
 

 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 

3.1 ROZWÓJ OZE – KONKURS OGÓLNY 

I KONKURS DEDYKOWANY DLA MOF 

 

I. Parafia założyła spółkę z o.o. w celu budowy elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy do 200 kW. Podobne spółki tworzą inne 

parafie z regionu. Planowana do realizacji instalacja będzie 

podłączona do sieci elektroenergetycznej, a więc jej 

dofinansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną. Czy spółki 

parafialne należy uznać za podmioty powiązane w rozumieniu:  

a) art. 2 ust. 2 Rozporządzenia KE nr 1407/2014 – w przypadku 

ubiegania się o pomoc de minimis?,  

b) zał. I do Rozporządzenia KE nr 651/2014 - w przypadku 

ubiegania się o pomoc inwestycyjną na propagowanie energii 

ze źródeł odnawialnych? 

 

Dofinansowanie tego typu przedsięwzięcia będzie stanowiło pomoc publiczną, gdyż spółka 

będzie prowadziła działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem i sprzedażą energii 

elektrycznej kierowanej do sieci dystrybucyjnej. 

Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu opisano w § 10 

Regulaminu konkursu.  

Jednym z istotnych warunków, które rzutują na poziom dofinasowania jest kwestia powiazań 

między przedsiębiorstwami. Zgodnie z unijną definicją przedsiębiorstwa za jedno 

przedsiębiorstwo należy uznać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czyli 

oferujący na rynku towary lub usługi bez względu na jego formę prawną. Nie ma również 

znaczenia fakt, czy prawo krajowe nadaje danemu podmiotowi status przedsiębiorcy, ani czy 

są to podmioty nastawione na zysk (np. organizacje non-profit czy podmioty działające w 

sferze użytku publicznego). Ze względu na fakt, iż w prawie unijnym jedną z cech 

charakteryzujących przedsiębiorcę jest jego faktyczna niezależność od innych podmiotów, 

definicje tę wypełnia także grupa przedsiębiorstw powiązanych i to zarówno w ujęciu 

formalnoprawnym jak i w kontekście funkcjonalnym. Przepisy załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06.2014 r.) 

oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
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sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L. 352 z 24.12.2013 r.) wskazują przesłanki, których spełnienie 

skutkuje uznaniem danych przedsiębiorstw za powiązane. W skrócie, jeśli jedno 

przedsiębiorstwo wywiera dominujący wpływ na inne, nie można mówić o niezależnych 

podmiotach lecz przedsiębiorstwach powiązanych, traktowanych na gruncie unijnych 

przepisów o pomocy publicznej jako jeden organizm gospodarczy, tj. jedno przedsiębiorstwo. 

Z uwagi na rodzaj łączących je relacji, podmiotów tych nie należy traktować jako działające 

samodzielnie, co należy rozumieć jako brak możliwości podejmowania decyzji biznesowych 

autonomicznych od podmiotu dominującego. Idąc dalej w przypadku, gdy jeden z podmiotów 

posiada 100% udziałów lub akcji w drugim, należy traktować je jako jedną jednostkę 

organizacyjną posiadającą specyficzną formę działania w postaci dwóch oddzielnych 

formalno-prawnie podmiotów. 

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK przestawionym w piśmie znak DDO-52-16 (2) /17/AKo  

z 4 kwietnia br., zamieszczonym na stronie internetowej RPO (link: 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/FAQ/interpretacja_spółki_kościelne_OZE_

13.04.2017.pdf) struktura organizacyjna Kościoła jest mocno zhierarchizowana.  

W kontekście relacji diecezja-parafia przejawia się to m. in. w tym, że biskup (jedyny organ 

kościelnej osoby prawnej – diecezji) tworzy, znosi oraz dokonuje zmian w parafii, powierza 

sprawowanie urzędu swobodnie wybranemu proboszczowi (jedynemu organowi kościelnej 

osoby prawnej – parafii, występującemu w imieniu parafii w załatwianiu wszystkich czynności 

prawnych), a w pewnych sytuacjach wyraża zgodę na rozporządzenie majątkiem parafii.  

 

Parafia będąca jedynym udziałowcem spółki parafialnej wchodzi z nią w relacje, które 

wymagają uznania obu podmiotów za jeden organizm organizacyjno-gospodarczy. 

Działalność parafii nie może być zatem rozpatrywana w oderwaniu od działalności spółki, 

gdyż w rozumieniu prawa konkurencji oba podmioty tworzą jedno przedsiębiorstwo. 

W w/w przypadku parafię należy uznać za podmiot prowadzący działalność gospodarczą. 

 

Wobec powyższego weryfikacja czy parafia, diecezja prowadzi działalność gospodarczą, tj. 

czy oferuje towary lub usługi na rynku (np. w zakresie sprzedaży energii) nie jest istotna. 

Niemniej jednak dla celów pomocy publicznej weryfikacja powinna nastąpić na podstawie 

dokumentów załączonych do wniosku o dofinasowanie – dokumentów dotyczących pomocy 

publicznej. Szczegółową analizę występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy 

de minimis wnioskodawca powinien przedstawić w studium wykonalności. 

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi wyżej można „z góry przyjąć”, że diecezja – 

parafia – spółka parafialna tworzą jeden organizm gospodarczy, tj. jedno przedsiębiorstwo. 

Pomoc publiczna dla projektu złożonego przez ww. wnioskodawcę w niniejszym konkursie 

będzie udzielona na zasadach określonych w § 10 Regulaminu konkursu. 

 

II. Czy, jeśli instalacja OZE planowana jest na oczyszczalni 

ścieków lub stacji uzdatniania wody, projekt otrzyma punkty w 

kryterium nr 7 Wsparcie rozwoju lokalnego? 

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/FAQ/interpretacja_spółki_kościelne_OZE_13.04.2017.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/FAQ/interpretacja_spółki_kościelne_OZE_13.04.2017.pdf
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Ujęcie w projekcie instalacji OZE pracujących na rzecz obiektów: oczyszczalni ścieków, 

stacji uzdatniania wody nie uprawnia do otrzymania punktów w kryterium merytorycznym 

jakościowym nr 7 Wsparcie rozwoju lokalnego, ponieważ korzystanie z usług wodno- 

kanalizacyjnych nie jest bezpłatne. Punkty mogą być przyznane, jeśli przedmiotem projektu 

będzie instalacja OZE zasilająca budynek, który spełnia warunki określone dla kryterium 

(patrz zał. 8.1 do Regulaminu konkursu) i dotyczy budynków / obiektów publicznych (takich 

jak np. szkoły, szpitale, świetlice terapeutyczne), prowadzących swą działalność w 

zasadniczej części nieodpłatnie tj. nie wiążącą się z pobieraniem opłat od osób 

korzystających. 

Informacje dotyczące sposobu użytkowania obiektów należy zamieścić w studium 

wykonalności oraz w załączniku nr 2 do wniosku. 

 

III. Czy wniosek otrzyma punkty w kryterium merytorycznym nr 7 

Wsparcie rozwoju lokalnego, jeśli instalacja OZE 

(mikroinstalacja) zostanie podłączona do oświetlenia ulicznego, 

stanowiącego własność Gminy? 

 

Zgodnie z treścią ww. kryterium nr 7 - dotyczy ono budynków stanowiących własność: 

a) jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, 

b) organizacji pozarządowych.  

 

Prawo budowlane pod pojęciem budynku definiuje obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. Oświetlenie uliczne nie jest budynkiem lecz budowlą, a więc w 

tym przypadku wyżej opisany warunek przyznania 15 punktów, nie będzie spełniony. 

Podłączenie instalacji OZE do instalacji oświetlenia drogowego nie uprawnia do przyznania 

punktów w niniejszym kryterium. 


