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Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo dotyczące zmiany obecnie obowiązujących regulacji prawnych 

z zakresu  odbiorcy przemysłowego, proszę przyjąć następujące wyjaśnienia. 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2020 r. 

poz. 261, z późn. zm.), dalej „ustawa o OZE” definiuje kim jest odbiorca przemysłowy.  

Zgodnie z art. 52 ustawy o OZE wskazuje się, iż jednym z elementów obligatoryjnych uznania 

odbiorcy końcowego za odbiorcę przemysłowego jest wykonywanie przeważającej 

działalności określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oznaczonej następującymi 

kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 

1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 

2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 

2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 

2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832.

Określenie powyższego grona podmiotów jest skorelowane z Komunikatem Komisji 

– Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią 

w latach 2014-2020 (2014/C 200/01), dalej „Komunikat Komisji”.

Z treści Komunikatu Komisji wynika, że pomoc w postaci ulg w finansowaniu wsparcia 

na rzecz energii ze źródeł odnawialnych może zostać przyznana wyłącznie przedsiębiorstwom 

należącym do sektorów, których pozycja konkurencyjna jest zagrożona z uwagi na wysokie 

koszty związane z finansowaniem wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych, co wynika 

z intensywności zużycia energii elektrycznej przez te sektory (wymienione są one w Załączniku 

3 – Wykaz sektorów kwalifikowalnych na podstawie sekcji 3.7.2).



Zgodnie z Komunikatem Komisji beneficjenci pomocy polegającej na udzieleniu ulg 

w finansowaniu wsparcia mają być wybierani w oparciu o obiektywne, niedyskryminacyjne 

i przejrzyste kryteria, przy czym na potrzeby ustalenia intensywności zużycia energii, od której 

uzależnione jest przyznanie ulgi, przyjmuje się zużycie energii elektrycznej przez dane 

przedsiębiorstwo. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż działalność gospodarcza oznaczona symbolem 

PKD 0113 nie została wymieniona we wspomnianym Załączniku 3 do Komunikatu Komisji. 

Dlatego też obecny mechanizm wsparcia dla odbiorców przemysłowych funkcjonujący na 

terenie Polski nie zakłada pomocy dla działalności gospodarczej oznaczonej tym symbolem 

PKD. Co więcej, wspomniany wcześniej Komunikat nie zapewnia przesłanek świadczących o 

tym, aby przedstawiona w Pańskim piśmie zmiana przepisów ustawy o OZE spotkała się z 

pozytywną opinią Komisji Europejskiej, co jest elementem obligatoryjnym w przypadku zmian 

programów pomocowych.

Niemniej jednak dziękujemy za informację o skali problemu z jakim mierzą się 

przedsiębiorcy reprezentowani przez Stowarzyszenie. Mając na uwadze toczące się dyskusje o 

modyfikacji zasad przyznawania pomocy publicznej w sektorze energii w Unii Europejskiej, 

nie wykluczamy pochylenia się szerzej nad wymienionym w Pańskim piśmie problemem 

podczas pracy nad przyszłymi nowelizacjami ustawy o OZE. 
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