
 

 

        WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 

3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW  
– BUDYNKI OCHRONY ZDROWIA 

 

Część budynku przychodni przeznaczona jest na cele inne niż 
działalność lecznicza (sklep, apteka). Czy może być on objęty 
dofinansowaniem?  

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. Za 

budynki ochrony zdrowia (budynki użyteczności publicznej) uznawane będą także budynki 

„pomocnicze”, np. wchodzące w skład całego kompleksu szpitalnego: laboratoria, budynki 

administracyjne i techniczne, kotłownie, kaplica szpitalna, budynki przychodni 

przyszpitalnych itd., w których nie jest wykonywana działalność lecznicza, ale w których 

wykonywana jest działalność pomocnicza bezpośrednio powiązana z działalnością 

leczniczą. Analogicznie będą traktowane pomieszczenia „pomocnicze” w budynkach 

ochrony zdrowia. Zlokalizowane w budynku ochrony zdrowia automaty do kawy, 

dystrybutory wody, automaty do przekąsek itp. nie zmieniają sposobu użytkowania / 

wykorzystania tego budynku. 
 

W przypadku, gdy część pomieszczeń w danym budynku ochrony zdrowia wykorzystywana 

jest na cele inne niż działalność lecznicza (np. mieszkania lekarzy, apteka, sklep, bar, 

urząd, bank, posterunek Policji itd.) należy rozróżnić następujące sytuacje: 

 

a) jeżeli na inne cele niż lecznicze przeznacza się nie więcej niż 20% powierzchni 

użytkowej obiektu – za  kwalifikowane można uznać wydatki dotyczące 

termomodernizacji całego budynku, 

 

wydatki na termomodernizację: 1 mln zł; powierzchnia użytkowa budynku: 1 000 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia 
lecznicze 

(82%) 

.   

Cele 
inne 
niż 

leczni
cze 

(18%) 

820 m2 180 m2 

Kwalifikowane do 
dofinansowania mogą być  
wydatki dotyczące 
termomodernizacji całego 
budynku (1 mln zł) 



b) jeżeli na inne cele niż działalność lecznicza przeznacza się ponad 20%, ale nie 

więcej niż 50% powierzchni użytkowej obiektu – wydatki dotyczące 

termomodernizacji pomieszczeń wykorzystywanych na inne cele nie mogą być 

kwalifikowalne, 

 

wydatki na termomodernizację: 1 mln zł; powierzchnia użytkowa budynku: 1 000 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) gdy na działalność inną niż lecznicza wykorzystuje się ponad 50% powierzchni 

użytkowej danego obiektu – wydatki dotyczące termomodernizacji całego 

budynku są niekwalifikowalne. 

wydatki na termomodernizację:1 mln zł; powierzchnia użytkowa budynku: 1 000 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto należy mieć na uwadze, że przy konstruowaniu założeń projektu, również 

pod kątem kwalifikowalności, należy brać pod uwagę wszystkie limity i ograniczenia 

dla tego typu inwestycji określone w SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz 

uwarunkowania określone w dokumentacji konkursowej, w tym uregulowania 

dotyczące pomocy de minimis. 

 

Świadczenia 
lecznicze 

(70%) 

.   

Cele 
inne niż 

lecznicze 
(30%) 

700 m2 300 m2 

Wydatki kwalifikowane = 
 

1 mln zł x 
700

1000 
 m2 = 700 tys. Zł 

 
Całość wydatków dotyczących 
części przeznaczonej na cele 
inne niż lecznicze nie jest 
kwalifikowana. 

Świadczenia 
lecznicze 

(47%) 

.   

Cele inne niż 
lecznicze 

(53%) 

470 m2 530 m2 

Wydatki dotyczące 
termomodernizacji całego 
budynku są 
niekwalifikowalne (1 mln zł). 


