy 
regionalnej, jaka może zostać przyznana przedmiotowemu podmiotowi, tak aby 
uniknąć nadmiernej rekompensaty. Jako że tabor kolejowy nie będzie służył do 
świadczenia usług w ramach zamówień publicznych na usługi, Komisja uznała, że 
warunek ten nie dotyczy ocenianego środka.  

(73) W związku z powyższym Komisja stwierdza, że oceniona pomoc inwestycyjna 
spełnia wszystkie odpowiednie warunki wytycznych dotyczących przedsiębiorstw 
kolejowych. 

3.2.2. Ocena na podstawie wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na 
lata 2007–2013 

(74) Jak określono w pkt 32 powyżej, punkt 38 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw 
kolejowych zawiera odesłanie do wytycznych w sprawie krajowej pomocy 
regionalnej, w których określone zostały inne wymogi w zakresie zgodności. 

Wydatki kwalifikowalne 

(75) Punkt 33 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej stanowi, że regionalna 
pomoc inwestycyjna jest pomocą przyznawaną na realizację projektu inwestycji 
początkowej. Jako że oceniany projekt inwestycyjny prowadzi do dywersyfikacji 
usług oferowanych przez PKP IC, Komisja uważa, że jest to projekt inwestycji 
początkowej w rozumieniu pkt 34 wytycznych w sprawie krajowej pomocy 
regionalnej. 

(76) Punkt 36 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej stanowi, że regionalna 
pomoc inwestycyjna obliczana jest w odniesieniu do kosztów inwestycji w aktywa 
materialne oraz aktywa niematerialne i prawne, związane z realizacją projektu 
inwestycji początkowej, a w punkcie 37 wytycznych w sprawie krajowej pomocy 
regionalnej wyraźnie wymienia się dotacje jako dopuszczalną formę pomocy 
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regionalnej. Komisja jest zdania, że poddawana ocenie pomoc inwestycyjna spełnia 
oba te warunki.  

(77) Punkt 50 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej stanowi, że wydatki na 
grunty, budynki i budowle oraz maszyny/urządzenia kwalifikują się do pomocy na 
inwestycje początkowe. W treści przypisu do tego punktu sprecyzowano jednak, że 
wydatki na zakup środków transportu (majątku ruchomego) w sektorze transportu nie 
kwalifikują się do pomocy na inwestycje początkowe. Jak już wyjaśniono, w pkt 34 
wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych Komisja stwierdza, że należy 
czynić odstępstwo od tej zasady w odniesieniu do pasażerskich przewozów 
kolejowych. Jako że pomoc dotyczy wydatków na budynki, maszyny oraz pasażerski 
tabor kolejowy, pozostaje ona zgodna z pkt 50 wytycznych w sprawie krajowej 
pomocy regionalnej. 

Efekt zachęty 

(78) W punkcie 38 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej wymaga się, aby 
pomoc regionalna stanowiła zachętę do podejmowania inwestycji, które 
w przeciwnym razie nie zostałyby zrealizowane w regionach objętych pomocą. 
W przypadku pomocy ad hoc właściwy organ, przed rozpoczęciem prac nad 
realizacją projektu, musi wydać list intencyjny w sprawie przyznania pomocy 
uzależniający je od zatwierdzenia pomocy przez Komisję. Taki list intencyjny został 
wydaniu w dniu 15 stycznia 2009 r. przez Ministerstwo Infrastruktury, a umowa o 
zakup taboru kolejowego została podpisana z dostawcą w dniu 30 maja 2011 r. Zatem 
warunek przewidziany w pkt 38 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej 
został spełniony.  

(79) Punkt 39 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej stanowi, że beneficjent 
musi wnieść wkład własny odpowiadający co najmniej 25 % kosztów 
kwalifikowanych pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł 
finansowania w formie wolnej od jakiegokolwiek wsparcia publicznego. Jako że 
beneficjent pokrywa ponad 78 % kosztów kwalifikowanych z finansowania 
zewnętrznego, a kredyty udzielone przez EBI zostały objęte gwarancją na zasadach 
rynkowych, ten warunek wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej został 
spełniony.  

(80) Punkt 40 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej stanowi, że przyznanie 
pomocy inwestycyjnej musi zostać uzależnione od możliwości utrzymania 
przedmiotowej inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej pięciu lat po jej 
zakończeniu. Pomoc poddawana ocenie spełnia ten warunek zawarty w wytycznych 
w sprawie krajowej pomocy regionalnej, ponieważ beneficjent jest zobowiązany do 
użytkowania zakupionego taboru kolejowego na wyznaczonych trasach przez co 
najmniej 10 lat.  

Intensywność pomocy 

(81) Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej przewidują szczegółowe zasady 
dotyczące przejrzystości i monitorowania w odniesieniu do dużych projektów 
inwestycyjnych. Jak wspomniano w pkt 63 powyżej, pkt 64 i 67 wytycznych w 
sprawie krajowej pomocy regionalnej znajdują zastosowanie, jeżeli duży projekt 
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inwestycyjny dotyczy taboru kolejowego przypisanego do określonej linii kolejowej 
obsługującej kilka regionów. Punkt 64 wytycznych w sprawie krajowej pomocy 
regionalnej ma zastosowanie wyłącznie do programów pomocy. Nie dotyczy zatem 
ocenianej pomocy indywidualnej ad hoc. 

(82) Zgodnie z punktem 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej pomoc 
inwestycyjna dla dużych projektów inwestycyjnych (gdzie suma rzeczywistych 
wydatków kwalifikowalnych przekracza 50 mln EUR) podlega dostosowanym 
pułapom pomocy regionalnej. Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy dla 
ocenianej inwestycji (w której rzeczywiste kwalifikowalne koszty inwestycji wynoszą 
425,1 mln EUR), obliczona za pomocą wzoru określonego w pkt 67 wytycznych w 
sprawie krajowej pomocy regionalnej, wynosi 21,82 %. Jak wyjaśniono w pkt 17, 
przewidywana intensywność pomocy na rzecz projektu wyniesie 21,80 % – czyli 
mniej od maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy. W związku z tym 
warunek określony w pkt 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej 
został spełniony.  

Zasady dotyczące kumulacji pomocy 

(83) Sekcja 4.4 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej zawiera zasady 
dotyczące kumulacji pomocy. Punkt 71 stanowi, że pułapy intensywności pomocy 
określone w wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej mają zastosowanie 
do całkowitej pomocy, jeśli: (i) pomoc przyznaje się jednocześnie w ramach kilku 
programów regionalnych lub w połączeniu z pomocą ad hoc; (ii) pomoc pochodzi ze 
źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych bądź wspólnotowych. Zgodnie z punktem 
75 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej pomocy inwestycyjnej, w 
odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, nie należy kumulować z 
pomocą przyznaną w ramach zasady de minimis w celu ominięcia maksymalnej 
intensywności pomocy określonej w wytycznych. 

(84) Polska potwierdziła, że oceniana regionalna pomoc inwestycyjna nie może być 
łączona z inną pomocą, jeżeli taka kumulacja miałaby skutkować przekroczeniem 
wspomnianego pułapu dopuszczalnej intensywności pomocy regionalnej. Warunki 
wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej dotyczące kumulacji pomocy 
zostały zatem spełnione. 

(85) W związku z powyższym Komisja stwierdza, że rozpatrywana pomoc inwestycyjna 
jest zgodna z wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej. 
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4.  WNIOSEK 

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja stwierdza, że: 

− gwarancja państwa udzielona PKP IC w związku z zakupem taboru kolejowego nie 
stanowi pomocy państwa, 

− pomoc inwestycyjna w formie dotacji bezpośredniej na zakup taboru kolejowego 
przez PKP IC spełnia wszystkie warunki określone w wytycznych dotyczących 
przedsiębiorstw kolejowych oraz w wytycznych w sprawie krajowej pomocy 
regionalnej, jest zatem zgodna z rynkiem wewnętrznym zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) 
oraz art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. 

Jeśli niniejsze pismo zawiera informacje poufne, które nie powinny być ujawniane osobom 
trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie 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 i publikację pełnej treści 
niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.  
 
Wniosek należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Dyrekcji Generalnej ds. 
Konkurencji Komisji Europejskiej: 
 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
1049 Bruxelles/Brussel 
Belgium 

Faks: +32 (0) 2 296 12 42 
 

Z wyrazami szacunku, 
 

W imieniu Komisji 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Wiceprzewodniczący 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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