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Dotyczy:  Pomocy państwa nr N 594/2009  

„Pomoc dla Gaz-System S.A. na inwestycje w sieci przesyłowe gazu 
ziemnego w Polsce”  

 
 
Szanowny Panie Ministrze!  
 
Komisja pragnie poinformować Polskę, że po przeanalizowaniu informacji 
przedstawionych przez władze polskie dotyczących wyżej wymienionej sprawy 
zadecydowała o niezgłaszaniu zastrzeżeń wobec środka pomocy. 
 

I.  PROCEDURA 
 
1. Rzeczpospolita Polska zgłosiła wyżej wymieniony środek drogą elektroniczną dnia 

29 października 2009 r. Komisja zwróciła się o przekazanie dodatkowych informacji 
pismem z dnia 15 grudnia 2009 r. Władze polskie przedstawiły wymagane 
informacje w piśmie zarejestrowanym dnia 13 stycznia 2010 r.  
 
 
II. OPIS ŚRODKA  
 

2. Pomoc zostanie przyznana na budowę ok. 953 km gazociągów Operatorowi 
Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A (zwanemu dalej „Gaz-System”) na 
realizację projektu składającego się z 7 zadań inwestycyjnych w postaci rurociągów 
do przesyłu gazu ziemnego: 

 
• Gazociąg Szczecin – Gdańsk 
• Gazociąg Gustorzyn – Odolanów 
• Gazociąg Szczecin – Lwówek 
• Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn 
• Gazociąg Włocławek – Gdynia 
• Gazociąg Jeleniów – Dziwiszów 
• Gazociąg Polkowice – Żary.  
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3. Poniższa mapa określa położenie geograficzne gazociągów. 

 
 
4. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju systemu przesyłowego gazu ziemnego 

w Polsce, optymalizacji jego pracy i zwiększenia przepustowości. Umożliwi także 
odbiór gazu z nowych źródeł dostaw i przesyłanie gazu w nowych kierunkach. 

 
5. Główne cele projektu to: 
 

• zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Unii Europejskiej 
poprzez dywersyfikację źródeł dostaw dla Polski oraz zbliżenie rynku 
polskiego do rynku UE; realizacja ww. zadań inwestycyjnych pozwoli na 
odwrócenie strumieni gazu dzięki wprowadzeniu do systemu przesyłowego 
gazu z kierunku północnego za pośrednictwem planowanego terminalu 
skroplonego gazu ziemnego (terminal LNG) oraz z kierunku zachodniego za 
pośrednictwem przyszłych rurociągów międzysystemowych między Polską a 
innymi państwami UE;  

• zmniejszenie strat na przesyle gazu; emisja z nowych gazociągów będzie 
mniejsza o ok. 76 % od emisji ze starych, już istniejących gazociągów; 
doprowadzi to do zmniejszenia o 13 % emisji z całej polskiej sieci gazowej;  

• rozwój konkurencyjnego rynku gazu poprzez umożliwienie wprowadzenia 
przez Gaz-System w jak najkrótszej perspektywie możliwości korzystania z 
usługi transportu sieciowego gazu, w pełnym zakresie wynikającym z zasady 
dostępu stron trzecich (TPA); w ten sposób wszystkie zainteresowane 
podmioty miałyby równy dostęp do systemu przesyłowego; zasada dostępu 
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stron trzecich jest obecnie stosowana tylko w ograniczonym zakresie z uwagi 
na niewystarczającą przepustowość systemu przesyłowego w stosunku do 
zapotrzebowania; rozwój systemu pozwoli na zwiększenie jego zdolności 
przesyłowej; wyeliminuje także tzw. „wąskie gardła” (obszary ograniczające 
przepustowość systemu); umożliwi to wejście na rynek nowym podmiotom 
zajmującym się obrotem gazem, a tym samym pozwoli na praktyczne 
zaistnienie konkurencji „w sieci”. 

 
6. Kolejnym skutkiem dystrybucyjnym i społecznym związanym z dofinansowaniem 

publicznym rozbudowy systemu przesyłowego jest fakt, że koszt inwestycji nie 
zostanie przeniesiony na konsumentów. Według dostępnych obliczeń w przypadku 
braku pomocy wzrost taryf za usługi przesyłu gazu w ciągu najbliższych pięciu lat 
musiałby wynieść do 43 %.  

 
7. Beneficjent pomocy (spółka Gaz-System) jest operatorem systemu przesyłowego 

wyznaczonym na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 
18 grudnia 2006 r. na okres do dnia 1 lipca 2014 r., tj. na czas obowiązywania 
koncesji. Około 99,5 % przychodów spółki pochodzi z działalności polegającej na 
przesyle gazu.  

 
8. Spółka Gaz-System w pełni oddzieliła się (rozdział pod względem prawnym, 

funkcjonalnym i księgowym) od spółki macierzystej PGNiG S.A. w wyniku 
wdrożenia dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i 
uchylającej dyrektywę 98/30/WE (dyrektywa gazowa)1.  

 
9. Beneficjent jest w 100 % własnością polskiego Skarbu Państwa. Gaz-System jest 

właścicielem 51 % wszystkich sieci przesyłowych gazu w Polsce (do tych nie należy 
gazociąg Jamał, który jest gazociągiem tranzytowym). Obsługuje także pozostałe 
sieci przesyłowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego z dnia 6 lipca 2005 r. 
zawartej na okres 17 lat z właścicielem pozostałych sieci – PGNiG. W związku z tym 
do całkowitego oddzielenia się operatora systemu przesyłowego pod względem 
własnościowym dojdzie po wygaśnięciu umowy leasingu i przejściu całej sieci 
przesyłowej gazu ziemnego w Polsce na własność spółki Gaz-System.  

 
10. Przesył gazu w Polsce jest regulowany poprzez koncesje wydawane przez URE. 

Opłata koncesyjna wynosi 0,0004 % przychodów uzyskanych przez operatora w roku 
poprzednim. Koncesja może zostać unieważniona głównie w sytuacji, gdy operator 
łamie jej warunki lub w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, jego 
podziału bądź połączenia. Operator sieci przesyłowej nie może przenieść koncesji na 
osoby trzecie. Operatorzy, którzy nie utrzymują sieci w wymaganym stanie 
technicznym, podlegają grzywnom. Od operatorów wymaga się oszacowywania 
stopnia wypełnienia tych zobowiązań, składania sprawozdań dotyczących bieżącego 
zapotrzebowania oraz prognozowania w sprawozdaniach rocznych przyszłego 
zapotrzebowania na dostawy gazu. Sprawozdania te są każdego roku weryfikowane 
przez URE. 

 
11. Koncesja zobowiązuje przedsiębiorstwa do przesyłania gazu zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r.2. Na 

                                                 
1  Dz.U. L 176 z 15.7.2003. 
2  Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 89. 
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podstawie umowy zawartej z dostawcą gazu opracowanej zgodnie z tą ustawą spółka 
Gaz-System jest zobowiązana do umożliwiania dostępu do sieci. W odniesieniu do 
zasad dostępu stron trzecich (TPA) ustawa „Prawo energetyczne” wdraża zasady 
określone w dyrektywie gazowej poprzez ustalenie wymogów dotyczących: 

  
• zapewnienia równego dostępu do sieci przesyłowej wszystkim podmiotom 

uprawnionym do zapewniania dostaw gazu w Polsce, 
• dostarczania każdemu operatorowi wystarczającej ilości informacji 

gwarantujących możliwość nadzorowania transportu gazu we właściwy 
sposób (tj. systemu magazynowania, systemu dystrybucyjnego), 

• dostarczania użytkownikom systemu niezbędnych informacji dla osiągnięcia 
efektywnego dostępu do systemu. 

 
12. Gaz-System może odmówić dostępu do sieci przesyłowej w przypadku ograniczonej 

technicznej zdolności przesyłowej. Dostępu nie można odmówić, jeżeli istnieją 
techniczne możliwości przesyłu, dostawca jest zgodnie z prawem uprawniony do 
korzystania z sieci przesyłowej, zainstalowane są urządzenia pomiarowe rejestrujące 
ilość i jakość dostarczanego gazu, a przesył gazu nie doprowadzi do zwiększenia 
taryf za usługi przesyłu gazu uiszczane przez innych dostawców. Od każdej decyzji o 
odmowie dostępu dostawcom gazu przysługuje prawo wniesienia odwołania do URE 
i do sądów administracyjnych.  

 
13. Zdolność przesyłową w systemie przesyłowym i na punktach wyjścia reguluje się z 

zachowaniem zasady „kto pierwszy, ten lepszy”.  
 
14. Odrębny zbiór zasad reguluje kwestię dostępu do punktu wejścia gazu do systemu 

przesyłowego, tj. rurociągów międzysystemowych łączących z Danią, Republiką 
Czeską i Litwą oraz rurociągu międzysystemowego łączącego z planowanym 
terminalem LNG. Zasady te mają jednak także wpływ na skuteczny dostęp do 
systemu przesyłowego gazu w Polsce. Dostęp do punktów wejścia jest w Polsce 
zorganizowany na podstawie procedury Open Season ustanowionej zgodnie z 
wytycznymi Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG) z 
dnia 21 maja 2007 r.3. Zgodnie z tą procedurą przedsiębiorstwa uzyskujące dostęp do 
punktów wejścia otrzymują jako pierwsze dostęp do systemu przesyłowego, aby 
zapewnić niezakłócony przepływ gazu w całym systemie. Jeżeli zapotrzebowanie na 
przesył w rurociągach międzysystemowych jest wyższe niż istniejąca zdolność 
przesyłowa, zdolność ta zostanie ograniczona „proporcjonalnie” (ale o nie więcej niż 
10 %), a pierwszeństwo zostanie przyznane umowom o wyższej wartości 
gospodarczej, które zapewniają rurociągom międzysystemowym najszybszy zwrot z 
inwestycji. Część zdolności przesyłowej, tj. 10 %, jest także zarezerwowana dla 
umów krótkoterminowych.  

 
15. Opłaty za usługi przesyłowe gazu są ustalone w taryfie i określone zgodnie z 

zasadami przyjętymi przez URE i muszą być co roku przez URE zatwierdzane. 
Taryfy obejmują dwa rodzaje kosztów:  

 
• wszystkie uzasadnione koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa zajmujące 

się przesyłem gazu, w tym koszty amortyzacji (40 lat w przypadku sieci 
przesyłowych gazu ziemnego), utrzymania i rozwoju sieci, koszty związane z 
podatkami, wynagrodzeniami itp.,  

                                                 
3  C06-GWG-29-05c, http://www.ceer-eu.org. 
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• zwrot z kapitału. 
 

16. Taryfy opierają się na zasadzie pokrywania wszystkich uzasadnionych kosztów, 
zasadzie ochrony konsumentów przed nieuzasadnionym wzrostem taryf i unikania 
subsydiowania skrośnego poprzez wprowadzenie oddzielnej księgowości dla 
transakcji związanych z przesyłem gazu.  

 
17. Taryfy obejmują uzasadniony zwrot z zaangażowanego kapitału operatora. W 

odniesieniu do operatora systemu przesyłowego URE stosuje metodę obliczania, w 
której średni ważony koszt kapitału4 mnoży się przez sumę kwoty kapitału 
zaangażowanego netto oraz płynności. Zwrot z kapitału mający zastosowanie do 
Gaz-System od dnia 1 czerwca 2009 r. wynosi 10,8 %, ale URE ograniczył zwrot do 
9 %, korzystając ze swoich uprawnień do ograniczenia taryf ze względów 
społecznych.  

  
18. Zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem mającym zastosowanie do przedsiębiorstw 

należących do Skarbu Państwa spółka Gaz-System jest również zobowiązana do 
przekazywania na rzecz Skarbu Państwa 15 % swojego dochodu brutto. 

 
19. Zgłoszenie obejmuje zadania posiadające status „projektów indywidualnych” 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 
r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/19995, przewidzianych do realizacji w 
ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013. 
Projekty indywidualne są to przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu 
dla realizacji programów operacyjnych.  

 
20. Umowa o dofinansowanie podpisywana jest z beneficjentem po pozytywnym 

zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zgodnie z metodą 
wyboru projektów indywidualnych określoną w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju6. Umowa zawiera klauzulę, na 
mocy której płatność środków zależy od charakteru decyzji Komisji Europejskiej w 
sprawie pomocy państwa. Wszelkie przepisy związane z decyzją muszą być 
uwzględnione w umowie i podczas wypłacania środków beneficjentowi. 

 
21. Maksymalne dofinansowanie projektu w ramach środka, jakim jest program 

operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, w formie udziału w wydatkach 
kwalifikowalnych zostało określone w szczegółowym opisie priorytetów programu 
operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i nie może przekroczyć 57 % tzw. „luki 
w finansowaniu” mającej zastosowanie do wszystkich projektów finansowanych z 
funduszy strukturalnych określonych w rozporządzeniu w sprawie funduszy 
strukturalnych7. Metoda ta ogranicza pomoc do 57 % kosztów inwestycji 
pomniejszonych o wszystkie przewidywalne dochody uzyskiwane z eksploatacji 
infrastruktury po zakończeniu inwestycji. Zgodnie z rozporządzeniem wydatki 

                                                 
4  Stopy procentowe zastosowane przy obliczeniach odzwierciedlają typowe rynkowe stopy procentowe. 
5  Dz.U. L 210 z 31.7.2006. 
6  Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. 
7  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 
25). 
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kwalifikowalne na projekty generujące dochód nie mogą przekraczać bieżącej 
wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z 
inwestycji w danym okresie odniesienia dla inwestycji w infrastrukturę lub innych 
projektów, w przypadku gdy możliwe jest obiektywne oszacowanie dochodu z 
wyprzedzeniem. Innymi słowy pomoc państwa jest ograniczona do tych kosztów 
projektu, które nie mogą być sfinansowane z dochodów uzyskiwanych w wyniku 
realizacji projektu.  
 

22. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez polskie władze (stan na dzień 15 
września 2009 r.) koszty poszczególnych zadań oraz wartości dofinansowania, o 
które ubiega się beneficjent, przedstawiają się następująco8: 

 
 

Lp. Projekt – nazwa zadania Szacunkowy 
koszt całkowity 
(w mln PLN) 

Szacunkowa 
wartość 

wydatków 
kwalifikowalnych 

(w mln PLN) 

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowania 
(w mln PLN) 

1 Gazociąg Szczecin - Gdańsk 1 133,62 929,20 302,11
2 Gazociąg Gustorzyn - 

Odolanów 
778,36 638,00 304,06

3 Gazociąg Szczecin - Lwówek 865,74 709,62 279,04
4 Gazociąg Rembelszczyzna - 

Gustorzyn 
581,94 477,00 190,80

5 Gazociąg Włocławek - Gdynia 143,96 103,70 30,96
6 Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów 151,53 150,00 65,10
7 Gazociąg Polkowice - Żary 98,82 81,00 35,64
 RAZEM 3 753,97 3 088,52 1 207,71

 
23. Na podstawie zasad dotyczących „luki w finansowaniu” Polska zatwierdziła bardzo 

szczegółowe wytyczne dla beneficjentów dotyczące sposobu obliczania luki w 
finansowaniu w odniesieniu do pomocy udzielanej w ramach programu pomocy. W 
zgłoszonym programie władze polskie wyjaśniły, że pomoc państwa nie będzie 
uznawana za kapitał zaangażowany. Dlatego też pomoc ta nie wygeneruje 
dodatkowych dochodów na rzecz beneficjenta w postaci zwrotu z kapitału 
zaangażowanego. Oczekuje się, że pomoc państwa będzie miała tylko wpływ na 
koszty eksploatacji infrastruktury, tzn. koszty związane z eksploatacją sieci wzrosną, 
ponieważ z powodu uruchomienia nowych gazociągów będą przesyłane większe 
ilości gazu; wzrosną także koszty utrzymania sieci, amortyzacji i podatek od majątku. 
Polska spodziewa się, że za sprawą inwestycji taryfa wzrośnie ze względu na wzrost 
kosztów operacyjnych, ale i tak wciąż będzie niższa niż w przypadku, w którym 
pomoc państwa nie zostałaby przyznana. Z tego powodu i ze względu na fakt, że 
pomoc państwa nie jest uznawana za kapitał zaangażowany, Polska argumentuje, iż 
pomoc nie stanowi żadnej korzyści dla beneficjenta.  

                                                 
8  Różnice między wartościami szacunkowymi przedstawionymi w wykazie i wartościami przekazanymi 

obecnie przez beneficjenta wynikają z aktualizacji danych finansowych. Wykaz ma charakter 
orientacyjny, co oznacza, że zawarte w nim dane są szacunkowe i mogą zostać doprecyzowane na 
etapie składania wniosków o dofinansowanie oraz podczas podpisywania umowy o dofinansowanie. 
Zmiany mogą wynikać m.in. z podjęcia przez beneficjenta ostatecznej decyzji co do zakresu 
wydatków kwalifikowalnych, które mają być objęte wnioskiem o dofinansowanie. Innym czynnikiem 
mającym tu znaczenie jest aktualizowanie kosztów poszczególnych prac przewidywanych do 
wykonania w ramach projektu. 
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24. Wszystkie przychody operatora systemu przesyłowego są regulowane i muszą być 

wcześniej zatwierdzane przez URE. Poziom tych przychodów jest określany w 
perspektywie rocznej w oparciu o plany na rok taryfowy i wyniki z lat poprzednich. 
Ze względu na powyższy fakt wyniki określone w przychodzie regulowanym ex ante 
są regulowane w kolejnych latach taryfowych. Gdy projekt realizowany przez 
beneficjenta generuje dochód, którego nie uwzględniono podczas podpisywania 
umowy o dofinansowanie, stosuje się zasady ograniczania dofinansowania lub 
potencjalnego odzyskiwania środków. Zasady te określono w art. 55 ust. 4 
rozporządzenia nr 1083/2006 i w „Wytycznych w zakresie trybu dokonywania 
płatności i rozliczeń” wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Jeżeli 
zaistnieją okoliczności, które mogą doprowadzić do ograniczenia poziomu 
maksymalnego dofinansowania projektów generujących dochód, beneficjent jest 
zobowiązany do poinformowania o tych okolicznościach odpowiedzialnych organów 
nie później niż w momencie składania wniosku o płatność końcową i następnie nie 
później niż trzy lata po zamknięciu programu operacyjnego oraz w razie potrzeby do 
aktualizowania informacji w tym zakresie zgodnie z „Wytycznymi Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”. Zgodnie z 
ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i z umową o 
dofinansowanie właściwy organ kontroluje wypełnianie przez beneficjenta jego 
obowiązków dotyczących zasad obliczania, kontroli nadwyżek i zwrotu 
rekompensaty. Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych, gdy środki z 
dotacji otrzymane przez beneficjenta zostały wykorzystane niezgodnie z 
przeznaczeniem, z naruszeniem procedur mających zastosowanie do realizacji 
projektów lub zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają 
one zwrotowi zgodnie z procedurą i zasadami określonymi we wspomnianej ustawie. 
Równocześnie wszystkie dokumenty i zapisy księgowe związane z realizacją 
projektu są weryfikowane przez właściwe instytucje krajowe, Komisję Europejską i 
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Beneficjent jest zobowiązany umożliwić dostęp 
do dokumentacji i poddać się kontroli. 

 
25. Łączny maksymalny budżet przewidziany na ten środek pomocy wynosi 1 207,71 

mln PLN (ok. 300 mln EUR). Pomoc jest finansowana z funduszy strukturalnych UE 
w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Polska zgłosiła 
program pomocy na okres do dnia 31 grudnia 2013 r.  

 
26. Władze polskie uważają, że przedmiotowy środek pomocy nie stanowi pomocy 

państwa, ponieważ nie wpływa w istotnym stopniu na konkurencję między 
państwami członkowskimi, a ze względu na mechanizm ustalania taryf nie przynosi 
korzyści beneficjentowi. 

 
III. OCENA 
 
Istnienie pomocy państwa i zgodność środka z prawem 
 

27. Art. 107 ust. 1 Traktatu 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, jest niezgodna z rynkiem 
wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 
Państwami Członkowskimi”.  
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28. Pomoc państwa jest przyznawana przy użyciu zasobów państwowych w rozumieniu 

art. 107 ust. 1 TFUE, ponieważ przeniesienie środków z funduszy strukturalnych 
zależy od swobodnego uznania Polski. 

 
29. W odniesieniu do istnienia korzyści gospodarczej dla beneficjentów programu 

Komisja rozważyła następujące zagadnienia: 
 

Korzyść dla operatora 
 
30. Dostawy gazu w Polsce są regulowane w drodze umów koncesyjnych zawieranych z 

operatorem systemu przesyłowego – spółką Gaz-System – będącą właścicielem sieci 
lub korzystającą z sieci na podstawie umowy leasingu. Zyski operatora systemu 
przesyłowego z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych i taryfy za usługi przesyłu 
gazu podlegają kontroli władz publicznych, tj. niezależnego Urzędu Regulacji 
Energetyki. Dlatego też władze mogą kontrolować korzyści osiągane przez 
beneficjenta podczas eksploatacji sieci przesyłowej.  

 
31. Sieci stanowią monopol naturalny: budowanie odrębnych sieci jest z ekonomicznego 

i technicznego punktu widzenia nieefektywne. Ponieważ posiadanie dwóch sieci 
obsługujących ten sam obszar geograficzny jest zazwyczaj ekonomicznie 
nieefektywne, jedynym sposobem zapobiegania nadmiernym rentom 
monopolistycznym za świadczone usługi jest regulacja. Ponadto zgodnie z 
przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego energii9 operator sieci nie ma kontroli 
nad portfelem swoich klientów (ponieważ sieci podlegają rygorystycznym zasadom 
dostępu stron trzecich), a opłaty nakładane na użytkowników sieci podlegają ścisłej 
kontroli regulacyjnej: organy regulacyjne muszą określić metodykę ustalania taryf 
lub same ustalać taryfy w sposób umożliwiający przeprowadzanie niezbędnych 
inwestycji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci. Ze względu na 
to, że sieci przesyłowe gazu mają charakter monopolu naturalnego, organy 
regulacyjne prawdopodobnie w przyszłości nadal będą w stanie kontrolować korzyści 
uzyskiwane przez operatora sieci.  

 
32. Kwota dotacji jest obliczana na podstawie metody „luki w finansowaniu”, która 

zapewnia finansowanie z pomocy państwa tylko tych kosztów inwestycji, które nie 
zostaną pokryte z korzyści uzyskanych w wyniku eksploatacji ulepszonej sieci. Takie 
podejście ma na celu utrzymywanie taryf za usługi przesyłu gazu i zysków operatora 
na tym samym poziomie, jaki osiągaliby, gdyby część inwestycji finansowana z 
pomocy państwa nie została zrealizowana. Dlatego też środek pomocy umożliwi 
operatorowi kontynuowanie świadczenia usług przesyłu gazu po cenach 
przystępnych dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw, pomimo inwestycji w 
rozbudowę sieci.  

 
33. Ponadto dzięki metodzie obliczania taryfy dotacja na inwestycje nie zwiększa kwoty 

kapitału zaangażowanego, na podstawie którego obliczane jest wynagrodzenie 
operatora.  

 

                                                 
9  Dyrektywa 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego 

energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 37) i dyrektywa 
2003/55/WE z 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego 
i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176 z 26.6.2003, s. 57). 
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34. Zastosowanie metody obliczania taryfy doprowadzi jednak do zwiększenia 
przychodów operatora, czyli spółki Gaz-System, wraz ze wzrostem jej kosztów 
operacyjnych. Spośród tych kosztów operacyjnych amortyzacja wzrośnie do tego 
stopnia, że obejmie także nową infrastrukturę generującą dodatkowe dochody dla 
spółki Gaz-System.  

 
35. Inwestycje zostaną zrealizowane bez angażowania kapitału spółki Gaz-System, co 

normalnie musiałoby mieć miejsce w przypadku konieczności finansowania 
inwestycji bez pomocy. Dlatego też Gaz-System może w pewnym stopniu korzystać 
z alternatywnych kosztów kapitału, który w przeciwnym razie byłby spółce 
potrzebny na sfinansowanie inwestycji bez udziału pomocy. Ponadto ze względu na 
fakt, że sieci przesyłowe gazu należą do Gaz-System, spółka ta uzyska w to miejsce 
dodatkowe aktywa. Choć aktywa finansowane z pomocy nie będą traktowane jak 
kapitał zaangażowany i w związku z tym nie będą stanowiły podstawy do 
zwiększenia taryf, Gaz-System stanie się właścicielem aktywów, które będzie mogła 
wykorzystywać np. jako zabezpieczenie w celu uzyskania kredytów bankowych.  

 
36. Mając na uwadze bezpośrednie korzyści osiągane przez Gaz-System w postaci 

dodatkowych dochodów pokrywających pełną amortyzację i korzyści związane z 
uniknięciem ponoszenia kosztów kapitału, który trzeba by było zaangażować, gdyby 
inwestycje były finansowane bez udziału pomocy, należy uznać, że pomoc przyniesie 
beneficjentowi pomocy bezpośrednią korzyść w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Z 
uwagi na fakt, że finansowanie przez państwo konkretnej inwestycji uważa się za 
przynoszące korzyść i korzyść ta jest przyznawana wyłącznie spółce Gaz-System, 
korzyść ta jest selektywna. 

 
Zakłócenie konkurencji – wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy 
 

37. Rynek przesyłu gazu jest z definicji uzależniony od położenia sieci przesyłowej i 
dlatego ma charakter lokalny. Podobnie należy zauważyć, że tak jak sieci przesyłowe 
energii elektrycznej i gazu ziemnego, sieci zaprojektowane do przesyłu energii do 
ludności zamieszkującej określony teren wykazują cechy lokalnych „monopoli 
naturalnych”. Oznacza to, że w przypadkach, w których sieć już istnieje, raczej mało 
prawdopodobne jest to, aby powielenie sieci poprzez stworzenie nowej sieci było 
opłacalne, nawet gdyby cechowała się ona znacznie wyższą jakością niż sieć 
istniejąca. W przedmiotowej sprawie nowe systemy przesyłowe powstaną na 
obszarach, na których tego rodzaju sieci nie istnieją. Niezwłocznie po zakończeniu 
przewidywanych inwestycji właściwości „monopoli naturalnych” powstrzymają inne 
przedsiębiorstwa przed inwestowaniem w gazociągi w tych samych regionach. 
Dlatego też rozważane dotacje mogą zniechęcać inne przedsiębiorstwa do 
inwestowania w przewidywane nowe sieci przesyłowe gazu zarówno obecnie ze 
względu na udzielenie pomocy, jak i w przyszłości, gdy gazociągi będą posiadały 
właściwości „monopolu naturalnego”. 

 
38. Ze względu na to, że polski rynek gazu cierpi obecnie na brak konkurencji, co 

częściowo wynika z braku sieci przesyłowych gazu umożliwiających przepływ gazu 
z zachodu na wschód i z nowego terminalu LNG, nowe inwestycje prawdopodobnie 
zachęcą nowych dostawców gazu z innych państw UE i spoza UE do skorzystania z 
tych sieci w celu wejścia na rynek gazu i prowadzenia działalności w Polsce. Z tej 
przyczyna budowa nowych sieci zapewni niektórym dostawcom gazu pośrednie 
korzyści w postaci wzrostu sprzedaży dla nowych klientów. Dlatego też pomoc może 
wpłynąć na konkurencję na rynkach gazu niższego szczebla w Polsce i przynieść 
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korzyść w postaci wejścia nowych podmiotów na rynek. Zgodnie z wyjaśnieniami 
Polski jest to także deklarowany cel zastosowania środka pomocy.  

 
39. Ze względu na fakt, że między państwami członkowskimi w UE odbywa się handel 

gazem, a nowe gazociągi prawdopodobnie zachęcą do przesyłania gazu z zachodu na 
wschód i z nowego terminalu LNG, istnieje prawdopodobieństwo, że wywrze to 
wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi.  

 
40. Przychody spółki Gaz-System pochodzą w 99,5 % z przesyłu gazu w Polsce. Ze 

względu na przepisy prawne mające na celu zapobieganie subsydiowaniu skrośnemu 
oraz stosowanie oddzielnej księgowości wprowadzającej przejrzystość jest mało 
prawdopodobne, aby pomoc spowodowała zakłócenie konkurencji na innych rynkach 
niż rynek przesyłu gazu, na których Gaz-System prowadzi działalność i z których 
pochodzi 0,5 % przychodów spółki.  

 
Wniosek w kwestii istnienia pomocy państwa 

 
41. Uwzględniając powyższe informacje Komisja uznaje, że środek stanowi pomoc 

państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.  
 
42. Zgłaszając środek pomocy władze polskie dopełniły obowiązku wynikającego z art. 

108 ust. 3 TFUE. 
 
Zgodność z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE  

 
43. Jeśli chodzi o wsparcie na rozwój infrastruktury gazowniczej, pomoc na takie 

projekty nie wchodzi w zakres wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę 
środowiska10 z 2008 r.  

 
44. Komisja zauważa, że celem niniejszego środka jest modernizacja sieci przesyłowych 

gazu w Polsce, przy braku możliwości modernizacji sieci na normalnych warunkach 
handlowych, tj. finansowania takiej modernizacji z taryf w perspektywie krótko- lub 
średnioterminowej. Komisja zauważa również, że środek ten nie wchodzi w zakres 
istniejących ram i wytycznych. Wszystkie obszary objęte zakresem środka należą do 
obszarów kwalifikowalnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i obszarów objętych pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) w 
rozumieniu Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 
(zwanych dalej „wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej”)11.  

 
45. Jednakże pomoc regionalna ma przyczyniać się do rozwoju regionalnego, ponieważ 

przyznaje się ją w celu wspierania inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Ma ona 
umożliwić przedsiębiorstwom zlokalizowanym w mniej uprzywilejowanych 
regionach rozwijanie i dywersyfikację działalności gospodarczej, w szczególności 
poprzez zachęcanie do tworzenia nowych zakładów na tych terenach. W omawianym 
przypadku głównym celem pomocy nie jest jednak tworzenie miejsc pracy ani 
stworzenie nowego zakładu. Jak wskazują władze polskie, a potwierdza to także 
poniższa ocena, głównym celem pomocy jest rozbudowa systemu przesyłu gazu 
ziemnego w Polsce, co ma przyczynić się do stworzenia podstawowej infrastruktury 
niezbędnej do funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz zwiększenia 

                                                 
10  Dz.U. C 82 z 1.4.2008. 
11  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13. 
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bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Komisja uważa zatem, że aby 
dokonać oceny zgodności środka ze wspólnym rynkiem należy ocenić, w jaki sposób 
środek przyczyni się do rozwoju rynku gazu w Unii Europejskiej oraz do zwiększenia 
bezpieczeństwa zaopatrzenia Unii Europejskiej w ten surowiec. Ocena środka 
wymaga zatem szerszej podstawy niż ta, którą oferują wytyczne w sprawie pomocy 
regionalnej i w związku z tym należy ją przeprowadzić bezpośrednio w oparciu o art. 
107 ust. 3 lit. c), który stanowi, że „pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju 
niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie 
zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym 
interesem” może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem.” 

 
46. Aby pomoc była zgodna z art. 107 ust. 3 lit. c), musi w sposób konieczny i 

proporcjonalny służyć realizacji celu leżącego we wspólnym interesie. Komisja 
uważa, że w tym zakresie należy ocenić następujące aspekty:  

 
(1) Czy środek pomocy jest ukierunkowany na wyraźnie określony cel leżący 

we wspólnym interesie (tj. czy zaproponowana pomoc ma na celu 
wyeliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku lub 
osiągnięcie innego celu leżącego we wspólnym interesie)? 

(2) Czy pomoc została zaplanowana w odpowiedni sposób, aby zapewnić 
realizację celu leżącego we wspólnym interesie? W szczególności: 

(a) Czy środek pomocy jest odpowiednim instrumentem, tj. czy 
istnieją inne bardziej stosowne instrumenty? 

(b) Czy istnieje efekt zachęty, tj. czy pomoc powoduje zmianę 
zachowania przedsiębiorstw? 

(c) Czy środek pomocy jest proporcjonalny, tj. czy tę samą zmianę 
zachowania można by uzyskać przy mniejszej pomocy? 

(3) Czy zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową są na tyle 
ograniczone, aby ogólny bilans był dodatni? 

Cel leżący we wspólnym interesie  
 
47. Jak wykazano poniżej, środek pomocy musi być ukierunkowany na wyraźnie 

określony cel leżący we wspólnym interesie. Cel leżący we wspólnym interesie to cel 
uznany przez UE za leżący we wspólnym interesie państw członkowskich UE. 

 
48. Gazociągi zbudowane w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i 

Środowisko” – działanie 10.1 – przyczyniają się do rozwoju polskiego systemu 
przesyłowego gazu ziemnego. Zwiększają efektywność systemu poprzez zwieszenie 
jego możliwości, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo dostaw. Budowa 
tych gazociągów stanowi również znaczący wkład w promowanie interesu Unii 
Europejskiej, który można określić jako tworzenie podstawowej infrastruktury do 
funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu ziemnego i większe bezpieczeństwo 
energetyczne. Staje się to oczywiste w kontekście planów rozwoju połączeń 
międzysystemowych między różnymi państwami członkowskimi. Realizacja 
inwestycji objętych przedmiotowym zgłoszeniem ma istotne znaczenie dla: 
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• połączenia międzysystemowego między Polską a Republiką Czeską,  
• bałtyckiego połączenia międzysystemowego/Baltic Interconnection, Skanled 

Baltic Pipe, 
• rozbudowy systemu przesyłowego w rejonie Lasowa (połączenie Polska – 

Niemcy). 
 
49. Połączenie między Polską a Republiką Czeską wpisuje się w rozwój preferowanego 

połączenia transeuropejskiego na osi północ-południe, stwarzając również możliwość 
połączenia polskiej sieci przesyłowej z węzłem gazowym w Baumgarten. Docelowo 
możliwe byłoby połączenie z gazociągiem Nabucco, co ma ważne znaczenie dla 
funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu w obu krajach. W celu umożliwienia 
przepływu gazu z Danii do Polski i przepływu odwrotnego – z Polski do Danii – 
należy dokonać przebudowy duńskiego i polskiego systemu przesyłowego. Mając na 
uwadze niedawne kryzysy gazowe (zimą 2006 r. i 2009 r.), należy uznać, że 
połączenie polskiej i niemieckiej sieci przesyłowej znacząco przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa, dywersyfikacji i zapewnienia stabilnych dostaw gazu 
dla użytkowników ostatecznych w Polsce.  

 
50. Proces rozbudowy gazociągów określono niedawno jako leżący w interesie UE w 

wielu dokumentach i przepisach prawnych wydawanych przez instytucje Unii 
Europejskiej. W „komunikacie Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego – europejska polityka energetyczna12” Komisja odnosi się do budowy 
nowych gazociągów, w szczególności do stworzenia nowych węzłów gazowych w 
państwach bałtyckich w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw poprzez 
dywersyfikację połączeń z innymi państwami członkowskimi UE.  

 
51. Projekty spółki Gaz-System mają wartość strategiczną nie tylko dla Polski, ale 

również jako alternatywne elementy systemu łączącego rynki państw członkowskich 
UE w regionie bałtyckim i elementy umożliwiające usuwanie tzw. „wąskich gardeł”. 
Racje, które przemawiają za realizacją tych projektów, są zatem zgodne z przepisami 
komunikatu Komisji – zielonej księgi – „W kierunku bezpiecznej, zrównoważonej i 
konkurencyjnej europejskiej sieci energetycznej13”.  

 
52. Budowa strategicznych gazociągów jest dodatkowo uzasadniona w kontekście 

przepisów decyzji nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych 
oraz uchylającej decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE, w której określono 
priorytety dotyczące transeuropejskich sieci energetycznych.  

 
53. Proponowane gazociągi budowane przez Gaz System S.A. są zgodne z priorytetami 

określonymi w ramach komunikatu Komisji Europejskiej z lipca 2008 r. dotyczącego 
drugiego strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej (SER2). Wzmocnienie 
systemu przesyłowego w północno-zachodniej Polsce przede wszystkim stworzy 
możliwości rozwoju potencjalnych połączeń na osi wschód-zachód z państwami 
bałtyckimi. Ponadto prace te umożliwią przesyłanie znacznych ilości gazu z nowego 
źródła dostaw, jakim będzie terminal LNG w Świnoujściu. Zatem inwestycja w 
infrastrukturę służącą do transportu paliwa regazyfikowanego w terminalu LNG w 
Świnoujściu jest zgodna z drugim z wyżej wspomnianych priorytetów.  

 

                                                 
12  COM(2007)1. 
13  COM(2008)782 z 13 listopada 2008 r. 
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54. Również rozwój systemu przesyłowego w Polsce na osi północ-południe zapewni 
realizację priorytetowego celu SER2 w zakresie integracji rynków Europy Północnej 
i Skandynawii ze Europą Środkową i Południową. Stworzy to nowe możliwości dla 
rozwoju rynku i zwiększy bezpieczeństwo dostaw w skali regionów i Wspólnoty. 

 
55. Ponadto przedmiotowy środek ma na celu zwiększenie oszczędności energii 

pierwotnej poprzez ograniczenie strat na przesyle gazu w całej sieci przesyłowej gazu 
w Polsce. W przypadku nowych gazociągów objętych pomocą straty gazu będą o 
76 % mniejsze niż w przypadku gazociągów już istniejących w Polsce. Zatem jeżeli 
część gazu normalnie przesyłanego w Polsce będzie przesyłana przy użyciu nowych 
gazociągów, ogólne straty gazu w całym systemie przesyłowym będą mniejsze o 
13 %.  

 
56. Zgodnie z dyrektywą gazową operatorzy systemu przesyłowego zobowiązani są do 

rozbudowy systemu przesyłowego, szczególnie w zakresie przepustowości ich 
połączeń wzajemnych. Ponadto państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić 
dostęp stron trzecich do systemu przesyłowego. W kontekście takich wymogów 
realizację wspomnianych wyżej inwestycji spółki Gaz-System można uznać za 
działanie mające na celu wypełnienie zobowiązań nałożonych na Polskę tymi 
przepisami. W istocie pełne wdrożenie przepisów dyrektywy gazowej, w 
szczególności tych, które dotyczą dostępu stron trzecich do infrastruktury przesyłu 
gazu nadaje przewidywanym inwestycjom wyraźniejszy wymiar unijny. 

 
57. W tym względzie Komisja zauważa, że spółka będąca beneficjentem w pełni 

oddzieliła się (rozdział pod względem prawnym, funkcjonalnym i księgowym) od 
spółki macierzystej PGNiG S.A., co służyło wdrożeniu przepisu dyrektywy gazowej 
dotyczącego przesyłu gazu. Ponadto Polska wdrożyła przepisy tej dyrektywy 
dotyczące zasad dostępu stron trzecich do gazociągów przesyłowych. Dostępu nie 
można odmówić, jeżeli istnieją techniczne możliwości przesyłu, dostawca jest 
zgodnie z prawem uprawniony do korzystania z sieci przesyłowej, zainstalowane są 
urządzenia pomiarowe rejestrujące ilość i jakość dostarczanego gazu, a przesył gazu 
nie doprowadzi do zwiększenia taryf za usługi przesyłu gazu obowiązujących innych 
dostawców. Od każdej decyzji o odmowie dostępu dostawcom gazu przysługuje 
prawo wniesienia odwołania do URE i do sądów administracyjnych. Wydaje się, że 
przepisy te zapewniają poszanowanie praw dostępu do sieci przesyłowej gazu, 
przysługujących przedsiębiorstwom zajmującym się obrotem gazem. 

 
58. Zdolność przesyłową w systemie przesyłowym i na punktach wyjścia reguluje się z 

zachowaniem zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Odrębny zbiór zasad reguluje 
kwestię dostępu do punktu wejścia gazu do systemu przesyłowego. Zasady te są 
jednak zorganizowane w Polsce na podstawie procedury Open Season ustanowionej 
zgodnie z wytycznymi Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu 
(ERGEG) z dnia 21 maja 2007 r.14. 

 
59. Można zatem stwierdzić, że polski program pomocy jest ukierunkowany na wyraźnie 

określony cel leżący we wspólnym interesie. 
 
60. Projekt uwzględniono w wykazie zgodnie z procedurami obowiązującymi w ramach 

programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 i spełnia on 

                                                 
14  C06-GWG-29-05c, http://www.ceer-eu.org. 



 14

warunki udzielania pomocy określone w Szczegółowym opisie priorytetów wyżej 
wspomnianego programu. 

 
Właściwy instrument 
 

61. W odniesieniu do przedmiotowego programu pomocy władze polskie wskazały, że 
zgodnie z ustawą spółka Gaz-System jest zobowiązana do rozbudowy sieci. 
Ponieważ operator systemu przesyłowego jest ograniczony w podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych przez dostępny sobie kapitał, w celu realizacji swoich zobowiązań w 
zakresie przesyłu gazu może on jednak odkładać na przyszłość inwestycje konieczne 
ze względu na interes krajowy lub interes UE. Nałożenie prawnego obowiązku 
realizacji omawianych inwestycji można by sfinansować wyłącznie poprzez 
podwyżki taryf za usługi przesyłu gazu, ponieważ wszelkie inwestycje w 
infrastrukturę realizowane przez operatora sieci mogą być finansowane wyłącznie ze 
środków pochodzących z taryf. To z kolei spowodowałoby podniesienie opłat za gaz 
płaconych przez konsumentów, co uznano za niemożliwe do zaakceptowania ze 
społecznego punktu widzenia.  

 
62. Sfinansowanie budowy 953 km nowych gazociągów wymagałoby podwyższenia 

taryf za usługi przesyłu gazu, przy czym wzrost ten wyniósłby do 43 % w okresie 
pięciu lat, gdyby inwestycje były finansowane przez operatora sieci przesyłowej. 
Władze polskie argumentują, że obecnie taki wzrost taryf budzi niepokój ze 
społecznego punktu widzenia, w szczególności ze względu na fakt, że – jak twierdzą 
– taryfy za usługi przesyłu gazu w Polsce należą do najwyższych w UE. Całe 
terytorium Polski rzeczywiście w pełni kwalifikuje się jako obszar objęty pomocą na 
mocy odstępstwa określonego w art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE zgodnie z mapą pomocy 
regionalnej dla Polski15, przy produkcie krajowym brutto na mieszkańca według 
standardu siły nabywczej wynoszącym poniżej 75 % średniej UE i opłatach za gaz 
pochłaniających średnio ok. 11 % budżetu gospodarstwa domowego. Zatem 
inwestycje zgodne z polityką energetyczną UE nie zostałyby zrealizowane przez 
operatora systemu przesyłowego w dającej się przewidzieć przyszłości, a obecnie 
można je zrealizować wyłącznie dzięki pomocy. 

 
63. W związku z tym Komisja uważa, że pomoc państwa jest w przedmiotowym 

przypadku właściwym instrumentem umożliwiającym realizację inwestycji w sieci 
systemów przesyłowych w Polsce. 

 
Efekt zachęty 

 
64. Jak wskazano poniżej, pomoc przyznana na przewidziane środki zapewnia niezbędny 

efekt zachęty. Pomoc państwa zapewnia efekt zachęty, jeśli zmienia zachowanie 
odbiorców w taki sposób, że dążą oni do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym 
interesie. Według władz polskich system obliczania taryf za przesył gazu nie 
zapewnia wystarczającej zachęty dla spółki Gaz-System do inwestowania w rozwój 
sieci przesyłowej gazu w bliskiej przyszłości. Wynika to z faktu, że inwestycja w 
budowę 953 km nowego gazociągu stanowi znaczną inwestycję zmieniającą cały 
system sieci. W celu sfinansowania takiej inwestycji operator systemu przesyłowego 
musiałby w znacznym stopniu zwiększyć kapitał zaangażowany – znacznie powyżej 
kosztów utrzymania w ramach dotychczasowego modelu postępowania. Zgodnie z 
mechanizmem ustalania taryf, aby osiągnąć zysk z takiego zwiększenia 

                                                 
15  Pomoc państwa N 531/2006 – Polska – Mapa pomocy regionalnej na lata 2007-2013. 
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zaangażowanego kapitału, konieczne byłoby podniesienie taryfy do poziomu, który 
dla organu regulacyjnego jest niemożliwy do zaakceptowania ze społecznego punktu 
widzenia. Dlatego też z uwagi na fakt, że organ regulacyjny uniemożliwiłby 
podwyżkę taryf do poziomu odpowiadającego kosztom inwestycji, przedsiębiorstwa 
nie byłyby w stanie pokryć tych kosztów inwestycji, a przynajmniej nie w bliskiej 
przyszłości. Wynika z tego, że w celu osiągnięcia bezpieczeństwa dostaw i efektu 
oszczędności energii przewidywane inwestycje można sfinansować wyłącznie przy 
wsparciu ze strony państwa.  

 
65. Dlatego też można sformułować wniosek, że program pomocy wywoła niezbędny 

efekt zachęty.  
 
Proporcjonalność 

 
66. Środek pomocy państwa jest proporcjonalny, jeżeli jest on opracowany w taki 

sposób, że pomoc jako taka ogranicza się do minimum, a beneficjentów wybiera się 
w sposób wolny od dyskryminacji, przejrzysty i otwarty. Jeżeli chodzi o 
proporcjonalność pomocy, wysokość kwoty pomocy zostanie obliczona w oparciu o 
tzw. „lukę w finansowaniu”, co oznacza, że wszystkie korzyści, jakie można 
przewidzieć w okresie trwania projektu, zostaną odliczone od pomocy i sfinansowane 
przez operatorów. Taki wkład beneficjenta wychodzi poza ramy czasowe 
niemających zastosowania wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę 
środowiska, które wymagają odejmowania wyliczonych korzyści tylko w ciągu 
pierwszych 5 lat. Poza tym ponieważ w Polsce istnieje tylko jeden operator systemu 
przesyłowego, wybór spółki Gaz-System nie może stanowić dyskryminacji 
względem innych potencjalnych beneficjentów. Ponadto wprowadzono 
kompleksowy mechanizm w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia zysków i 
kontroli i odzyskiwania wszelkich nadwyżek, jeżeli są nienależne.  

 
67. Polska przedstawiła również wstępne wyliczenia intensywności pomocy w 

odniesieniu do poszczególnych projektów inwestycyjnych. Zgodnie z wyliczeniami z 
dnia 15 września 2009 r. intensywność dofinansowania, o które będzie występował 
beneficjent, wynosi w zależności od projektu od 29,85 % do 47,66 % (średnio 39,1 
%) „luki w finansowaniu”. Dlatego też maksymalna intensywność pomocy dla 
projektów w wysokości 57 % „luki w finansowaniu”, przewidziana przy 
opracowywaniu środka, nie została osiągnięta.  

 
68. Powyższe poziomy intensywności pomocy są niższe niż poziomy intensywności 

pomocy mające zastosowanie na mocy wytycznych w sprawie pomocy regionalnej 
dla Polski. Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej dopuszczają zastosowanie 
pomocy w wysokości od 30 do 50 % całkowitych kosztów inwestycji w przypadku 
dużych projektów inwestycyjnych w zależności od konkretnego regionu na poziomie 
NUTS II16. W regionach, na które będą miały wpływ omawiane inwestycje, 
maksymalna intensywność pomocy wyniesie 40 i 50 % całkowitych kosztów 
inwestycji. Poziomy intensywności pomocy w przypadku zgłoszonych projektów są 
w wartościach bezwzględnych niższe od progu 50 %. Dodatkowo omawiane 
poziomy intensywności pomocy będą miały zastosowanie do kosztów 
kwalifikowalnych obliczanych na podstawie „luki w finansowaniu”, a nie na 
podstawie kosztów całkowitych.  

 

                                                 
16  Dz.U. C/256 z 24.10.2006.  
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69. Na podstawie powyższego można więc stwierdzić, że pomoc państwa przyznana na 
przewidziane środki jest proporcjonalna i ograniczona do minimum. 

 
Zakłócenie konkurencji i test bilansujący 
 

70. Rynek przesyłu gazu ma charakter „monopolu naturalnego”, a operatora systemu 
przesyłowego na tym rynku wskazuje państwo. Można argumentować, że 
teoretycznie o koncesję operatora systemu przesyłowego mogłoby ubiegać się inne 
przedsiębiorstwo niż Gaz-System, które mogłoby samodzielnie zainwestować w 
planowane gazociągi, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej. Dlatego też 
rozważana dotacja zniechęca operatorów do samodzielnego inwestowania w nowe 
sieci przesyłowe gazu w takim zakresie, w jakim przyczynia się do rozwoju 
istniejącej sieci. Po zrealizowaniu inwestycji nie oczekuje się już żadnych inwestycji 
w te same gazociągi ze względu na występowanie „monopolu naturalnego”.  

 
71. Wpływ na konkurencję na rynku przesyłu gazu jest jednak złagodzony na rynkach 

niższego szczebla, ponieważ beneficjent pomocy ma obowiązek zapewnić wszystkim 
dostawcom gazu dostęp stron trzecich do swojej sieci.  
 

72. Jak wyjaśniono powyżej, dostawcy gazu mogą odnieść korzyści z pomocy, ponieważ 
stwarza im ona możliwość wejścia na rynek gazu w Polsce dzięki budowie nowych 
gazociągów. Dlatego też nie można wykluczyć, że pomoc może zakłócić konkurencję 
na rynkach, na których działają przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i 
produkują gazu lub handlem gazem. Program pomocy zapewnia jednak 
proporcjonalność pomocy oraz ograniczenie kwoty pomocy do koniecznego 
minimum. 

 
73. Z drugiej strony stosowne przepisy dotyczące dostępu stron trzecich mają zapobiegać 

dyskryminacji w udzielaniu dostęp do sieci, a program zapewnia osiągnięcie 
pozytywnych skutków pod względem oszczędności energii i wzajemnego 
przenikania się systemów gazowniczych na rynku wewnętrznym. Stąd też względnie 
niewielkie skutki negatywne są równoważone przez możliwe do zidentyfikowania 
pozytywne skutki pomocy.  

 
74. W związku z tym można stwierdzić, że ewentualne zakłócenia konkurencji i 

wymiany handlowej, jakie mogą wyniknąć z udzielenia pomocy państwa na 
realizację przewidzianych środków, są ograniczone i że ogólny bilans w odniesieniu 
do celu leżącego we wspólnym interesie jest pozytywny.  

 
Wniosek 

 
75. Komisja stwierdza zatem, że program pomocy jest zgodny z art. 107 ust. 3 lit. c) 

TFUE.  
 
 

IV. WNIOSEK 
 
76. W związku z powyższym Komisja podjęła decyzję o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec 

zgłoszonego środka, ponieważ pomoc można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem 
zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE i art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG, 
ponieważ przyczynia się ona do realizacji celu leżącego we wspólnym interesie w 
sposób konieczny i proporcjonalny. 
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77. Komisja przypomina władzom polskim, że zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE wszelkie 

plany refinansowania, przekształcenia lub zmiany tego środka pomocy należy 
zgłaszać Komisji zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z 
dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE 
(obecnie art. 108 TFUE) (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s.1). 

 
78. W przypadku, gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie 

powinny być przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w 
terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie 
otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku, 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/state_aids_texts_pl.htm. 
 

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

European Commission  
Directorate-General of Competition  
State Aid Registry 
B-1049 BRUSSELS  
Telefaks: + 32-2-296-12-42  

 
We wszelkiej korespondencji proszę podawać nazwę i numer sprawy.  
 
Proszę przyjąć wyrazy szacunku, 
 
 
 

W imieniu Komisji 
 
 
 
 

Joaquin ALMUNIA 
Wiceprzewodniczący Komisji 

 
 


