
Informacje dot. Testu prywatnego inwestora 

Zgodnie z informacją dostępną na stronie UOKiK pod linkiem 

https://uokik.gov.pl/slowniczek_pojec2.php 

test prywatnego inwestora – to  ocena działań podejmowanych przez podmioty publiczne względem 

przedsiębiorców dokonywana w celu stwierdzenia, czy wsparcie udzielane przez te podmioty ze 

środków publicznych stanowi pomoc publiczną, czy też jest dokonywane na warunkach 

akceptowalnych również dla inwestora prywatnego, który będąc w sytuacji analogicznej do podmiotu 

publicznego, w szczególności pod względem posiadanych udziałów lub akcji, przewidując zwrot 

z zaangażowanego kapitału oraz uwzględniając poziom ryzyka towarzyszącego inwestycji i zakres 

zabezpieczeń, zachowałby się tak samo jak podmiot publiczny. Podstawowym kryterium analizy jest 

więc kryterium typowych zachowań rynkowych. Jeśli wynik testu jest pozytywny, czyli przedsiębiorca 

uzyskuje od podmiotu publicznego wsparcie na analogicznych warunkach, jak od prywatnych 

podmiotów, to oznacza, że nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. 

Metodologia TPI powinna być zgodna ze standardami  akceptowanymi w tym obszarze przez Komisję 
Europejską.  W celu stwierdzenia, czy NFOŚiGW, udzielając wsparcia, będzie działał jak prywatny 
inwestor w warunkach gospodarki rynkowej,  niezależny, profesjonalny  podmiot zewnętrzny 
o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług sporządza test prywatnego inwestora. 
 
Omówienie zasad dotyczących TPI zostało również przedstawione w Zawiadomieniu Komisji w 
sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w rozdziale 4.2 Test Prywatnego Inwestora ( http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN ). 
 
TPI - winien: 
1. zawierać dogłębną analizę ekonomiczną opartą o obiektywne oraz możliwe się do sprawdzenia 

dane, informacje i okoliczności, uwzględniającą w szczególności wiarygodne oszacowanie: poziomu 
ryzyka i przewidywanej stopy zwrotu z planowanej inwestycji 

2. jednoznacznie odpowiadać na pytanie, czy inwestycja kapitałowa, której zamierza dokonać inwestor 
publiczny (w tym przypadku NFOŚiGW), byłaby akceptowalna również dla inwestora prywatnego 
(komercyjnego), kierującego się wyłącznie perspektywą osiągnięcia zysku, 

3. być sporządzony zgodnie z zakresem TPI dla polskich podmiotów, określonym w § 7 Rozporządzenia 
Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą 
publiczną (t.j. j.: Dz.U. z 2016r. poz. 530). 
 

 
Odnośnie wyceny akcji/udziałów to należy jej dokonywać zgodnie ze sztuką i metodyką wyceny tego 
typu aktywów, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności  (np. metody: 
dochodowe, porównań rynkowych – obowiązkowa , mieszane, itp.) oraz z zastosowaniem zasad 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z wykorzystaniem sposobów wskazanych w: 
1. ustawie  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (poszczególne składniki aktywów i pasywów 

wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty) i/lub 
2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 

uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 
finansowych  i/lub 

3. Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 39 – „Instrumenty finansowe – ujmowanie 
i wycena”. 
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