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Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 3 marca br. (sygn.: DEFRR-II.411.6.2017) dotyczącego zasad udzielania 
wsparcia osobom fizycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego w ramach działań z zakresu 
efektywności energetycznej uprzejmie informuję, co następuje. 

Zgodnie z treścią pkt 207 Komunikatu Komisj: Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (2016/C 262/01, zwanego dalej „Komunikatem”), finansowanie 
infrastruktury może w całości wykraczać poza zakres pomocy państwa, pod warunkiem, że użytkowanie 
do celów działalności gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy (ang. purely ancillary). Oznacza to, 
że musi mieć ona charakter „działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury, koniecznej 
do eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym wykorzystaniem o charakterze 
niegospodarczym oraz pochłaniać takie same nakłady, jak podstawowa działalność o charakterze 
niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe”. Działalność gospodarcza 
o charakterze pomocniczym musi więc mieć ograniczony zakres w odniesieniu do wydajności infrastruktury. 
Jednocześnie użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, 
jeżeli taka działalność nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. W opisanym 
wypadku prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie o charakterze pomocniczym względem 
działalności podstawowej (niegospodarczej) stanowi wyjątek od obowiązku stosowania przepisów z zakresu 
pomocy publicznej. 

Z uwagi na wątpliwości dotyczące wspierania środkami publicznymi projektów polegających na finansowaniu 
instalacji prosumenckich w zakresie fotowoltaiki, pojawiające się w kontekście udzielania pomocy państwa, 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpił do Komisji Europejskiej z pytaniem o możliwość 
stosowania do tego rodzaju projektów zasad określonych w cytowanym powyżej pkt 207 Komunikatu. 

W odpowiedzi Komisja Europejska stanęła na stanowisku, iż, pomimo że wytwarzanie energii elektrycznej 
i wprowadzanie jej do sieci stanowi działalność gospodarczą, w przypadku projektów prosumenckich tego 
rodzaju działalność nie ma takiego charakteru, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (beneficjent 
nie prowadzi działalności gospodarczej, wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne, rozmiar 
(zdolność wytwórcza instalacji) nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta). 
Powyższe wynika z faktu, że przedmiotowa instalacja powstaje na użytek konsumenta nieprowadzącego 
działalności ekonomicznej i tylko w celu zaspokojenia jego potrzeb, a wprowadzenie energii do sieci ma 
charakter incydentalny. W sytuacji, gdy instalacja prosumenta wytwarza nadwyżkę energii, która jest 
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wprowadzana do sieci, tego rodzaju działalność gospodarcza może zostać uznana za mającą charakter 
pomocniczy.

W związku z powyższym, w odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, pragnę poinformować, 
iż w przypadku instalacji prosumenckich w postaci ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, 
zakładanych w budynkach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnictwa komunalnego oraz budynkach 
użyteczności publicznej np. szkołach, w sytuacji, gdy beneficjenci nie prowadzą w nich żadnej innej 
działalności gospodarczej, wprowadzanie nadwyżek energii do sieci może być uznane za działalność 
gospodarczą o charakterze pomocniczym, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. 207 
Komunikatu.

Jednocześnie należy pamiętać, że w projektach infrastrukturalnych, w których zakłada się możliwość 
wystąpienia działalności gospodarczej, istnieje konieczność monitorowania sposobu wykorzystania 
infrastruktury, a następnie, w przypadku, gdy zakres działalności gospodarczej przekroczy poziom 
20% wydajności danej infrastruktury, powstaje potrzeba dokonania zwrotu części dofinansowania 
uzyskanego na niegospodarczą część projektu. W celu prawidłowego zastosowania mechanizmu 
monitorowania i wycofania beneficjent dofinansowanej infrastruktury oraz instytucja udzielająca wsparcia 
mogą posłużyć się pomocniczo dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju pn. Mechanizm 
monitorowania i wycofania w przypadku finasowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych, który 
określa zasady stosowania tego mechanizmu na przykładzie infrastruktury badawczej dofinansowanej 
w ramach RPO 2014-2020 oraz 2007-2013.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Pan Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych
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