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Ocena ta wynika z opisanych nizej ustalen.

1. Zarzad Stoczni prowadzil restrukturyzacje wykorzystujac pomoc publiczna, pomimo

braku decyzji Komisji Europejskiej (di:tlej "KB ") o zgodnosci pomocy ze wspólnym

rynkiem, co naruszalo postanowienia art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiajacego· Wspólnote

Europejska (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2, ze zm.).

W okresie objetym kontrola pomoc publiczna u,dzielona Stoczni wyniosla: r
191.403,5 tys. zl (101.466,9 tys zl. w przeliczeniu na EDN) ol< - wg Prezesa UOKiK,

8.512,3 tys. zl - wg Stoczni (za otrzymana pomoc publiczna Stocznia

wylacznie przejecie jej zobowiazan publicznoprawnych przez Operatora).
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_ 8.512,3 tys. zl- przejecie zobowiazan publicznoprawnych S oczni przez Operatora ARP

Sp. z 0.0. (dalej "Op erator"),

_ 40.000 tys. zl - dokapitalizowanie Stoczni przez Cenzin Sp. z 0.0. (dalej: "Cenzin")

i Stocznie Gdynia S.A. (dalej: "Stocznia Gdynia"),

( _ ~8.:)~~ tys. z~, - pozyczki udzielone Stoczni przez Korporacje Polskie Stocznie S.A.'--cdalej, "KPS), .
Rozbieznosci miedzy wielkoscia pomocy publicznej wg Stoc~ni i wg UOKiK wynikaja

m.in. z braku jednolitych interpretacji przepisów, dotyczacych k\valifikowania

pozyskanych srodków fi.nansowychjako pomocy publicznej.

2. Opracowany na zlecenie Zarzadu Stoczni "Plan restruktwyzacji Stoczni Gdansk S.A. -

CI aktualizacja sielpid/ 2006 r." (dalej: "Plan 2006"):

- nie uwzglednial czesci uwag opiniujacych plan podmiotów,

- zawieral nierzetelne informacje,

-- zostal z opóznieniem przekazany Komisji Europej ski ej (dalej: "KB").

2.1. W planie nie uwzgledniono wniesionych przez Agencje Rozwoju Przemyslu S.A.

(d~lej: "ARP"), UOKiK i KPS uwag o braku:

- potwierdzenia zamiaru zakupu pochylni od Stoczni,

- propozycji innych srodków wyrównawczych,

- wskazania, ze plan jest kontynuacja postepowania restrukturyzacyjnego

prowadzonego od2003 r. na podstawie Planu restrukturyzacji Stoczni Gdalls1dej -

• UOKiK podal wartosc pomocy publicznej udzielonej w okresie od 1 maja 2004 do 31 lipca 2008 r.
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