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Dotyczy:  pomocy państwa SA. 33007 (2011/N) – Polska 

Przedłużenie okresu obowiązywania programu rekapitalizacji polskich 
banków  

 
Szanowny Panie Ministrze! 

I. PROCEDURA 

1. Dnia 18 maja 2009 r. Polska zgłosiła pierwotny program (zwany dalej „programem” lub 
„programem rekapitalizacji”). Komisja zatwierdziła go w dniu 21 grudnia 2009 r. w 
sprawie dotyczącej pomocy państwa N 302/2009 („pierwotna decyzja”)1. Obowiązywanie 
programu przedłużono do dnia 31 grudnia 2010 r. decyzją Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie pomocy państwa N 262/20102 i po raz drugi do dnia 30 czerwca 2011 r. 
decyzją Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa SA.31924/2010 
(N 534/2010 („decyzja o przedłużeniu”)3. 

2. Dnia 5 maja 2011 r. Polska zgłosiła przedłużenie obowiązywania programu do dnia 31 
grudnia 2011 r.  

3. W dniu 27 maja 2011 r. Komisja zwróciła się o udzielenie dodatkowych informacji, które 
otrzymała w dniach 10 i 13 czerwca 2011 r. 

II. OPIS 

4. Polska zgłosiła program, który został opracowany w celu przywrócenia stabilności 
systemu finansowego oraz zaradzenia poważnym zaburzeniom w polskiej gospodarce. 
Program opiera się na ustawie o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych4. 

                                                 
1  Dz.U. C 31 z 9.2.2010. 
2  Dz.U. C 213 z 6.8.2010. 
3  Dz.U. C 14 z 18.1.2011. 
4  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, Dziennik Ustaw z 2010 r., Nr 40 

poz. 226, ze zm. 



Program jest otwarty dla wszystkich banków i zakładów ubezpieczeń mających siedzibę 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (polskich lub w posiadaniu kapitału zagranicznego), 
wobec których wdrożono postępowanie naprawcze ze względu na istniejące zagrożenie 
dla ich stabilności. Umożliwia on udzielanie przez państwo gwarancji w przypadku 
emisji akcji uprzywilejowanych lub podporządkowanych instrumentów dłużnych przez 
instytucje finansowe do wysokości 100 % zwiększenia funduszy własnych 
przewidzianego w programie naprawczym zatwierdzonym przez polski organ nadzoru, 
jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego. Program umożliwia również przejmowanie 
przez Skarb Państwa instytucji zagrożonych utratą wypłacalności, jeśli jest to niezbędne 
dla zapewnienia stabilności systemu finansowego.  

5. Omawiany środek stanowi uzupełnienie wsparcia na rzecz zachowania płynności, 
udzielanego w ramach programu wspierania finansowania banków w Polsce5.  

III. STANOWISKO POLSKI 

6. Zgodnie z pierwotną decyzją władze polskie zgadzają się z faktem, że program stanowi 
pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 

7. Władze polskie wnioskują o przedłużenie okresu obowiązywania programu o kolejne 
sześć miesięcy, do dnia 31 grudnia 2011 r. Polska potwierdza, że budżet programu po 
przedłużeniu okresu jego obowiązywania pozostanie na dotychczasowym poziomie. 

8. Władze polskie twierdzą, że przedłużenie okresu obowiązywania programu, podobnie jak 
sam program, jest zgodne z rynkiem wewnętrznym, ponieważ ze względu na utrzymujący 
się kryzys konieczne jest, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Polska podtrzymuje zobowiązania 
wyrażone od czasu wprowadzenia programu pomocy i potwierdza, że wszystkie warunki 
określone w pierwotnej decyzji pozostają bez zmian. 

9. Polska podejmuje się ponadto w terminie 6 miesięcy od daty udzielenia pomocy 
przedłożyć program restrukturyzacyjny w przypadku każdego banku, który skorzysta z 
rekapitalizacji, niezależnie od tego, czy - zgodnie z zasadami określonymi w 
komunikacie o restrukturyzacji6 – sytuację beneficjenta uważa za zasadniczo dobrą czy 
też dostrzega zagrożenia. Polska zobowiązuje się przedstawić plan restrukturyzacji, który 
będzie spełniać zasady określone w komunikacie o restrukturyzacji7 w celu odzyskania 
długoterminowej zdolności do konkurowania na rynku przez poszczególne banki bez 
udziału pomocy państwa, a przy tym będzie przewidywać odpowiednie środki 
umożliwiające podział obciążenia oraz środki ograniczające zakłócenia konkurencji. 

                                                 
5  Zob. decyzja Komisji z dnia 25 września 2009 r. w sprawie N 208/2009 (program wspierania finansowania banków w 

Polsce), Dz.U. C 250 z 20.10.2009, s.1, oraz decyzja o przedłużeniu programu z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie 
dotyczącej pomocy państwa N 658/2009, Dz. U. C 57 z 9.3.2010, s. 6., z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie dotyczącej 
pomocy państwa N 236/2010, Dz.U. C 205 z 29.07.2010, s.2. i z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie dotyczącej pomocy 
państwa N 533/2010, Dz.U. C 14 z 18.1.2011. 

6  Komunikat Komisji — Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: 
ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przez nadmiernym zakłóceniem 
konkurencji, Dz.U. C 10 z 15.1.2009, s. 2. 

7  Komunikat Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w 
sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa, Dz. U. C 195 z 19.8.2009, s. 9. 



10. Wprawdzie dotychczas program nie był wykorzystywany, ale władze polskie twierdzą, że 
środek podyktowany względami ostrożności należy utrzymać, ponieważ ma on 
pozytywny wpływ na instytucje finansowe i ich klientów. Zapewnia on w szczególności 
stabilność polskiego sektora finansowego, który nadal odczuwa skutki rozchwiania 
światowych rynków finansowych oraz niepewności związanej ze skalą i tempem 
ożywienia gospodarczego. W związku z tym, dla uniknięcia skutków ubocznych dla 
sektora finansowego, program jest w dalszym ciągu potrzebny. Powyższe uzasadnienie 
zostało poparte pismem Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. 

IV. OCENA 

11. W swojej pierwotnej decyzji Komisja stwierdziła, że program stanowi pomoc państwa w 
rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Uznała jednak, że program jest zgodny z rynkiem 
wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE z uwagi na to, że jest w stanie pomóc 
zaradzić poważnym zaburzeniom w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Komisja 
oceniła w tym kontekście stosowność, konieczność i proporcjonalność środka.  

12. Komisja zauważa, że przedłużenie okresu obowiązywania programu jest odpowiedzią na 
trudności finansowe, z którymi nadal boryka się zarówno Polska, jak i większość państw 
członkowskich. Jako że środek ma umożliwić udzielanie gwarancji instytucjom 
finansowym, których stabilność jest zagrożona, ważne jest, aby program rekapitalizacji 
był dostępny tak długo, jak trwa ogólnoświatowy kryzys finansowy. 

13. Ponieważ kryzys finansowy nie ustępuje, Komisja jest zdania, że przedłużenie środka na 
kolejne sześć miesięcy jest konieczne dla zapewnienia stabilności finansowej i w związku 
z tym uzasadnione na mocy art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE.  

14. Komisja zauważa, że przedłużenie okresu obowiązywania programu jest ograniczone w 
czasie (nie przekracza sześciu miesięcy), co ograniczy potencjalne zakłócenia 
konkurencji. W związku z powyższym umowy gwarancji w ramach programu można 
zawierać do dnia 31 grudnia 2011 r.8. 

15. Ponowne przedłużenie okresu obowiązywania programu jest zgodne z wymogami 
określonymi w komunikacie Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. „w sprawie zastosowania 
po dniu 1 stycznia 2010 r. zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu 
do banków w kontekście kryzysu finansowego”9. Wymaga on zwłaszcza przedstawienia 
programu restrukturyzacji w każdym przypadku przyznawania środków rekapitalizacji. 
Komisja przypomina, że na początku kryzysu określiła rozróżnienie pomiędzy 
instytucjami finansowymi w trudnej sytuacji oraz tymi, które są zasadniczo w dobrej 
sytuacji. Rozróżnienie to wynikało z obawy, jaka powstała pod koniec 2008 r., że 
instytucje finansowe będące w dobrej sytuacji, zaspokajając potrzeby kapitałowe 
wynikające ze znacznych obciążeń i przejściowych trudności w pozyskaniu kapitału na 
rynkach, w przypadku konieczności restrukturyzacji nie skorzystałyby z pomocy 
państwa, a co za tym idzie zmniejszyłyby zakres udzielania pożyczek na rzecz 
gospodarki realnej. Obecnie banki zmniejszyły potrzeby w zakresie kapitału i rzadziej 

                                                 
8  Zgodnie z pierwotną decyzją faktyczne wprowadzenie w życie powinno zostać zakończone nie później niż trzy miesiące 

od daty wygaśnięcia programu. 
9  Dz. Urz. C 329, 7.12.2010, p.7. 



napotykają na trudności z pozyskaniem kapitału na rynku. Dlatego aktualnie powstaje 
pytanie, czy mogą one pozyskać kapitał na rynku. 

16. W związku z tym w 2011 r. banki, które skorzystają z kapitału publicznego lub zdecydują 
się na uwolnienie od kłopotliwych aktywów, będą zobowiązane przedstawić Komisji plan 
restrukturyzacji zgodnie z komunikatem o restrukturyzacji, który wykaże gotowość 
banku do podjęcia koniecznych kroków na drodze restrukturyzacji i niezwłocznego 
odzyskania zdolności do konkurowania na rynku. 

17. Komisja odnotowuje, że Polska potwierdza, iż wszystkie zobowiązania podjęte w 
odniesieniu do programu będą nadal obowiązywały, także te odnoszące się do 
przedstawiania co sześć miesięcy sprawozdania z funkcjonowania programu. Komisja 
odnotowuje ponadto, że Polska podjęła się przedstawić w terminie sześciu miesięcy 
indywidualne plany restrukturyzacji dla wszystkich beneficjentów programu. 

18. Jeśli chodzi o łączenie programu rekapitalizacji z innymi środkami pomocy, zgodnie z 
załącznikiem do komunikatu o restrukturyzacji, w każdym planie restrukturyzacji należy 
ująć całkowitą pomoc państwa otrzymaną bądź jako pomoc indywidualna, bądź w 
ramach programu pomocy w okresie restrukturyzacji. Pomoc ta powinna być 
uzasadniona, tj. powinna spełniać wszystkie kryteria przewidziane w komunikacie o 
restrukturyzacji (tj. przywrócenie zdolności do konkurowania na rynku, udział własny 
beneficjenta oraz ograniczenie zakłócenia konkurencji). W związku z tym, kiedy państwo 
członkowskie ma obowiązek przedstawić plan restrukturyzacji w odniesieniu do danego 
beneficjenta pomocy, Komisja musi w swojej ostatecznej decyzji stwierdzić, czy 
jakakolwiek pomoc udzielona w okresie restrukturyzacji spełnia kryteria konieczne do 
zatwierdzenia jej jako pomocy na restrukturyzację. W tym celu konieczne jest 
indywidualne zgłoszenie ex ante. 

19. Komisja przypomina również, że, zgodnie z pkt 16 komunikatu o restrukturyzacji, jeżeli 
w celu przywrócenia zdolności do konkurowania na rynku okazałaby się konieczna 
pomoc, która nie była przewidziana w zgłoszonym programie restrukturyzacji, tej 
dodatkowej pomocy nie można udzielić w ramach zatwierdzonego programu, lecz 
podlega ona indywidualnemu zgłoszeniu ex ante. Każda dalsza pomoc tego typu zostanie 
wzięta pod uwagę w ostatecznej decyzji Komisji w sprawie danego banku.  

20. W związku z powyższym zgłoszone przedłużenie okresu obowiązywania polskiego 
programu rekapitalizacji nie zmienia wcześniejszej oceny programu dokonanej przez 
Komisję, zawartej w decyzji z dnia 16 grudnia 2010 r. Dlatego też środki przewidziane w 
ramach programu pozostają zgodne z rynkiem wewnętrznym do dnia 31 grudnia 2011 r. 

V. DECYZJA 

Komisja stwierdza, że zgłoszone przedłużenie okresu obowiązywania programu 
rekapitalizacji polskich banków nie zmienia jej wcześniejszej oceny zawartej w decyzjach: z 
dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie dotyczącej pomocy państwa N 302/2009, z dnia 5 lipca 
2010 r. w sprawie dotyczącej pomocy państwa N 262/2010 oraz z dnia 16 grudnia 2010 r. w 
sprawie dotyczącej pomocy państwa SA.31924 (N 534/2010), zgodnie z którymi program jest 
zgodny z rynkiem wewnętrznym. W związku z tym Komisja postanowiła nie zgłaszać 
zastrzeżeń. 



W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie powinny zostać 
opublikowane, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od 
daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego 
wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i 
publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie 
internetowej:  

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

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
Rue Joseph II, 70 
B-1049 Brussels 
Faks nr +32-2-296 12 42 

  
Z poważaniem 
 

W imieniu Komisji 
Joaquín ALMUNIA 

Wiceprzewodniczący Komisji 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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