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1 Strategia w perspektywie do 2020 r. 

W odpowiedzi na zmieniające się priorytety polskiej gospodarki, w szczególności wzrost znaczenia 

wspierania innowacyjności i inteligentnego rozwoju oraz w związku ze zamianą posiadanych 

aktywów w podmiotach sektora obronnego i w funduszu MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

na akcje Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., w listopadzie 2014 r. ARP S.A. przyjęła „Strategię 

ARP S.A. w perspektywie do 2020 r.” (Strategia). 

W Strategii na nowo zdefiniowano rolę Spółki, określając jej misję i wizję: 

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł 

Wiarygodny partner pobudzający rozwój polskiego przemysłu 

poprzez: 

 spójny system wsparcia innowacji, tworzący pomost 

pomiędzy biznesem a środowiskiem innowacyjnym 

 finansowanie procesów restrukturyzacji i projektów 

rozwojowych 

 podnoszenie wartości aktywów.

 

Strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: Innowacje, Restrukturyzacja i Inwestycje. 

W celu efektywnego wdrożenia Strategii do poszczególnych filarów zostały przypisane 

następujące narzędzia, które wspierają realizację celów strategicznych: 

 

   

Infrastruktura Ekosystemu, 
w tym Platforma Transferu 

Technologii (PTT) 

Wsparcie i pomoc publiczna 
Fundusze Inwestycyjne 

Zamknięte Aktywów 
Niepublicznych (FIZAN) 

ARP Venture Sp. z o.o.  
Specjalne Strefy Ekonomiczne 

(SSE) 

Wsparcie innowacji w dużych 
przedsiębiorstwach 
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Wdrażając Strategię, ARP S.A. staje się podmiotem istotnie wpływającym na rozwój 

innowacyjności w Polsce. Jednocześnie ARP S.A. nadal będzie wspierać restrukturyzację 

prowadzącą do odzyskania przez przedsiębiorstwa długookresowej zdolności do konkurowania 

na rynku oraz finansować działania prorozwojowe dużych przedsiębiorstw. W przypadku pełnej 

realizacji założeń Strategii wartość portfeli aktywów ARP S.A. w 2020 r. w poszczególnych filarach 

powinna wynieść odpowiednio 1,06 mld zł, 1,5 mld zł i 0,54 mld zł, co przedstawia wykres poniżej: 

 

Kluczowe założenia w okresie 2015 – 2020 dla poszczególnych filarów są następujące: 

Nazwa filara Kluczowe założenia 

Innowacje 1 300 mln zł wsparcia innowacji w postaci dokapitalizowań i pożyczek, w tym: 

925 mln zł wsparcia wdrożenia rozwiązań innowacyjnych w dużych 

przedsiębiorstwach 

371 mln zł inwestycji spółki ARP Venture w około 40 projektów innowacyjnych 

Restrukturyzacja 1 861 mln zł wsparcia restrukturyzacji oraz rozwoju dużych przedsiębiorstw 

składające się z: 

1 626 mln zł wsparcia w postaci finansowania dłużnego i dokapitalizowań 

235 mln zł udzielania pomocy na ratowanie i restrukturyzację w postaci 

finansowania dłużnego 

Inwestycje 247 mln zł wartości spółek i nieruchomości wniesionych do FIZAN w celu 

budowania ich wartości i stopniowego zbycia 

159 mln zł inwestycji w rozbudowę infrastruktury w SSE 
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2 Kluczowe wydarzenia w ARP S.A. w 2015 r. 
 

 

• 28 maja 2015 r. uruchomienie Platformy Transferu Technologii 

• Do tej pory zarejestrowano już ponad 800 rekordów 
Platforma Transferu 

Technologii 

• ARP Venture Sp. z o.o. udzieliła finansowania MŚP na łączną kwotę 60 mln zł. 
dla GRC Technologie Sp. z o.o., Copernicus Sp. z o.o., Invento Sp. z o. o., Hertz 
Systems Sp. z o.o., LS Tech Homes S.A. 

• Spółka objęła status obserwatora w czterech podmiotach tj. ABM Space 
Education Sp. z o.o., Plurimum Seal & Security Sp. z o.o., FlyTech Solutions 
Sp. z o.o. i Saule Technologies Sp. z o.o. 

ARP Venture 
Sp. z o.o. 

• Udzielenie finansowania na realizację przedsięwzięć innowacyjnych w dużych 
przedsiębiorstwach na łączną kwotę 120 mln zł. dla PCC MCAA Sp. z o.o., 
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. i EKOBENZ Sp. z o.o. 

 

Wsparcie innowacji 
w dużych 

przedsiębiorstwach 

• Udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną o łącznej wartości 442,4 
mln zł dla 20 spółek. 

• Opracowanie oferty dla spółek okołogórniczych i przedsiębiorców 
działających w specjalnych strefach ekonomocznych. 

Wsparcie i pomoc 
publiczna 

• Utworzenie dwóch funduszy FIZAN: FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości 
ARP 

• Wniesienie do nich aktywów o łącznej wartości 247 mln zł. 

Fundusze 
Inwestycyjne 

Zamknięte 
Aktywów 

Niepublicznych 

• Udzielenie 52 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej 

• 20-lecie działalności SSE EURO-PARK MIELEC 

• Rozszerzenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-
PARK WISŁOSAN 

• Utworzenie Klastra Edukacji Zawodowej EURO-PARK WISŁOSAN 

Specjalne Strefy 
Ekonomiczne 

• ARP S.A. inwestorem strategicznym spółki Przewozy Regionalne 

• Podpisanie Listu Intencyjnego ws. budowy elektrociepłowni w Radlinie 
Projekty Kluczowe 
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3 Filar Innowacje 

W ramach filaru Innowacje ARP S.A. realizuje cel wspierania budowy gospodarki innowacyjnej 

oraz zwiększania konkurencyjności przemysłu i inteligentnego rozwoju. 

3.1 Platforma Transferu Technologii 

W dniu 28 maja 2015 r. ARP S.A. uruchomiła Platformę Transferu Technologii (PTT), służącą 

komercjalizacji innowacji w oparciu o model otwartych innowacji. Platforma gromadzi dane o: 

 zasobach technologicznych tzw. dawców technologii, tj. podmiotów, które chcą udostępnić 

swoje innowacyjne rozwiązania, 

 potrzebach tzw. biorców technologii, tj. podmiotów, które są zainteresowane nabyciem 

innowacyjnych rozwiązań, 

 zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystywane w procesie transferu technologii. 

Za pośrednictwem PTT ARP S.A. wspomaga organizacyjnie, finansowo i doradczo proces 

transferu technologii pomiędzy dawcami technologii, a biorcami innowacyjnych rozwiązań. 

Korzystanie z Platformy (dostęp do niej oraz umieszczanie informacji o zasobach i potrzebach 

technologicznych) jest bezpłatne. Budowa i utrzymanie PTT jest finansowane ze środków 

własnych ARP S.A. 

Od momentu uruchomienia do dnia 11 stycznia 2016 r. w ramach PTT zarejestrowano ponad 

800 rekordów. Zestawienie rekordów przedstawiono poniżej: 

Element PTT 
Liczba rekordów 

[szt.] 

Baza dawców technologii 682 

Baza biorców technologii 29 

Baza ekspertów 100 

Razem 811 

Wśród partnerów, którzy wyrazili wolę współpracy z ARP S.A. przy PTT, podpisując stosowne listy 

intencyjne znajdują się m.in.: 

 spółki Skarbu Państwa tj.: PGE S.A., KGHM S.A., LOTOS S.A., ENEA S.A., PGZ S.A., 

Cobrabid Sp. z o.o., 

 uczelnie tj.: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, 

 jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu np.: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, 

Płocki Park Naukowo-Technologiczny, 

 spółki technologiczne np.: SAULE Technologies Sp. z o.o.,  



  Informacja o Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

Data sporządzenia: 13.01.2016 r.    7 

 instytuty naukowo-badawcze np.: Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej „Blachownia”. 

W 2016 r. ARP S.A. planuje rozwój PTT poprzez dodanie nowych funkcjonalności 

oraz poszerzanie zasobów o technologie i identyfikowane potrzeby technologiczne. Zakłada się 

również uruchomienie w ramach PTT dofinansowania przedsiębiorców w zakresie transakcji 

transferu technologii, a także zorganizowanie sytemu eksperckich usług doradczych (doradztwa 

technologicznego, doradztwa prawno-patentowego) związanych z przygotowaniem 

przedsiębiorstw do tych transakcji. 

Na potrzeby realizacji ww. działań ARP S.A. ubiega się o dofinansowanie ze środków funduszy 

unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 (POIR) w łącznej 

wysokości 120 mln zł. Środki pozyskane na realizację projektu grantowego „Platforma Transferu 

Technologii” zostaną w 70% przekazane przedsiębiorcom MŚP w formie bezzwrotnej pomocy, 

natomiast pozostałe 30% pokryje koszty związane z instrumentem. W dniu 14 grudnia 2015 r. 

wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny 

Projektu w Ministerstwie Rozwoju. 

 

3.2 ARP Venture Sp. z o.o. 

ARP S.A., za pośrednictwem spółki ARP Venture Sp. z o.o., udziela na zasadach rynkowych 

finansowania na realizację przedsięwzięć innowacyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa 

(MŚP) działające w sektorze przemysłu. 

ARP Venture Sp. z o.o. została utworzona w listopadzie 2014 r., w związku z wdrażaniem nowej 

strategii przez ARP S.A. Spółka jest inwestorem drugiej rundy inwestycyjnej, tzn. inwestuje 

na etapie wdrożenia produkcji lub ekspansji przedsiębiorstwa. Preferowane wielkość inwestycji 

wynosi od 5 mln zł do 15 mln zł, a horyzont inwestycyjny – 5 lat. 

Do głównych zadań ARP Venture Sp. z o.o. należy:  

 inwestowanie w MŚP wdrażające projekty innowacyjne w formule „smart money”,  

 zarządzanie spółkami z portfela ARP Venture Sp. z o.o. i nadzór nad wdrożeniem 

projektów rozwojowych, 

 doradztwo we wdrażaniu innowacji na etapach: komercjalizacji oraz rozwoju produkcji 

seryjnej (poszukiwanie klientów i rynków zbytu w Polsce i za granicą, wsparcie procesu 

inwestycji, doradztwo operacyjne i finansowe), 

 zbycie akcji/ udziałów w spółkach na zasadach rynkowych, po zakończeniu procesów 

rozwoju, w sposób zapewniający maksymalizację zysku, 

 obejmowanie statusu obserwatora na etapie rozwoju produktu/ przedsiębiorstwa. 
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W 2015 r. ARP Venture Sp. z o.o. udzieliła finansowania pięciu spółkom, wymienionym w tabeli 

poniżej, na łączną kwotę 60 mln zł. Pierwszej inwestycji Spółka dokonała w kwietniu 2015 r. 

Nazwa spółki Przedmiot finansowania 
Wartość finansowania 

[mln zł] 

GRC Technologie Sp. z o.o. Linia do produkcji cementu, zapraw tynkarskich 
przy użyciu innowacyjnych technologii 
opracowanych z wykorzystaniem zalegających 
popiołów krzemionkowych oraz pieców 
fluidalnych 

9,0 

Copernicus Sp. z o.o. Unikatowe rozwiązania technologiczne, które 
znalazły zastosowanie we wstrzykiwaczach 
insulinowych 

11,0 

Invento Sp. z o. o. Rozwój fabryki w Polsce oraz zakładu 
produkcyjnego w USA, w ramach których 
produkowane będą innowacyjne transparentne 
puszki PET przeznaczone do zimnego 
i gorącego nalewu napojów 

15,0 

Hertz Systems Sp. z o.o. Produkcja urządzeń i systemów GNSS, czyli 
globalnych systemów nawigacji satelitarnej 

5,4 

LS Tech Homes S.A. Rozwój działalności oraz budowa trzech 
obiektów do produkcji systemów nowoczesnych 
technologii kompozytowych dla różnych gałęzi 
przemysłu 

20,0 

Razem 60,4 

 

Ponadto Spółka objęła status obserwatora w czterech podmiotach, tj. ABM Space 

Education Sp. z o.o., Plurimum Seal & Security Sp. z o.o., FlyTech Solutions Sp. z o.o. i Saule 

Technologies Sp. z o.o.  

Status obserwatora jest specjalnym modelem inwestycyjnym ARP Venture Sp. z o.o., 

wykorzystywanym do inwestycji w spółki o bardzo wysokim potencjale rozwoju, jednak nie 

wpisujące się w politykę inwestycyjną ze względu na wczesny etap rozwoju. Objęcie statusu 

obserwatora zapewnia ARP Venture Sp. z o.o. prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów 

w ramach kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego i ustanawiania nowych udziałów oraz 

zobowiązuje spółki do przekazywania ARP Venture Sp. z o.o. informacji okresowych 

pozwalających na określenie etapu rozwoju. Pozwoli to w przyszłości podjąć trafną decyzję 

o dalszym zaangażowaniu kapitałowym ARP Venture Sp. z o.o. w spółki. 

W 2016 r. ARP Venture Sp. z o.o. będzie kontynuować działania na rzecz wspierania innowacji 

w MŚP. Wartość finansowania dla ww. projektów zaplanowano wstępnie na poziomie 80 mln zł. 

Ponadto celem ARP Venture Sp. z o.o. jest uzyskanie statusu podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy jako komponentu inwestycyjnego do projektu Platforma Transferu Technologii (PTT). 

Realizacja ww. komponentu inwestycyjnego polegać będzie na finansowaniu wdrożeń/rozwoju 

innowacyjnych technologii, uprzednio wspartych w ramach PTT. Obecnie ARP S.A. oczekuje 

na przekazanie przez Ministerstwo Rozwoju informacji dotyczącej trybu wyboru podmiotu 
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wdrażającego instrument finansowy. Niezwłocznie po ogłoszeniu trybu wyboru zostanie 

przygotowana stosowna oferta/wniosek bazujący na przygotowanej już strukturze projektu. 

 

3.3 Wsparcie innowacji w dużych przedsiębiorstwach 

ARP S.A. udziela finansowania na realizację przedsięwzięć innowacyjnych w dużych 

przedsiębiorstwach, zarówno w formie finansowania kapitałowego, jak i dłużnego. Wsparcie 

przeznaczone jest w szczególności na innowacje produktowe z potencjałem zastosowań 

przemysłowych oraz na przedsięwzięcia innowacyjne charakteryzujące się pozytywnym wpływem 

na makro czynniki społeczno-ekonomiczne, w tym: tworzenie infrastruktury przemysłowej, 

zrównoważony rozwój, tworzenie miejsc pracy i rozwój innowacyjności gospodarki w wymiarze 

co najmniej regionalnym. Priorytetowo traktowane są także przedsięwzięcia umożliwiające 

uzyskanie efektu synergii (kooperacji/ partnerstwa) w ramach spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Finansowanie udzielane jest na warunkach rynkowych. 

W 2015 r. ARP S.A. udzieliła finansowania na realizację przedsięwzięć innowacyjnych w dużych 

przedsiębiorstwach trzem spółkom, wymienionym w tabeli poniżej, na łączną kwotę 120 mln zł. 

Nazwa spółki Wartość finansowania 

[mln zł] 

PCC MCAA Sp. z o.o. 40,0 

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. 60,0 

EKOBENZ Sp. z o.o. 20,0 

Razem 120,0 

W 2016 r. ARP S.A. będzie kontynuować działania na rzecz wspierania innowacji w dużych 

przedsiębiorstwach. Wartość finansowania dla ww. projektów zaplanowano wstępnie na poziomie 

110 mln zł. 

 

3.4 Infrastruktura Ekosystemu 

ARP S.A., na bazie posiadanych spółek, organizacji, instytucji powiązanych i współzależnych oraz 

instytucji partnerskich, tworzy Ekosystem ARP, tj. optymalne otoczenie dla rozwoju przemysłu. 

Ekosystem ARP pełni m. in. rolę pomostu pomiędzy sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, 

w których powstaje większość innowacji, a sektorem dużych firm, które dokonują komercjalizacji 

i globalizacji innowacyjnych rozwiązań. Ekosystem ARP ma w swoich założeniach w szczególności 

stanowić odpowiedź na problem niedopasowania popytu i podaży w obszarze innowacyjności. 

Kompleksowa Infrastruktura ekosystemu ma za zadanie wspierać rozwój innowacji 

i konkurencyjność przedsiębiorstw.  
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ARP S.A. poprzez pakiet unikalnych korzyści Infrastruktury Ekosystemu wspiera małe, średnie 

i duże przedsiębiorstwa wykorzystując narzędzia: 

 pozafinansowe, takie jak: 

- Platforma Transferu Technologii (PTT), wspierająca transfer technologii pomiędzy 

podmiotami, 

- ekspertyza techniczna i technologiczna (świadczona przez spółki z portfela, SSE,  

bądź inne podmioty współpracujące z ARP S.A.), 

- wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 

- doradztwo w zakresie pozyskania funduszy UE, 

- usługi i ulgi podatkowe w SSE, 

- potencjał technologiczny, bogate zaplecze infrastrukturalne oraz zasoby podmiotów 

z portfela ARP oraz spółek zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez ARP 

S.A. SSE, 

- dostęp do kanałów dystrybucji poprzez podmioty powiązane z ARP i partnerów 

ARP, 

- łączenie instrumentów wsparcia – dla przykładu ARP S.A. i NCBiR podjęły 

współpracę w zakresie tworzenia ścieżek łączenia instrumentów wsparcia 

na poziomie uzupełniania efektów oraz zapewniania ścieżki finansowania dla 

konkretnych projektów, w tym NCBiR – faza B+R, ARP S.A. (ARP Venture 

Sp. z o.o.) – druga runda finansowania (List Intencyjny z dnia 9 kwietnia 2015 r.). 

- budowa sieci kontaktów partnerskich poprzez zawieranie porozumień na rzecz 

współpracy w zakresie wspierania innowacyjności – dla przykładu z Wrocławskim 

Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. współpracuje m.in. w zakresie analiz wybranych 

projektów innowacyjnych pod względem oceny technologii, ryzyk i potencjału 

innowacyjnego (Umowa ramowa z dnia 14 października 2015 r.),  

 finansowe, oferując finansowanie dłużne i kapitałowe dla projektów innowacyjnych, 

(udzielane przez ARP Venture Sp. z o.o. dla MŚP oraz ARP S.A. dużym przedsiębiorcom). 

W ramach Ekosystemu ARP oferowane jest doradztwo przy procesie komercjalizacji innowacji, jak 

również przy późniejszych etapach rozwoju technologii. Ekosystem ARP tworzy podstawę 

do rozwoju innowacyjnych projektów poprzez zasoby własne i innych partnerów. Oferuje także 

wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz własne finansowanie w formie zwrotnej 

lub inwestycji kapitałowych. Działania Ekosystemu ARP obejmują również promocję jego 

elementów w celu edukacji i podnoszenia świadomości o możliwościach, jakie daje oferta 

ARP S.A. Kompleksowa oferta usług świadczonych w ramach Ekosystemu ARP została 

przedstawiona w Katalogu Usług Ekosystemu, stanowiącym usystematyzowany zbiór usług 

oferowanych przez spółki i inne instytucje w ramach wspierania innowacyjności.  
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4 Filar Restrukturyzacja 

W ramach filaru Restrukturyzacja ARP S.A. realizuje cel wspierania procesów restrukturyzacji 

i rozwoju przedsiębiorstw w celu zwiększania ich zdolności do konkurowania na rynku oraz 

działania w okresach obniżonej koniunktury gospodarczej. 

ARP S.A. udziela pomocy na ratowanie i/lub restrukturyzację dla dużych przedsiębiorców na 

podstawie art. 56 ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 34 poz. 171), na warunkach określonych w wytycznych wspólnotowych dotyczących 

pomocy państwa dla zagrożonych przedsiębiorstw oraz w ustawie o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze 

zm.). Pomoc na ratowanie i/lub restrukturyzację udzielana jest ze środków pochodzących 

z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. 

ARP S.A. udzielając pomocy na restrukturyzację wykorzystuje finansowanie dłużne, inwestycje 

kapitałowe oraz poręczenia. Środki pozyskane przez beneficjentów przeznaczone są na realizację 

procesów restrukturyzacji naprawczej, przedsięwzięć rozwojowych, w tym finansowania procesów 

inwestycyjnych i kapitału obrotowego.  

Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację dla przedsiębiorstw zagrożonych jest udzielana 

po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. 

W 2015 r. ustalone zostały zasady udzielania pożyczek ze środków pochodzących z Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców, w formie limitu odnawialnego, spółkom prowadzącym 

działalność na rzecz górnictwa, których głównym zabezpieczeniem będzie cesja wierzytelności 

z kontraktów (nie dotyczą pożyczek udzielanych spółkom prowadzącym działalność na rzecz 

górnictwa zabezpieczonych na majątku rzeczowym).  

Przygotowano również ofertę dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach 

ekonomicznych. Główne korzyści wynikające z oferty to brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz 

innych opłat manipulacyjnych, indywidualne traktowanie, karencja w spłacie kapitału w przypadku 

projektów inwestycyjnych, proste i przejrzyste zasady oraz możliwość łączenia pożyczki 

z finasowaniem bankowym. 

ARP S.A. udziela także finansowania na restrukturyzację jednostek z sektora ochrony zdrowia.  

 

4.1 Wsparcie i pomoc publiczna 

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. saldo pożyczek wynosi ok. 1,4 mld zł (w tym ok. 47% dla sektora 

prywatnego i 53% dla sektora publicznego). 
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ARP S.A. w 2015 r. udzieliła wsparcia niebędącego pomocą publiczną (wg stanu na dzień 

31 grudnia 2015 r.) w formie pożyczek o łącznej wartości 442,4 mln zł dla 20 spółek, wymienionym 

w tabeli poniżej, w tym: 

 43,4 mln zł dla 5 spółek prowadzących działalność na rzecz górnictwa, 

 2 mln zł dla 1 spółki prowadzącej działalność w SSE, 

 15,7 mln zł dla 1 spółki prowadzącej działalność w sektorze ochrony zdrowia. 

Spółka 
Kwota pożyczki 

[mln zł] 

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. 40,0 

LINTER MINING Sp. z o.o. 18,0 

Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. 96,1 

Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL – WZM” S.A. 9,0 

PKP Intercity S.A. 86,1 

Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A. 25,0 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. 24,0 

Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. 7,6 

MOJ S.A. 3,7 

PATENTUS STREFA S.A. 2,0 

REMA S.A. 2,7 

GSG Towers Sp. z o.o. 4,0 

Sco-Pak S.A. 23,5 

Budwak Sp. z o.o. 4,1 

Metalodlew S.A. 8,0 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. 3,9 

Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie S.A. 19,0 

Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. 15,7 

MIRBUD S.A. 40,0 

REMAGUM Sp. z o.o. S.k. 10,0 

Razem 442,4 

 

W 2016 r. ARP S.A. będzie kontynuować działania na rzecz wspierania procesów restrukturyzacji 

i rozwoju przedsiębiorstw. Wartość finansowania dla ww. projektów zaplanowano wstępnie na 

poziomie 260 mln zł. W obszarze pomocy publicznej ARP S.A. nie planuje udzielenia 

finansowania. 
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5 Filar Inwestycje 

W ramach filaru Inwestycje ARP S.A. realizuje cel budowania wartości portfela spółek 

i nieruchomości zarządzanych przez ARP S.A. oraz wspierania rozwoju inwestycji w SSE. 

5.1 Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych 

W ramach budowania wartości portfela spółek ARP S.A., Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

BGK S.A. utworzyło na rzecz ARP S.A. dwa Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów 

Niepublicznych (FIZAN) – FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP. Funduszami, na bazie 

zawartej z TFI BGK umowy, zarządza IDA Management Sp. z o.o., w której ARP S.A. jest 100% 

udziałowcem. W 2015 r. przeprowadzono 2 emisje, w ramach których ARP S.A. objęła Certyfikaty 

Inwestycyjne (CI) w obydwu funduszach w zamian za wniesione środki pieniężne i aktywa. 

W dniu 25 listopada 2015 r. Zarząd ARP S.A. podjął decyzję o wniesieniu do obydwu funduszy 

kolejnych podmiotów portfela ARP S.A. i objęciu w zamian za ich udziały i akcje CI Serii C. W dniu 

4 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza ARP S.A. wyraziła w tej kwestii pozytywną opinię, a w dniu 

22 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARP S.A. wyraziło zgodę. 12 stycznia 

2016 r. zostało złożone zgłoszenie w ramach III emisji serii C, natomiast 14 stycznia 2016 r. 

nastąpi przydział certyfikatów. 

Pakiety akcji i udziałów, które ARP S.A. wniosła do FIZAN przedstawiono poniżej: 

Nazwa funduszu Nazwa spółki 

FIZAN Spółek Aranda Sp. z o.o. 

DIORA ŚWIDNICA Sp. z o.o. 

DioTech Sp. z o.o. 

EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o. 

EURO-EKO Sp. z o.o. 

GALWANIZER Sp. z o.o. 

MESKO - ROL Sp. z o.o. 

Polskie Linie Oceaniczne S.A. 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego-POZNAŃ Sp. z o.o. 

Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. 

Zakłady Tworzyw Sztucznych "Artgos" S.A. 

Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" S.A. 

Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec S.A.  

Energia Euro Park Sp. z o.o.
1
  

Mesko-AGD Sp. z o.o.
1
  

Zakłady Tworzyw Sztucznych ArtGos S.A.
1
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Nazwa funduszu Nazwa spółki 

MESKO-ROL Sp. z o.o.
1
  

FIZAN Nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o. 

IDA Nieruchomości 1 Sp. z o.o. 

IDA Nieruchomości 2 Sp. z o.o.
1
  

1) Spółki przeznaczone do wniesienie do FIZAN-ów w zamian za objęcie akcji i udziałów Certyfikatów Inwestycyjnych trzeciej emisji 

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wartość spółek i nieruchomości wniesionych do FIZAN Spółek 

ARP i FIZAN Nieruchomości ARP wynosi 221 mln zł. 

Strategia ARP S.A. zakłada stały wzrost wartości spółek wniesionych do FIZAN Spółek ARP 

i FIZAN Nieruchomości ARP. W planie na 2016 r. uwzględniono 6% wzrost wartości certyfikatów 

inwestycyjnych posiadanych przez ARP S.A.  

Zadaniem spółki zarządzającej IDA Management jest opracowanie, przy udziale spółek 

wniesionych do funduszy, planów obejmujących działania zmierzające do ciągłego podnoszenia 

ich wartości. Strategia wobec ww. spółek uwzględnia także proces dezinwestycji. Zakłada się, że 

środki uzyskane w wyniku zbycia aktywów będą przeznaczane przez IDA Management na dalsze 

inwestycje w ramach funduszy, procesy restrukturyzacyjne Spółek portfelowych lub wykup 

certyfikatów od ARP S.A. 

 

5.2 Specjalne Strefy Ekonomiczne 

ARP S.A. zarządza dwiema spośród 14 specjalnych stref ekonomicznych funkcjonujących obecnie 

w Polsce: 

 Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC (SSE w Mielcu), 

 Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN (TSSE). 

Podstrefy obu Stref zarządzanych przez ARP S.A. są rozmieszczone w 9 województwach na 

obszarze ponad 3200 ha. SSE w Mielcu obejmuje 28 podstref o łącznym obszarze ponad 1 496 ha 

w 5 województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.  

W 2015 r. obszar SSE w Mielcu rozszerzono o 34,8 ha. TSSE obejmuje 21 podstref o łącznym 

obszarze 1 743 ha. Strefa jest obecna w 6 województwach: podkarpackim, mazowieckim, 

świętokrzyskim, lubelskim, dolnośląskim i podlaskim. W 2015 r. obszar TSSE rozszerzono  

o 66,1381 ha. 
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Wyniki działalności Stref przedstawiały się następująco: 

Wyszczególnienie 

  

Udzielone zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 

Liczba udzielonych zezwoleń od początku istnienia Strefy 

(stan na 31.12.2015) 

330 305 

W tym liczba udzielonych zezwoleń w 2015 r. (stan na 

31.12.2015) 

32 20 

Zobowiązania inwestycyjne 

Wartość inwestycji zrealizowanych od początku istnienia 

Strefy (stan na 30.09.2015) 

7,61 mld PLN 8,06 mld PLN 

Wartość inwestycji zrealizowanych w trzech kwartałach 

2015 r. (stan na 30.09.2015) 

0,96 mld PLN 114 mln PLN 

Miejsca pracy 

Stan zatrudnienia na terenie SSE - nowe i utrzymane 

miejsca pracy (stan na 30.09.2015) 

26,6 tys. 25,3 tys. 

Deklarowane miejsca pracy wg zezwoleń wydanych 

w 2015 r. (stan na 30.09.2015) 

607 214 

 

Pozostałe działania SSE w 2015 r.: 

 21 września 2015 r. SSE EURO-PARK MIELEC obchodziła jubileusz 20 lat działalności. 

SSE w Mielcu jest pierwszą polską specjalną strefą ekonomiczną powstałą w 1995 r., która 

od lat pozycjonowana jest przez niezależne rankingi w czołówce najefektywniejszych stref 

w Polsce.  

 Utworzenie Klastra Edukacji Zawodowej EURO-PARK WISŁOSAN, którego inicjatorem był 

Oddział ARP S.A. w Tarnobrzegu zarządzający TSSE. Zadania Klastra to m.in.: promocja 

szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie jego prestiżu, modernizacja oferty kształcenia 

zawodowego i dostosowania go do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy oraz 

podnoszenie jakości kształcenia poprzez zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do 

nowoczesnych technik i technologii. 

W 2016 r. ARP S.A. planuje udzielić 25 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE 

w Mielcu i 16 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie TSSE. 
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6 Pozostała działalność ARP S.A. 

6.1 Zarządzanie portfelem akcji i udziałów 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. portfel kapitałowy ARP S.A. liczył 61 spółek prawa 

handlowego, wymienionych w tabeli poniżej, w tym: 

 30 spółek nienotowanych na rynkach regulowanych, w tym 8 spółek za 100% udziałem 

ARP S.A. w kapitale zakładowym, 

 2 spółki giełdowe, 

 14 agencji rozwoju regionalnego,  

 2 spółki zarządzające SSE, 

 5 spółek w upadłości, 

 8 spółek w likwidacji, w tym 1 spółka ze 100% udziałem ARP S.A. w kapitale zakładowym, 

oraz 3 fundacje. 

Grupa spółek Nazwa spółki 

Spółki 

nienotowane na 

rynkach 

regulowanych 

H. Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. 

POL-Euro Linie Żeglugowe S.A. 

LOT AMS Sp. z o.o. 

Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. 

ARP Venture Sp. z o.o. 

IDA Management Sp. z o.o. 

IDA Nieruchomości 2 Sp. z o.o. 

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.  

FPW Lease Sp. z o.o. 

SPV Operator Sp. z o.o. 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. 

Kopalnia Soli Kłodawa S.A. 

Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. 

Energia Euro Park Sp. z o.o. 

Mesko AGD Sp. z o.o. 
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Grupa spółek Nazwa spółki 

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. 

Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ"  w Krakowie S.A. 

Polanex Sp. z o.o. 

GSG Towers Sp. z o.o. 

Mesko-Rol Sp. z o.o. 

Stocznia Gdańsk S.A. 

ZTS Artgos S.A. 

Creotech Instruments S.A. 

 Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. 

Zakłady Przemysłu Wełnianego "KREPOL" S.A. 

Walcownia Rur  "Jedność" Sp. z o.o. 

Polska Grupa Zbrojeniowa 

Polski Holding Obronny sp. z o.o.  

Spółki giełdowe Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S.A. 

Zakłady Chemiczne Police S.A. 

Agencje rozwoju 

regionalnego 

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w likwidacji we Włocławku  

Podlaskie Konsorcjum Inwestycyjne S.A. (działalność zawieszona) 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Gorzowie Wielkopolskim  

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Gliwice 
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Grupa spółek Nazwa spółki 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie 

Spółki 

zarządzające SSE 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Sopocie 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.  

w Wałbrzychu 

Spółki w upadłości Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w upadłości 

Zakład Przemysłu Ciągnikowego "URSUS" S.A. w upadłości 

Fabryka Elektrofiltrów "ELWO" S.A. w upadłości 

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej 

Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 

Spółki w likwidacji Korporacja Polskie Stocznie S.A. w likwidacji 

Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji 

Miastoprojekt- Poznań Sp. z o.o. w likwidacji 

Teleinformatyka Polska S.A. w likwidacji 

WOXYM Sp. z o.o. w likwidacji 

Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji 

Zakłady Metalurgiczne SKAWINA Spółka Akcyjna w likwidacji 

Strefa Wolnocłowa Sp. z o.o. w likwidacji 

 

7 października 2015 r wprowadzono Zasady Nadzoru Właścicielskiego, które stanowią zbiór 

wytycznych dotyczących sprawowania przez ARP S.A. nadzoru właścicielskiego nad Spółkami, 

w których ARP posiada udziały/akcje. Nadzór właścicielski rozumiany jest w dokumencie jako 

suma działań odnoszących się do: 

 nadzoru korporacyjnego, 

 nadzoru ekonomiczno-finansowego. 

Zasady Nadzoru Właścicielskiego określają swoje główne cele jako: 

 przyczynianie się do powiększania wartości Grupy Kapitałowej i poszczególnych Spółek, 

 wzrost efektywności działania oraz skuteczności zarządzania w Spółkach. 

Dokument zawiera wzory raportów, które powinny przekazywać Spółki, wytyczne 

do opracowywania rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz zakres i częstotliwość 

raportowania. 
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Głównym źródłem zmiany struktury portfela kapitałowego ARP S.A. w 2015 r. były procesy 

związane z wniesieniem spółek portfelowych do nowoutworzonych FIZAN-ów w zamian 

za certyfikaty inwestycyjne. Utworzone fundusze pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie 

zarówno spółkami portfelowymi jak i nieruchomościami nalężącymi do Grupy ARP S.A. Dadzą 

również spółkom możliwość większego dostępu do szerszej palety instrumentów finansowych oraz 

pozwolą zoptymalizować realizowane procesy restrukturyzacyjne i rozwojowe. 

W 2016 r. planowane są zmiany portfela kapitałowego wynikające ze sprzedaży akcji i udziałów, 

dokonanych dokapitalizowań, wniesień lub nabycia akcji/udziałów.  

Ponadto poniżej przedstawiono działania przewidziane do realizacji w 2016 r. wobec wybranych 

spółek z portfela ARP S.A.  

Stocznia Gdańsk S.A. / GSG Towers Sp. z o.o. 

W dniu 23 stycznia 2015 r. Stocznia Gdańsk S.A. (dalej Stocznia Gdańsk), ARP S.A., Gdańsk 

Shipyard Group Sp. z o.o. (dalej GSG) oraz GSG Towers Sp. z o.o. (dalej GSG Towers) zawarły 

Ramową Umowę Inwestycyjną, która określa sposób pozyskania przez Stocznię Gdańsk środków 

na spłatę zobowiązań publicznoprawnych oraz sposób rozliczenia zobowiązań Stoczni Gdańsk 

i GSG wobec ARP S.A. z tytułu Umowy Pożyczki z 23 lipca 2009 r. oraz z tytułu Umowy Opcji Put 

z 5 grudnia 2008 r.  

W ramach realizacji Ramowej Umowy Inwestycyjnej w dniu 18 września 2015 r. podpisana została 

ostateczna umowa sprzedaży Hali K1, natomiast w dniu 2 listopada 2015 r. ARP S.A. objęła 

446.657 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GSG Towers. Po zarejestrowaniu przez 

KRS podwyższenia kapitału zakładowego GSG Towers, środki z podwyższenia zostaną 

wykorzystane na spłatę zadłużenia wobec ARP S.A. W wyniku objęcia udziałów ARP S.A. będzie 

posiadała 37,00% udziału w kapitale zakładowym GSG Towers oraz pozostanie nadal 25,00% 

akcjonariuszem Stoczni Gdańsk.  

Trzeci etap realizacji Ramowej Umowy Inwestycyjnej zaplanowany na 2016 r. obejmuje nabycie 

przez ARP S.A. od GSG udziałów w GSG Towers, przy czym cena za udziały zostanie potrącona 

z częścią wierzytelności ARP S.A. wobec GSG z tytułu Umowy Opcji Put.  

Konwersja części wierzytelności na istniejące i posiadane przez GSG udziały GSG Towers 

spowoduje, że udział ARP S.A. w kapitale zakładowym GSG Towers będzie wynosił 50,00% 

(łącznie z udziałami GSG Towers objętymi w ramach etapu II).  

Pol-Euro Linie Żeglugowe S.A.  

W 2016 r. planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji Pol-Euro Linie Żeglugowe S.A. (dalej 

Pol-Euro) poprzez zaangażowanie jednej ze spółek wchodzących w skład FIZAN oraz środków 
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finansowych ARP S.A. Sytuacja spółki jest bardzo trudna. Spółka z prowadzonej działalności 

operacyjnej nie generuje wolnych przepływów pieniężnych pozwalających na przeprowadzenie 

wymaganych remontów lub zakupy nowych jednostek. Pomimo wcześniej przeprowadzonych 

działań, na spółce ciąży ryzyko upadłości związane z istnieniem dużych zobowiązań finansowych, 

stanowiących efekt wcześniej podejmowanych decyzji zarządczych i inwestycyjnych. Obecnie 

w Pol-Euro trwa proces zbywania aktywów, wspólnie z ARP S.A. oraz IDA Management 

kontynuowane są prace nad kompleksową restrukturyzacją spółki. Docelowo planowane jest 

zbycie Pol-Euro lub wniesienie spółki do Aranda Sp. z o.o. (spółki żeglugowej wniesionej przez 

ARP S.A. do FIZAN). Analizowane są również inne scenariusze postępowania z Pol-Euro łącznie 

z likwidacją tego podmiotu. 

Stocznia Marynarki Wojennej S.A.  

ARP S.A. posiada wymagane zgody korporacyjne na zbycie akcji Stoczni Marynarki Wojennej S.A. 

w upadłości likwidacyjnej w Gdyni na rzecz Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (dalej PGZ S.A.) 

W 2016 r. planowane jest zbycie 160 000 000 sztuk akcji Stoczni Marynarki Wojennej S.A. 

w upadłości likwidacyjnej w Gdyni o łącznej wartości nominalnej – 80,0 mln zł, stanowiących 

99,38% udziałów w kapitale zakładowym spółki, poprzez ich wniesienie do PGZ S.A. w zamian 

za objęcie 5 792 000 sztuk akcji PGZ S.A. o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej (1 zł 

za 1 akcję). Na chwilę obecną PGZ S.A. jest w trakcie pozyskiwania zgód korporacyjnych. 

 

6.2 Kluczowe projekty 

W 2015 r. ARP S.A. realizowała 6 projektów kluczowych, w szczególności w branży kolejowej, 

budowlanej i lotniczej. Najważniejsze wydarzenia w ramach ww. projektów w 2015 r.: 

EC Radlin 

Projekt dotyczy sfinansowania za pośrednictwem spółki celowej SPV, budowy i eksploatacji 

elektrociepłowni zasilanej gazem koksowniczym w miejscowości Radlin. 

ARP S.A. w grudniu 2014 r. została zaproszona przez JSW KOKS S.A. do udziału w projekcie. 

Elektrociepłownia zapewni dostawy ciepła technologicznego i energii elektrycznej dla koksowni 

Radlin, ciepła do Kopalni Węgla Kamiennego Marcel oraz dla mieszkańców miasta Radlin. 

Nadwyżki energii energetycznej będą sprzedawane odbiorcom zewnętrznym.  

W grudniu 2015 r. ARP S.A. i JSW KOKS S.A. uzyskały ostatnie wymagane zgody korporacyjne 

na zaangażowanie się w projekt. Planowane zaangażowanie ARP S.A. wyniesie ok. 172 mln zł.  

W styczniu 2016 r. rozpisany zostanie przetarg na generalnego wykonawcę obiektu. Budowa 

powinna rozpocząć się na przełomie I i II kwartału 2016 r. 
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Przewozy Regionalne 

Projekt dotyczy restrukturyzacji przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (dalej PR) przy 

zastosowaniu pomocy publicznej na restrukturyzację. 

PR przygotowały plan restrukturyzacji na lata 2015 – 2018, który koncentruje się na 

restrukturyzacji zadłużenia (spłata zobowiązań przeterminowanych, głównie wobec PKP PLK), 

modernizacji taboru i optymalizacji działalności operacyjnej i zatrudnienia oraz wprowadzeniu 

nowych technologii i usprawnień. Plan restrukturyzacji przedłożono do opinii Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, która została wydana w dniu 17 września 2015 r. W dniu 21 września 

2015 r., za pośrednictwem UOKiK, została dokonana notyfikacja projektu pomocy publicznej dla 

Przewozów Regionalnych.  

W dniu 30 września 2015 r. ARP S.A. i PR zawarły umowę o udzieleniu pomocy publicznej 

indywidualnej na restrukturyzację, w wyniku której ARP S.A. objęła 1.540.607 udziałów 

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PR pokrywając je gotówką w kwocie 770.303.500 zł. 

Środki pieniężne na realizację tej operacji zostały przekazane ARP S.A. przez MIiR na podstawie 

umowy dotacji zawartej w dniu 21 września 2015 r.   

W dniu 4 listopada 2015 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie 

kapitału zakładowego Przewozów Regionalnych, w związku z czym ARP stała się większościowym 

udziałowcem, uzyskując w kapitale zakładowym 50%+1 udział. 

W dniu 27 listopada 2015 r. Komisja Europejska skierowała do strony polskiej pismo zawierające 

pytania dotyczące wniosku w sprawie pomocy publicznej dla Przewozów Regionalnych. Z uwagi 

na szeroki zakres pytań Przewozy Regionalne wystąpiły za pośrednictwem UOKiK do KE z prośbą 

o wydłużenie terminu na odpowiedź i uzyskały zgodę na udzielenie odpowiedzi w terminie 

do 15 lutego 2016 r.  

Planowane jest podpisanie umów PSC ze wszystkimi województwami, które zaakceptowały plan 

restrukturyzacji do końca 2016 roku. 

Polimex-Mostostal S.A. 

Projekt dotyczy restrukturyzacji w Polimex-Mostostal S.A. (dalej PxM), w której ARP S.A. 

uczestniczy jako wierzyciel w wyniku zaangażowania w formie dłużnej. ARP S.A. posiada obligacje 

Polimex-u o łącznej wartości nominalnej 131.500,0 tys. zł (w tym obligacje zamienne na akcje 

o łącznej wartości nominalnej 73.000,0 tys. zł oraz obligacje zwykłe o wartości nominalnej 

58.500,0 tys. zł). 

W sierpniu 2015 r. została przyjęta i zakomunikowana nowa strategia PxM na lata 2016 – 2020, 

zgodnie z którą Grupa PxM planuje skoncentrować całość działalności operacyjnej na czterech 
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spółkach segmentowych (Polimex Energetyka, Naftoremont - Naftobudowa, Polimex Budownictwo 

Przemysłowe, Mostostal Siedlce). W listopadzie 2015 r. Spółka podpisała z wierzycielami 

finansowymi, w tym ARP S.A. „Wstępne porozumienie w sprawie nowej strategii Grupy Kapitałowej 

Polimex-Mostostal S.A.”. Do końca I kwartału 2016 r. na bazie tego dokumentu ma dojść 

do aneksowania umów zasadniczych zawartych przez strony. 

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. (KKSM) 

Projekt dotyczy nabycia składników majątkowych składających się na zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa KKSM w upadłości likwidacyjnej oraz zapewnienia środków niezbędnych dla 

kontynuowania jego działalności operacyjnej, poprzez objęcie nowo emitowanych udziałów 

w spółce celowej, zależnej od ARP S.A. 

Pismem z dnia 16 listopada 2015 r. Syndyk masy upadłościowej Kieleckich Kopalni Surowców 

Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej przekazał informacje dotyczące możliwości 

i okoliczności jakie powinny towarzyszyć złożeniu przez ARP S.A. oferty na zakup zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa KKSM. W dniu 13 stycznia 2015 r. ARP S.A. złożyła Syndykowi wiążącą 

oferta na zakup ww. wymienionych składników. 

 

6.3 Monitorowanie funkcjonowania górnictwa węgla 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego  

w latach 2008 – 2015 oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla 

niektórych podmiotów Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. poprzez Oddział w Katowicach realizuje 

zadania w zakresie monitorowania procesu funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego oraz tzw. 

górnictwa niewęglowego. 

W 2015 r. realizowane były w szczególności zadania dotyczące: 

 monitorowania, sposobu wykorzystania dotacji budżetowych oraz udzielanej pomocy 

publicznej, 

 przygotowywania dokumentacji celem notyfikacji przez Komisję Europejską pomocy 

publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego, 

 sporządzania dokumentacji, stanowiącej podstawę przyznania dotacji budżetowych, 

służących likwidacji zagrożeń i naprawie szkód górniczych oraz rekultywacji terenów 

po zlikwidowanych kopalniach oraz wypłat związanych z roszczeniami pracowniczymi 

dla byłych pracowników kopalń postawionych w stan likwidacji, 

 wykonywania analiz zatrudnieniowo-płacowych w górnictwie węgla kamiennego, 

 monitorowania zmian stanu zatrudnienia w tym odejść pracowników sektora na urlopy 

górnicze oraz na jednorazowe odprawy pieniężne, 
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 opracowywania analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej górnictwa, 

 prowadzenia bazy danych o firmach usługowych wykonujących podziemne prace górnicze 

w kopalniach, 

Ponadto, Oddział w Katowicach zaangażowany był w 2015 r. m.in. w: 

 stworzenie portalu promującego czyste technologie węglowe pod nazwą Forum 

Innowacyjnego Węgla. Projekt ten realizowany jest we współpracy z PTT ARP oraz 

ośrodkami naukowo - badawczymi w regionie, 

 prowadzenie wspólnie z Towarową Giełdą Energii S.A. portalu internetowego, gdzie 

zamieszczany jest Polski Indeks Cen Węgla Energetycznego. Służy on jako benchmark 

oceny przy zawieranych kontraktach górnictwa z energetyką i ciepłownictwem.  

W 2016 r. ARP S.A. będzie kontynuować realizację dotychczasowych obowiązków wynikających 

z ww. ustaw. W związku z wprowadzeniem nowych regulacji ustawowych, dotyczących 

restrukturyzacji zatrudnienia jak też wygaszania części zakładów górniczych, zakres działań w tym 

zakresie zostanie w znacznej mierze powiększony. Zintensyfikowaniu podlegać będzie zwłaszcza 

obszar monitorowania przepływu dotacji budżetowej na osłony socjalne w tym urlopy górnicze, 

jednorazowe odprawy pieniężne oraz środki przeznaczone na pokrycie bieżących strat 

produkcyjnych w likwidowanej kopalni oraz zakładzie górniczym, a także renty wyrównawcze, 

ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Łącznie wielkość środków 

budżetowych będących przedmiotem oceny, analiz prawidłowości ich wydatkowania i kontroli 

wyniesie w 2016 r. ok. 900 mln zł. 


