
 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 
3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

– BUDYNKI OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Wnioskodawca (publiczny zakład opieki zdrowotnej) planuje 
złożenie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku, 
w którym na cele poza lecznicze wykorzystuje się ok. 9,5 % budynku 
przychodni. Ponadto 20,85 % całkowitej powierzchni użytkowej 
wykorzystywane jest do świadczenia usług komercyjnych. 
Wnioskodawca zakłada, że na dzień zakończenia realizacji projektu 
oraz przez okres trwałości udział będzie mniejszy niż 20%. Udział 
przychodów ze sprzedaży usług komercyjnych w przychodach ze 
sprzedaży ogółem wynosi: 38,47% (w przychodach komercyjnych 
ujęto przychody ze sprzedaży osiągane przez poszczególnie 
poradnie przychodni, w tym Poradnię Medycyny Pracy). Pytania: 

1. Jakie należy przyjąć podejście w stosunku kwalifikowania 
wydatków i ew.  pomocy de minimis?  

2. Jaką należy przyjąć zasadę kwalifikowalności wydatków 
dotyczących dokumentacji technicznej, studium wykonalności, 
nadzoru inwestorskiego itp.? 

1. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 

2014-2020 (dalej SZOOP), w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna 

budynków – budynki ochrony zdrowia, dofinansowanie może być przyznane na 

modernizację energetyczną budynków, w których wykonywana jest działalność 

lecznicza w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej. Stosownie do wyjaśnień 

zamieszczonych na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego pod adresem 

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/1762-wyjasnienia-

dotyczace-dzialania-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow-budynki-ochrony-

zdrowia, „jeżeli na inne cele niż lecznicze przeznacza się nie więcej niż 20% 

powierzchni użytkowej obiektu – za kwalifikowane można uznać wydatki 

dotyczące termomodernizacji całego budynku”. Z informacji przesłanych  

w zapytaniu wynika, że udział powierzchni użytkowej przychodni wykorzystywanej 

na cele niezwiązane z działalnością leczniczą wynosi ok. 9,5% a zatem cały 

budynek przychodni można objąć dofinansowaniem. 
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Zgodnie z p. 207 Zawiadomienia KE w sprawie pojęcia pomocy państwa 

użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych można uznać za działalność 

pomocniczą, z którą nie wiąże się obowiązek objęcia inwestycji pomocą publiczną, 

jeżeli wydajność przydzielana co roku na taką działalność nie przekracza 20 % 

całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. W tym przypadku mamy do czynienia 

z dwoma wskaźnikami: 

a) udziału powierzchni użytkowej, który dla działalności gospodarczej 

wynosi 20,85 % (docelowo poniżej 20 %), 

b) udziału przychodów z działalności gospodarczej w przychodach ogółem 

uzyskiwanymi z działalności leczniczej w obiekcie (38% udział 

przychodów „gospodarczych”; pozostałe – NFZ). 

Komisja Europejska stanowiąc o tym nie określiła jednak, jaki jest sposób 

wyliczania wydajności infrastruktury na cele gospodarcze (komercyjne).  Jest to 

istotne, albowiem trzeba to odnieść do specyfiki danej infrastruktury – możliwe jest 

wykorzystanie jako wskaźników wydajności infrastruktury np. jej powierzchni, 

czasu jej użytkowania lub wartości nakładów absorbowanych przez infrastrukturę. 

Beneficjent powinien dobrać wskaźnik(i) wydajności infrastruktury (np. 

powierzchnia, roboczogodziny), który najlepiej oddaje charakter i sposób 

wykorzystania infrastruktury i który będzie podstawą monitorowania wykorzystania 

infrastruktury do działalności gospodarczej. Niemniej wskaźniki takie nie mogą być 

dobierane w sposób uznaniowy – muszą w sposób najpełniejszy  

i zobiektywizowany odpowiadać sposobowi wykorzystania infrastruktury. 

Rozróżnienie dotyczy bowiem „infrastruktury”, czyli w tym przypadku – budynku 

przychodni, a nie przepływów finansowych. Mechanizm ten nie może być oparty 

na przychodach lub dochodach osiąganych z działalności gospodarczej  

i niegospodarczej. Podsumowując, w przypadku termomodernizacji budynków, 

zasadne jest przyjęcie parametru technicznego jakim jest powierzchnia użytkowa. 

Jeśli jednak ta sama powierzchnia jest wykorzystywana do realizacji kontraktu  

z NFZ oraz działań komercyjnych to zasadne może być przyjęcie podziału według 

czasu wykorzystania infrastruktury do poszczególnych rodzajów działalności, 



liczby pacjentów, badań itp. Wybór określonych wskaźników powinien być poparty 

odpowiednim uzasadnieniem. 

Ocena możliwości dofinansowania projektu na podstawie przepisów o pomocy 

publicznej (de minimis) lub braku jej występowania nastąpi w ramach oceny 

formalnej projektu. Dlatego warunek dotyczący udziału do 20 % wydajności 

infrastruktury wykorzystywanej gospodarczo musi być spełniony od dnia złożenia 

wniosku do co najmniej zakończenia okresu trwałości projektu.  

2. W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości zakwalifikowania do 

dofinansowania wydatków na „wspólną” dokumentację uprzejmie informuję, że 

zgodnie z zał. 7 SZOOP, niekwalifikowane są wydatki wskazane w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014 -2020 oraz: 

„koszt nadzoru inwestorskiego/autorskiego/opracowania dokumentacji na zakres 

wykraczający poza zakres rzeczowy projektu (w celu określenia wysokości 

wydatku kwalifikowalnego należy najpierw ustalić procentowy udział kosztu 

dotyczącego zakresu rzeczowego projektu w całości kosztu inwestycji. Następnie 

należy pomnożyć uzyskany wynik przez koszt nadzoru inwestorskiego/ 

autorskiego/ dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WP dopuszcza 

możliwość określenia wysokości wydatku kwalifikowalnego wg metodologii 

wskazanej przez beneficjenta. Ustalony procent proporcji należy zaokrąglić do 

jedności)”.  

Zapisy SZOOP nie wymagają podziału wydatków na „wspólną dokumentację” 

proporcjonalnie do udziału elementów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Może 

być ona w całości objęta dofinansowaniem, o ile jest niezbędna do realizacji 

projektu (np. audyt, który dotyczy całego budynku; studium wykonalności całego 

projektu). 

 

Ponadto, jeżeli w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna oraz cały budynek będzie 

traktowany jako budynek ochrony zdrowia to wydatki na dokumentację mogą być 

w całości kwalifikowane na zasadach ogólnych. 

Jeżeli zaś w projekcie wystąpi pomoc publiczna, to wydatki na dokumentację (np. 

studium wykonalności, nadzór inwestorski itp.), których nie da się jednoznacznie 

wydzielić muszą być objęte pomocą de minimis (§ 11, ust. 4 Regulaminu 

konkursu). 

2. Jaki należy przyjąć podejście do przedstawiania danych 
w audytach energetycznych (efektywności energetycznej)? 

Audyt energetyczny (efektywności energetycznej)  jest niezbędnym załącznikiem 
dla każdego z projektów w ramach Działania 3.2. Modernizacja energetyczna 
budynków – budynki ochrony zdrowia. 



Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że audyty dla budynków objętych 

projektem powinny realnie określać: 

- poziom zmniejszenia zużycia energii w każdym z modernizowanych budynków, 
- poziom wydatków na energię przed i po realizacji projektu, 
- emisję CO2 dla każdego z budynków obliczoną w oparciu o wskaźniki emisji 

publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do emisji za dany rok albo określonych w Poradniku - Jak 
opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). 

 
 Obliczenia zapotrzebowania energii powinny być wykonywane zgodnie z Polską 
Normą. Z audytu musi wynikać, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego budynki będą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tzn. spełniać wymagania 
minimalne dla budynków poddanych przebudowie. 

 
 Ponadto audyty (efektywności energetycznej, energetyczne) powinny: 

 być oparte na faktycznym dotychczasowym zużyciu energii w budynkach, 

 uwzględniać zakres zaplanowanych prac (w tym zastosowanie OZE), 

 pokazywać efekty związane ze zużyciem energii możliwe do faktycznego uzyskania po 
realizacji projektów. 

 
 
 
 
 
 
 
 Nie jest prawidłowe odnoszenie się do hipotetycznych danych i opieranie 
danych bazowych jedynie na wartościach normatywnych zużycia energii, które nigdy  
w danym budynku nie wystąpiło. Podejście takie prowadzi bowiem do wielokrotnego 
zawyżania efektów projektu, a należy mieć na uwadze, że beneficjenci będą 
zobowiązani do osiągnięcia zaplanowanych przez siebie wskaźników i rozliczenia się  
z nich wobec IZ RPO.  

Należy podkreślić, że kalkulacja zmniejszenia zapotrzebowania na energię ma 
kluczowe znaczenie dla kryteriów oceny merytorycznej jakościowej. Brak osiągnięcia 
zakładanych rezultatów, zwłaszcza tych, które wcześniej zdecydują o wyborze 
projektu do dofinansowania, może wiązać się z koniecznością zwrotu dotacji wraz z 
odsetkami. 

Audyt jest dokumentem źródłowym do opracowania innych dokumentów (np. 
studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie) w związku z powyższym uprzejmie 
prosimy o realne określanie ww. parametrów. 
 Należy zachować ponadto spójność danych zamieszczonych we wniosku do 
dofinansowanie, studium wykonalności, projekcie budowlanym oraz audytach 
energetycznych/efektywności energetycznej. 
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3. W jakiej sytuacji należy przedłożyć załącznik nr 18 do wniosku 
o dofinansowanie pn. Oświadczenie wnioskodawcy / partnera 
wiodącego o kwalifikowalności podatku VAT? 

 
Oświadczenie jest wymagane w sytuacji, gdy Wnioskodawca może zakwalifikować 
podatek VAT do dofinansowania.  
Jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości ujęcia podatku VAT w ramach kosztów 
kwalifikowalnych – oświadczenia nie należy przedkładać. 


