
OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS OTRZYMANEJ PRZEZ BENEFICJENTA POMOCY 
 
A     INFORMACJE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA POMOCY 
1. Pełna nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta:  

 

2. Adres lub siedziba beneficjenta 

województwo    powiat  
gmina    miejscowość  
ulica    nr domu  

3. Numer identyfikacyjny REGON  
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
  

5. Klasa działalności - należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).  

6. Wielkość beneficjenta (należy wpisać odpowiedni kod zgodnie z 
objaśnieniami) 

 7. Forma prawna beneficjenta (należy wpisać kod odpowiadający 
formie prawnej - patrz objaśnienia)  

 

B1. POMOC DE MINIMIS OTRZYMANA W OKRESIE OD DNIA  …………………... DO …………………… 
                                              (w okresie roku, w którym beneficjent ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych)                    

lp. Organ udzielający pomocy1 podstawa prawna udzielenia pomocy  
( należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy) 

Dzień udzielenia 
pomocy3 

Wartość pomocy brutto  
PLN4 EURO5 

 2 3 4 5 6 

1          
2         
3      
4      
5      
6      

7         
    RAZEM:   

(część B. należy wypełniać wg otrzymanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis lub na podstawie decyzji przyznających pomoc, 
w przypadku nieotrzymania pomocy przez przedsiębiorcę wpisać NIE OTRZYMANO) 
 

   

B2. WARTOŚĆ BRUTTO POMOCY DE MINIMIS OTRZYMANEJ W OKRESIE  OD …………. DO DNIA ………………… WYNOSI ……………….. EURO 
 
 
 

 Oświadczam, że znane mi są skutki składania zeznań niezgodnych z prawdą wynikające z art. 233 Kodeksu karnego, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. 
     

 
  

 
                                                                                                                                 

 (miejscowość, data)                         pieczęć firmowa i podpisy osób reprezentujących beneficjenta pomocy 



 

 

 
 

OBJAŚNIENIA DO  INFORMACJI  CZĘŚĆ A    
 Prosimy o wypełnienie pozycji formularza zgodnie z podanymi poniżej kodami  

pozycja 
formularza ZAKRES   INFORMACJI: KOD 

6 

Wielkość beneficjenta  
- w rozumieniu przepisów  w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE  uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem, wydanych na podstawie rozporządzeniaRady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania 
art. 92 i 93 Traktatu  ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa(Dz. Urz. 
WE L 142 z 14.05.1998).Należy podać odpowiedni kod: wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku 
poprzedzającego rok sprawozdawczy. 
Przedsiębiorstwo – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.  Zalicza się tu w 
szczególności osoby  
Mikroprzedsiębiorca 0 
przedsiębiorca mały 1 
przedsiębiorca średni 2 
inny przedsiębiorca 3 

7 

Forma prawna beneficjenta   
 - przedsiębiorstwo państwowe 1.A 
 - jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 1.B 
 - jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów  
o gospodarce komunalnej 1.C 

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb 
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa 
spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy 
dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów  

1.D 

beneficjent pomocy nie należący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D 2 

 OBJAŚNIENIA DO  INFORMACJI  CZĘŚĆ B1-B2    

1 

Organ udzielający pomocy   
Należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc na 
podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia 
przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, należy pozostawić to 
miejsce niewypełnione 

2 

Nr decyzji lub umowy   
Gdy pomoc została udzielona na podstawie decyzji lub uchwały, należy podać: nazwę aktu, datę wydania i organ 
wydający ten akt. Gdy pomoc została udzielona na podstawie umowy, należy podać przedmiot umowy, datę jej 
zawarcia oraz strony umowy. 

3 
Dzień udzielenia pomocy   
W rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404.). 

4 

Wartość pomocy brutto PLN  
Wartość dotacji brutto należy przedstawić jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów  z dnia 19 września 2006r.w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy 
publicznej udzielonej w różnych formach (Dz. U. Nr 183, poz. 1355) 

5 
Wartość pomocy brutto EURO 
Wartość dotacji brutto PLN obliczona wg pkt 4 wyjaśnień przeliczona według kursu euro obowiązującego w dniu 
udzielenia pomocy 


