
  

wzór 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR 

Poniższe dokumenty stanowią wzór przedstawiający zakres wymaganych informacji. Wniosek wraz  
z wymaganymi załącznikami może być sporządzony i wysłany wyłącznie na formularzach udostępnionych na 
stronie https://dpin.pl/projekty/pozyczka-plynnosciowa-poir/ w terminie otwarcia naboru wniosków  
o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR. 

 

   
Data i godzina wpływu/pieczęć 

wpływu 
   Numer wniosku 

                                
Numer KRS  Numer REGON Numer NIP Data rozpoczęcia 

działalności 
     

        
Kod PKD                   Profil 
działalności 

   Liczba pracowników 
 

Klasyfikacja przedsiębiorstwa Wnioskodawcy:  

☐ MIKRO 
W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników,  
i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO.  

☐ MAŁE 
W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników,  
i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO.  

☐ ŚREDNIE 
Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 
250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów 
EURO. 

  Forma prowadzonej księgowości: 

☐ Pełna księgowość ☐ Księga przychodów i rozchodów ☐ Ryczałt ewidencjonowany   ☐ Karta podatkowa 
 

Podatnik VAT:    ☐ TAK   ☐ NIE 

 
Nazwa banku i numer rachunku do wypłaty środków: 

   

   (Nazwa banku) 
 

                          
 

I. DANE WNIOSKODAWCY 
1. Informacje o przedsiębiorstwie 

 
 
 

Nazwisko i Imię/Nazwa przedsiębiorcy Pieczęć 

 
 
Adres stałego miejsca wykonywania działalności/Adres siedziby przedsiębiorstwa 

 
 
Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności/Adres oddziału 

 
 

  

Dane osób upoważnionych do udzielania informacji o wniosku Dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) 
 

Forma prawna  
☐osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
☐spółka cywilna  
☐spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

☐spółka komandytowa 
☐spółka jawna 
☐inne 
……………………………………………………………………………… 

https://dpin.pl/projekty/pozyczka-plynnosciowa-poir/
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2. Informacje o właścicielach przedsiębiorstwa 
  

Imię i nazwisko 
wnioskodawców/udziałowców 
i reprezentantów 

PESEL/KRS REGON Seria i numer 
dokumentu 
tożsamości 

Wielkość 
posiadanych 
udziałów 

Stan cywilny Rozdzielność 
majątkowa 

     ☐TAK ☐ NIE 

     ☐TAK ☐ NIE 

     ☐TAK ☐ NIE 

     ☐TAK ☐ NIE 
 

 

3. Opis przedsiębiorstwa 
 

Krótka historia firmy  
 

 
Opis działalności (maks. 1 strona A4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Główni odbiorcy produktów/usług 

Nazwa odbiorcy NIP Przedmiot 
współpracy 

% udział w 
przychodach 
ze sprzedaży 

Okres 
współpracy 
z odbiorcą 

Termin 
płatności 
(dni) 

Posiadane 
umowy/ 
zamówienia 
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Główni dostawcy 

Nazwa dostawcy NIP Przedmiot 
współpracy 

% udział w 
przychodach 
ze sprzedaży 

Okres 
współpracy z 
odbiorcą 

Termin 
płatności 
(dni) 

Posiadane 
umowy/ 
zamówienia 

       

       

       

       

 
Konkurencja, mocne i słabe strony przedsiębiorstwa 
Szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem w otoczeniu 
Czy przychody mają charakter sezonowy ?  
 

 

II. INFORMACJE O POŻYCZCE 
1. Parametry pożyczki 

Pożyczka może być udzielona wyłącznie na jeden cel: albo w związku ze skutkami COVID-19, albo ze skutkami 
rosyjskiej agresji wobec Ukrainy - w jednej pożyczce możliwe jest wskazanie wyłącznie jednej podstawy udzielenia 
pomocy albo warunków rynkowych. 

     

Wnioskowana kwota pożyczki 
Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi nie więcej 
niż 1.000.000,00 zł (lub 1 500.000,00 zł pod 
warunkiem, że udział wydatków wspierających 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną wyniesie 
minimum 30%) 

 Okres spłaty (do 72 miesięcy)  Okres karencji (do 6 
miesięcy) 

 
     Kwota pożyczki słownie:   

Warunki ☐ Pomoc de 
minimis (0%)                                                        

☐ *Pomoc publiczna (0%)          ☐ 
Rynkowe 

Oprocentowanie pożyczki ☐ Stałe  ☐ Zmienne 
 

*Na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie 
dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją 
Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 
 
2. Przeznaczenie finansowania 

 
Oświadczam, że przedsiębiorstwo wnioskujące o pożyczkę spełnia co najmniej jeden z warunków:  
 

☐ Konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o 
pożyczkę) problemy z płynnością lub występuje ryzyko takiej sytuacji w najbliższej przyszłości. 
 
☐ W  okresie  od  24.02.2022r. przedsiębiorstwo zaczęło doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją 
gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę, i są one odczuwalne wg stanu na dzień złożenia wniosku 
o pożyczkę, 
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☐ Przedsiębiorstwo dotkliwie odczuło wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem 
cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według 
stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę,  
 
☐ Negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją  Rosji  na  Ukrainę, 
spowodowały  konieczność pozyskania  finansowania do realizacji  inwestycji  mających na celu odbudowę lub rozwój 
prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu  biznesowego, lub wspierających przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną. 

 
Uzasadnienie potwierdzające spełnianie wyżej zaznaczonych warunków, opis powstałych problemów z płynnością firmy, 
uzasadnienie potrzeb finansowych (szczegółowy opis) 
 
 

 
Cel finansowania: Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć polegających na zapewnieniu 
bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub 
pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z :  
☐ pandemią COVID-19 albo 
☐ rosyjską agresją wobec Ukrainy 
 
Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na wydatki:  
☒ obrotowe 
☐ inwestycyjne 
 

Lp. Kategoria wydatku Rodzaj wydatku 
(obrotowy/inwestycyjny) 

Wartość netto Wartość brutto Udział wydatku 
w kwocie 
pożyczki (%) 

1      

2 
     

3      

4      

5      

6      

…      

SUMA     

 
Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane 180 dni od daty wypłaty środków, przy czym termin 180 dni 
określa datę, do której mogą być wystawione i zapłacone dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. Rozliczenie środków 
Jednostkowej Pożyczki nie może nastąpić później niż w terminie do 31.12.2023 r. 
 
3. Opis wydatków 

Planowane wykorzystanie środków z pożyczki i wkładu własnego  
 
Plan odbudowy działalności, opis w jaki sposób środki z pożyczki wpłyną na poprawę płynności  
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III. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE 
☒ Weksel in blanco (obowiązkowo), 
☐ Poręczenie wekslowe osoby fizycznej/osoby prawnej, 
☐ Hipoteka na nieruchomości (ustanawiana notarialnie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 
zabudowanej), 
☐ Przewłaszczenie rzeczy ruchomych (wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej), 
☐ Zastaw rejestrowy (wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej), 
☐ Poręczenie funduszu poręczeniowego, 
☐ Blokada środków na rachunku bankowym 
☐ Inny uzgodniony sposób. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Harmonogram osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej 
 

Opis planowanych działań 
(np. skrócenie terminów zapłaty dla odbiorców; rozszerzenie działalności; zawarcie 

nowych kontraktów) 

Termin planowanej realizacji 

  

  

  

  

 

 
 

Opis inwestycji (jeśli dotyczy) (analiza potrzeb, uzasadnienie wydatków, harmonogram realizacji inwestycji, efekty 
planowane do osiągnięcia) 
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Lp. Rodzaj i opis proponowanego zabezpieczenia  
(Imię i nazwisko/nazwa poręczyciela; Adres nieruchomości, pełny numer Księgi 
wieczystej; Rodzaj rzeczy ruchomej, model, marka, rok produkcji;  inne istotne dane) 

Wartość 

1   

2   

…   
 

IV. INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWO- MAJĄTKOWEJ WNIOSKODAWCY 

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, leasingów finansowych (leasingi operacyjne proszę 
wpisać w tabeli nr 2) 

L.p. Nazwa zobowiązania 
Instytucja 
finansując

a 

Kwota 
zobowiązani

a 

Kwota do 
spłaty 

Termin 
spłaty 

Rata 
kapitałow

a 

Rata 
odsetkow

a 

Zabezpieczen
ie 

1         

2         

3         

…         

2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych leasingów operacyjnych   

L.p. Nazwa zobowiązania 
Instytucja 
finansując

a 

Kwota 
zobowiązani

a 

Kwota do 
spłaty 

Termin 
spłaty 

Rata 
kapitałow

a 

Rata 
odsetkow

a 

Zabezpieczen
ie 

1         

2         

3         

…         

3. Udzielone gwarancje i poręczenia 

L.p. Nazwa beneficjenta i rodzaj zobowiązania Kwota zobowiązania do spłaty Termin spłaty 

1    
2    
…    

4. Posiadane nieruchomości 

L.p. Rodzaj i adres nieruchomości Dane 
właściciela Udział Nr Księgi Wieczystej Wartość 

nieruchomości Obciążenia 

1       
2       
3       
…       

5. Posiadane ruchomości 

L.p. Marka i typ maszyny/pojazdu/urządzenia Rok 
produkcji Wartość rynkowa Obciążenia 

1     
2     
3     
…     

6. Inny majątek firmy (papiery wartościowe, lokaty, udziały w spółkach) 
L.p. Rodzaj Nazwa Wartość rynkowa 

1    
2    
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…    

V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
Wnioskodawca oświadcza, że TAK NIE NIE 

DOTYCZY 
1) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu, 

☐ ☐ ☐ 

2) jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym właściwa ustawa przyznaje 
zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego,  ☐ ☐ ☐ 

3) nie jest podmiotem w stosunku do którego Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak 
bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też 
faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji,, 

☐ ☐ ☐ 

4) posiada na terenie województwa dolnośląskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada ujawnionego w CEIDG miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki 
przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie woj. dolnośląskiego, co 
zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez 
przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada ujawnionego w KRS oddziału, taki przedsiębiorca 
może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie woj. dolnośląskiego, co zostanie 
potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez 
przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do KRS, które to dokumenty potwierdzą prowadzenie przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej na tym obszarze. 

☐ ☐ ☐ 

5) nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art . 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de 
minimis), 

☐ ☐ ☐ 

6) nie pozostaje w toku likwidacji, nie złożono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego, nie toczy się przed sądem postępowanie w przedmiocie ogłoszenia jego upadłości lub 
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,  nie zostało wydane postanowienie Sądu ogłaszające jego upadłość lub otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego, nie został oddalony w stosunku do niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji, 
nie toczą się przeciw niemu postępowania egzekucyjne skierowanego do jego przedsiębiorstwa,  nie pozostaje pod nadzorem 
kuratora, nadzorcy albo zarządcy, a także wtedy, gdy jego organy nie są obsadzone w sposób wystarczający do reprezentacji,  

☐ ☐ ☐ 

7) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za 
przestępstwo skarbowe albo postępowanie karne lub karne skarbowe w tym przedmiocie przeciwko niemu zostało warunkowo 
umorzone, przy czym punkt niniejszy obejmuje również podmioty go reprezentujące, a także stosuje się wtedy, gdy podmiot ten 
prawomocnie poniósł odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary, 

☐ ☐ ☐ 

8) nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu 
nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary, 

☐ ☐ ☐ 

9) prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ☐ ☐ ☐ 
10) zapoznał się z treścią Regulamin Udzielania Pożyczek Płynnościowych POIR i akceptuje jego treść zobowiązując się stosować 

wszelkie postanowienia, co potwierdza własnoręcznym podpisem. ☐ ☐ ☐ 

11) upoważnia DPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, do zasięgania informacji o prawdziwości danych 
we wniosku dotyczących Wnioskodawcy. ☐ ☐ ☐ 

12) wyraża zgodę na przeprowadzanie wizyt przedstawicieli DPIN S.A. lub innej wskazanej przez DPIN S.A. osoby w siedzibie 
przedsiębiorstwa, filii, oddziale, dodatkowym miejscu wykonywania działalności oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia. ☐ ☐ ☐ 

Wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku o pożyczkę oraz w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji są zgodne z prawdą. 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.  297 §1 Ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553).   
Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku  Kodeks Karny „art. 297 §1: Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki, 
gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo 
nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki, gwarancji 
kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

OŚWIDCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA DZIAŁNIA MARKETINGOWE 
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie 
adresu e-mail przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych 
przez i za pośrednictwem Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam / łem poinformowana/ ny, o tym że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wystarczy wysłać taką 
informację na adres e-mail: iod@dpin.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie 
numeru telefonu przez i za pośrednictwem Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam / łem poinformowana/ ny, o tym że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wystarczy wysłać taką 
informację na adres e-mail: iod@dpin.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższych zgód i w pełni je rozumiem. 
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OŚWIDCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH OBJĘTYCH TAJEMNICĄ BANKOWĄ 
Działając na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zmianami), 
ja niżej podpisana/y, upoważniam Pośrednika Finansowego - Konsorcjum: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. i Dolnośląski Park 
Innowacji i Nauki S.A. do przekazania moich danych objętych tajemnicą bankową związanych z realizacją Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój oraz do przetwarzania tych danych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, w celu 
budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania przez w/w podmioty analiz w 
zakresie spójności Programu, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu, a także oddziaływań 
makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach Projektu. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam / łem* poinformowana/ ny*, o tym że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wystarczy wysłać taką 
informację na adres e-mail: sekretariat@dpin.pl lub bezpośrednio w siedzibie Spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am* treść powyższych zgód i w pełni je rozumiem. 

OŚWIDCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH 
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich szczególnych kategorii danych osobowych tj. dane o 
niepełnosprawności, mniejszości narodowej lub etnicznej itp. w zakresie danych dostarczonych w dokumentach przez: 

− Pośrednika Finansowego – Konsorcjum: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 
27, 57-402 Nowa Ruda i Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, 

− Instytucję Zarządzającą – Skarb Państwa - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, 

w celach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam / łem poinformowana/ ny, o tym że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wystarczy wysłać taką 
informację na adres e-mail: sekretariat@dpin.pl lub bezpośrednio w siedzibie Spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). 

1) Administratorem moich danych jest: 
− w ramach Centralnego Systemu Informatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych, 
− w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. 
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: 

− w ramach zbioru Centralny Systemu Informatycznego, 
− w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@mfipr.gov.pl; 
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz 
statystycznych; 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych tzw. zwykłych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, danych szczególnych 
kategorii jest zgodne z w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, a przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO; 

5) W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” moje dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie: 

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

− ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

− rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Pośrednik Finansowy – Konsorcjum: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. i 
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., Menadżer - Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytucja Zarządzająca – Skarb Państwa – Minister 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz inne organ administracji publicznej. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 
lub specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej badania 
ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz zakończenia 
archiwizowania dokumentacji. 

8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu. Podanie danych na podstawie wyrażonej zgody w celach marketingowych oraz handlowych jest 
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dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: iod@dpin.pl lub 
bezpośrednio w siedzibie Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.; 
Wyrażona zgoda w postaci oświadczenia na udostępnienie danych objętych tajemnicą bankową oraz oświadczenia na przetwarzanie 
szczególnych kategorii danych osobowych jest dobrowolna, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wystarczy wysłać taką 
informację na adres e-mail: iod@dpin.pl lub bezpośrednio w siedzibie Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.; 

9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do 
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu 
podlegają Administratorzy;  

10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych e-mail: 
iod@dpin.pl; 

12) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
13) Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 
 

 
 
 

  

Miejscowość i data  Pieczęć i podpis 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP 
 

W związku z ubieganiem się o przyznanie Pożyczki Płynnościowej POIR, 

 
......................................................................................................................................................................... 

 (pełna nazwa Wnioskodawcy1)  
 

oświadcza, że jest 2: 
 
mikroprzedsiębiorcą  
małym przedsiębiorcą               
średnim przedsiębiorcą                          

spełniającym warunki określone w Załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia  
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). 

1.Wnioskodawca: (pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 

2. Data rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy  
(zgodnie z dokumentem rejestrowym: miesiąc/rok) 

 

3.Dane historyczne dot. statusu przedsiębiorcy 

Status Wnioskodawcy 

 

W okresie referencyjnym 
za drugi rok wstecz od 

ostatniego okresu 
referencyjnego 

 
(od dd.mm.rr  
do dd.mm.rr) 

W okresie referencyjnym    
za jeden rok wstecz od 

ostatniego okresu  
referencyjnego 

 
(od dd.mm.rr 
do dd.mm.rr) 

W ostatnim okresie 
referencyjnym3 

 
 

 
 

(od dd.mm.rr do 
dd.mm.rr) 

mikroprzedsiębiorca    

mały przedsiębiorca    

średni przedsiębiorca    

przedsiębiorca inny niż MŚP    

Zmiana statusu – opis (jeśli dotyczy)4: 

 

4. Typ przedsiębiorstwa: 

4a. Przedsiębiorstwo samodzielne w rozumieniu art. 3 Załącznika I 
do rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 5 

UWAGA:  

W przypadku gdy Wnioskodawca w Projekcie jest przedsiębiorcą 
samodzielnym w pkt 4a zaznacza opcję „tak” oraz wypełnia  Załącznik 1 do 
Oświadczenia. W pkt 4b i 4c wybiera opcję „nie”. 

 tak  nie 
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4b. Przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu art. 3 Załącznika  
I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/20146. 

UWAGA:  

W przypadku, gdy  Wnioskodawca nie wpisuje się w definicję 
przedsiębiorstwa samodzielnego i pozostaje z innym/innymi 
przedsiębiorcami w relacji przedsiębiorstw partnerskich, w pkt 4a wybiera 
opcję „nie”, natomiast w pkt 4b zaznacza opcję „tak”.  

Następnie wypełnia Załącznik 2 do Oświadczenia. 

 tak  nie 

4c. Przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu art. 3 Załącznika I do 
rozporządzenia Komisji  (UE) Nr 651/2014.7 

UWAGA:  

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wpisuje się w definicję 
przedsiębiorstwa samodzielnego i pozostaje z innym/ innymi 
przedsiębiorcami w relacji przedsiębiorstw powiązanych, w pkt 4a wybiera 
opcję „nie”, natomiast w pkt 4c zaznacza opcję „tak”.  

Następnie wypełnia Załącznik 3 do Oświadczenia. 

 tak  nie 

5. Dane Wnioskodawcy do określenia statusu MŚP (w przypadku gdy wnioskodawca posiada relacje 
powiązania i/lub partnerskie należy podać skumulowane dane)  

Skumulowane dane do 
określenia kategorii MŚP 
Wnioskodawcy 

W okresie referencyjnym 
za drugi rok wstecz od 

ostatniego okresu 
referencyjnego 

W okresie referencyjnym    
za jeden rok wstecz od 

ostatniego okresu  
referencyjnego 

W ostatnim okresie 
referencyjnym8 

 

Okres referencyjny, którego 
dotyczą dane 

   

Wielkość zatrudnienia9    

Obroty ze sprzedaży netto10 

(w tys. EUR) 

   

Suma aktywów bilansu11 

(w tys. EUR) 

   

 
Data i podpis: 
 

 
…………………………………… 

 
 
 
Uwaga: 
Do Oświadczenia należy załączyć Załącznik 1, albo 2 i/albo 3, w zależności od tego czy przedsiębiorstwo 
jest samodzielne, pozostaje z innym podmiotem/podmiotami w relacji partnerstwa(przedsiębiorstwo 
partnerskie) czy też jest powiązane z innym podmiotem/podmiotami. Jeśli przedsiębiorstwo posiada 
jednocześnie przedsiębiorstwa powiązane i partnerskie, do wniosku dołącza zarówno Załącznik 2, jak i 
Załącznik 3. 
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ZAŁĄCZNIK 1 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP 
  INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO SAMODZIELNE  

 

1. Czy którakolwiek z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy  a 
innym podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi? 

 

1a. Posiadanie udziałów/akcji w innym podmiocie bądź też inny 
podmiot posiada udziały/akcje w przedsiębiorstwie 
Wnioskodawcy?  

 

 tak 

 

 nie 

Opis*:  

1b. Korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek 
w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta z prawa głosu 
jako udziałowiec/akcjonariusz/członek w przedsiębiorstwie 
Wnioskodawcy? 

 

 tak 

 

 nie 

Opis*:  

1c.  Jeśli w 1a lub b) zaznaczono opcję  „tak”, czy przedsiębiorstwo 
Wnioskodawcy  posiada 25% lub więcej udziałów/akcji lub głosów 
w innym przedsiębiorstwie ? 

 
 tak 

 

 nie 

Opis*:  

 1d. Jeśli w 1a lub b) zaznaczono opcję  „tak”, czy inne 
przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie 
lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami 
powiązanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej 
udziałów/akcji lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy? 

 

 
 tak 

 

 nie 

 

Opis*:  

1e. Jeśli w 1d zaznaczono opcję „tak” , czy tymi przedsiębiorstwami 
lub podmiotami są: 
•publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe 

podwyższonego ryzyka lub aniołów biznesu, tj. osoby fizyczne 
lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną 
podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane 
na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji aniołów 
biznesu w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy: 1 250 000 
EUR; 

• uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione 
na zysk; 

• inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze 
rozwoju12; 

• niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 
milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000. 

- i ww. podmioty posiadają 25% do 50% kapitału  
lub praw głosu  
 

 
 tak 

 

 nie 
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(tylko pod takim warunkiem dane tego podmiotu nie są uwzględniane przy 
ustalaniu statusu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy).  

Opis*:  

1f. Jeśli przedsiębiorstwa lub podmioty, o których mowa w 1e, 
posiadają powyżej 50 %  czy angażują się bezpośrednio lub 
pośrednio w zarządzanie przedsiębiorstwem wnioskodawcy? 

 
 tak 

 

 nie 

Opis*:   

 1g. Możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego 
podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do 
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy? 

 
 tak 

 

 nie 

Opis*:  

1h. Dominujący wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z 
tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami statutu lub 
umowy spółki itp. bądź też dominujący wpływ innego podmiotu 
na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, wynikający  
np. z umowy lub zgodnie z postanowieniami jego statutu lub  
umowy spółki itp.? 

 
 tak 

 

 nie 

 

Opis*:  

1i. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1g, 1h, za 
pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych 
działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część 
działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach 
pokrewnych13? 

 
 tak 

 

 nie 

Opis*:  

2. Czy przedsiębiorstwo sporządza skonsolidowane sprawozdania 
finansowe albo jest ujęte w sprawozdaniach finansowych 
przedsiębiorstwa, które sporządza sprawozdania 
skonsolidowane?14 

 
 tak 

 

 nie 

Data i podpis: 

 

……………………………………… 

 

* W rubryce opis należy szczegółowo opisać w jaki sposób przedmiotowa przesłanka jest spełniona.  
W szczególności należy wskazać przedsiębiorstwa, z którymi wnioskodawca pozostaje w danych 
relacjach i procentowy udział w kapitale lub prawach głosu, opisać zaistniałe zmiany w strukturze 
właścicielskiej przedsiębiorstwa, wraz z określeniem daty ww. zmiany, podstawy prawnej oraz ich 
charakteru. 
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ZAŁĄCZNIK 2 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP 
INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNERSKIE 

 

1. Czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem  Wnioskodawcy, a innym 
podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia  
z podmiotami trzecimi? 

 
1a. Posiadanie udziałów/akcji w innym podmiocie bądź też inny 

podmiot posiada udziały/akcje w przedsiębiorstwie 
Wnioskodawcy? 

 

 

 tak 

 

 nie 

 

Opis*:  

1b. Korzystanie z prawa głosu jako udziałowiec/ akcjonariusz/ członek 
w innym podmiocie bądź też inny podmiot korzysta 
 z prawa głosu jako udziałowiec/akcjonariusz/członek  
w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy ? 

 

 tak  nie 

Opis*:  

1c.  .  Jeśli w 1 a lub b zaznaczono opcję  „tak”, czy przedsiębiorstwo 
Wnioskodawcy  posiada 25% lub więcej udziałów/akcji lub głosów 
w innym przedsiębiorstwie ? 

 

 
 tak 

 

 nie 

 

Opis*:  

 1d. Jeśli w 1 a) lub b) zaznaczono opcję  „tak”, czy inne 
przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają, samodzielnie 
lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami 
powiązanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej 
udziałów/akcji lub głosów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy?  

 

 
 

 tak 

 

 

 nie 

 

Opis*:  

 1e. Możliwość wyznaczania lub odwoływania członków organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego 
podmiotu bądź też przez inny podmiot w odniesieniu do 
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy? 

 

 
 tak 

 

 nie 

Opis*:  

1f. Dominujący wpływ na inny podmiot, wynikający np. z umowy z 
tym podmiotem lub zgodnie z postanowieniami statutu lub umowy 
spółki itp. bądź też wpływ innego podmiotu na przedsiębiorstwo 
Wnioskodawcy wynikający np. z umowy lub zgodnie z 
postanowieniami jego statutu lub umowy spółki itp.? 

 

 
 tak 

 

 nie 
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Opis*:  

1h. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1e, 1f, za 
pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych 
działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część 
działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach 
pokrewnych? 

 

 
 tak 

 

 nie 

 

Opis*:  

2. Dane dot. podmiotów partnerskich  
(pełne dane przedsiębiorstw wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nimi) 

 

Nazwa i siedziba 
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw 

pozostających z Wnioskodawcą w relacji 
przedsiębiorstw partnerskich 

 

 

 

Udział % Wnioskodawcy 
w kapitale lub prawach głosu 

przedsiębiorstwa 
partnerskiego  
 (jeśli dotyczy) 

(do proporcjonalnego obliczenia 
danych dot. przedsiębiorstw 

partnerskich należy zastosować  
spośród tych dwóch udziałów 

ten, którego wartość jest 
wyższa) 

Udział % przedsiębiorstwa 
partnerskiego w kapitale 

lub prawach głosu 
Wnioskodawcy 

(jeśli dotyczy)  

( do proporcjonalnego 
obliczenia danych dot. 

przedsiębiorstw partnerskich 
należy zastosować  spośród 
tych dwóch udziałów ten, 

którego wartość jest wyższa) 

1)   

2)   

3)   

…   

3. Czy przedsiębiorstwo sporządza 
skonsolidowane sprawozdania finansowe 
albo jest ujęte w sprawozdaniach 
finansowych przedsiębiorstwa, które 
sporządza sprawozdania 
skonsolidowane?15 

 

 tak 

 

 nie 

 

 

* W rubryce opis należy szczegółowo opisać w jaki sposób przedmiotowa przesłanka jest spełniona.  
W szczególności należy wskazać przedsiębiorstwa, z którymi wnioskodawca pozostaje w danych 
relacjach i procentowy udział w kapitale lub prawach głosu, opisać zaistniałe zmiany w strukturze 
właścicielskiej przedsiębiorstwa, wraz z określeniem daty ww. zmiany, podstawy prawnej oraz ich 
charakteru. 
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4.  Dane stosowane do określenia kategorii MŚP Wnioskodawcy pozostającego w relacji przedsiębiorstw partnerskich. 

 

Dane stosowane do 
określenia kategorii MŚP 

przedsiębiorcy 
 

W okresie referencyjnym za drugi rok wstecz od 
ostatniego okresu referencyjnego 

 
(od dd.mm.rr do dd.mm.rr) 

W okresie referencyjnym za jeden rok wstecz 
od ostatniego okresu  referencyjnego 

 

(od dd.mm.rr do dd.mm.rr) 

W ostatnim okresie referencyjnym16 
 
 

(od dd.mm.rr do dd.mm.rr) 

Wielkość 
zatrudnienia17  

 

Obroty ze 
sprzedaży 

netto18 

 

(w tys. EUR) 

 

Suma aktywów 
bilansu19 

 

 

(w tys. EUR) 

 

Wielkość 
zatrudnienia 

 

Obroty ze 
sprzedaży 

netto 

 

(w tys. EUR) 

 

Suma aktywów 
bilansu 

 

 

(w tys. EUR) 

 

 

Wielkość 
zatrudnienia  

 

Obroty ze 
sprzedaży 

netto 

 

(w tys. EUR) 

 

Suma aktywów 
bilansu 

 

 

(w tys. EUR) 

 

 
Dane Wnioskodawcy           

Dane przedsiębiorstwa 
partnerskiego nr….. 
(pełne dane 
przedsiębiorstwa wraz z 
danymi przedsiębiorstw 
powiązanych z nim) 

         

Informacje o podmiotach 
powiązanych z 
przedsiębiorstwem 
partnerskim nr … 

(nazwa, REGON, opis 
sposobu powiązania) 
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Data i podpis: 

 

……………………………………

Dane przedsiębiorstwa 
partnerskiego nr….. 

(pełne dane 
przedsiębiorstwa wraz z 
danymi przedsiębiorstw 
powiązanych z nim) 

         

Informacje o podmiotach 
powiązanych z 
przedsiębiorstwem 
partnerskim nr … 

(nazwa, REGON, opis 
sposobu powiązania) 

 

Dane wszystkich 
przedsiębiorstw 

partnerskich 
proporcjonalnie 
skumulowane20 
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 ZAŁĄCZNIK 3 DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP 
- INFORMACJE PRZEDSTAWIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO POWIĄZANE 

 

1. Czy któraś z poniższych relacji zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy,  a innym 
podmiotem na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z podmiotami trzecimi, w tym  
z następującymi podmiotami: 
• publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka lub aniołów 

biznesu, tj.  osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną 
podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że 
cała kwota inwestycji aniołów biznesu w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy  1 250 000 
EUR; 

• uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; 
• inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju; 
• niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą 

mieszkańców poniżej 5 000; 
• osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych , jeśli prowadzą swoją działalność lub część działalności 

na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych. 
1a. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy ma większość praw głosu w 

innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub 
członka albo inne przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w 
roli udziałowca/akcjonariusza lub członka w przedsiębiorstwie 
Wnioskodawcy?  

 

 tak 

 

 nie 

Opis:  

1 b. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy ma prawo wyznaczyć lub 
odwołać większość członków organu zarządzającego lub 
nadzorczego innego przedsiębiorstwa albo inne 
przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość 
członków organu zarządzającego lub nadzorczego  
w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy? 

 

 
 tak 

 

 nie 

Opis:  

1 c. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy ma prawo wywierać 
dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową 
zawartą z tym przedsiębiorstwem  lub z postanowieniami  
w dokumencie założycielskim, statucie lub umowie spółki albo 
inne przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ 
na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zgodnie z umową lub 
postanowieniami w dokumencie założycielskim, statucie lub 
umowie spółki? 

 

 
 tak 

 

 nie 

 

Opis:  

1 d. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy będące 
udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego 
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przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową  
z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego 
przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/ 
akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie albo inne 
przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub 
członkiem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy kontroluje 
samodzielnie, zgodnie z umową  
z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego 
przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/ 
akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie? 

 

 tak  nie 

 

Opis:  

1 e. Pozostawanie w związku, o którym mowa w 1a, 1 b, 1c, 1d, za 
pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych 
działających wspólnie jeśli prowadzą one działalność lub część 
działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach 
pokrewnych ? 

 

 
 tak 

 

 nie 

 

Opis:  

1f. Jeśli przedsiębiorstwa lub podmioty, o których mowa w 1, 
posiadają powyżej 50 %  czy angażują się bezpośrednio lub 
pośrednio w zarządzanie przedsiębiorstwem wnioskodawcy? 

 tak  nie 

Opis:  

2. Dane dot. podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą 
(pełne dane przedsiębiorstw wraz z danymi przedsiębiorstw powiązanych z nimi) 

Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa/ 
przedsiębiorstw pozostających  

z Wnioskodawcą 
 w relacji przedsiębiorstw powiązanych 

 

Udział % Wnioskodawcy  

 w kapitale lub prawach głosu 
przedsiębiorstwa 

powiązanego 
 (jeśli dotyczy) 

 

Udział % przedsiębiorstwa 
powiązanego w kapitale 

lub prawach głosu 
Wnioskodawcy 

(jeśli dotyczy) 

 

 

 

1)   

2)   

3)   

…   

3a.  Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy jest 
członkiem  grupy kapitałowej, łańcucha 
zintegrowanego pionowo lub innej grupy 

 

 tak 

 

 nie 
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sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe?21 

 
3b. Czy sprawozdanie skonsolidowane,  

o którym mowa w pkt 3 a, uwzględnia 
również dane przedsiębiorstwa 
Wnioskodawcy?  

 

 

 tak 

 

 nie 

3c.  Czy przedsiębiorstwo Wnioskodawcy 
lub co najmniej jedno  
z przedsiębiorstw z nim powiązanych  
sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe lub  jest ujęte  
w sprawozdaniu skonsolidowanym 
innego przedsiębiorstwa z nim 
powiązanego?  

 

 

 

 tak 

 

 

 nie 
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4.  Dane stosowane do określenia kategorii MŚP Wnioskodawcy będącego  przedsiębiorstwem powiązanym. 

 

Dane stosowane do 
określenia kategorii MŚP 

przedsiębiorcy  
 

W okresie referencyjnym za drugi rok wstecz od 
ostatniego okresu referencyjnego 

 
(od dd.mm.rr do dd.mm.rr) 

W okresie referencyjnym za jeden rok wstecz 
od ostatniego okresu  referencyjnego 

 

(od dd.mm.rr do dd.mm.rr) 

W ostatnim okresie referencyjnym22 
 

 
(od dd.mm.rr do dd.mm.rr) 

Wielkość 
zatrudnienia23 

 

Obroty ze 
sprzedaży 

netto24 

(w tys. EUR) 

 

Suma aktywów 
bilansu25 

(w tys. EUR) 

 

 

Wielkość 
zatrudnienia 

 

Obroty ze 
sprzedaży 

netto 

(w tys.) 

 

Suma aktywów 
bilansu 

(w tys. EUR) 

 

 

Wielkość 
zatrudnienia  

 

Obroty ze 
sprzedaży 

netto 

(w tys. EUR) 

 

Suma aktywów 
bilansu 

(w tys. EUR) 

 

 
Dane wnioskodawcy          

Dane przedsiębiorstwa 
powiązanego nr….. 

(pełne dane 
przedsiębiorstwa wraz z 
danymi przedsiębiorstw 
powiązanych z nim i 
partnerskich)26 

         

Informacje o podmiotach 
powiązanych i partnerskich 
z przedsiębiorstwem 
powiązanym nr … 

(nazwa, REGON, opis 
sposobu powiązania) 
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Data i podpis: 

 

 

…………………………………..

Dane przedsiębiorstwa 
powiązanego ….. 

(pełne dane 
przedsiębiorstwa wraz z 
danymi przedsiębiorstw 
powiązanych z nim i 
partnerskich) 

         

Informacje o podmiotach 
powiązanych i partnerskich 
z przedsiębiorstwem 
powiązanym nr … 

(nazwa, REGON, opis 
sposobu powiązania) 

 

 

Zsumowane dane 
wszystkich przedsiębiorstw 

powiązanych*/Dane 
wynikające ze 

skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

przedsiębiorstw 
powiązanych*27 

 

*niepotrzebne skreślić 
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INSTRUKCJA   

dotycząca wypełniania Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 

wraz z załącznikami  

 

 

Podstawowym celem określenia statusu MŚP jest ograniczenie możliwości udzielania pomocy jedynie do przedsiębiorstw, 
które borykają się z trudnościami charakterystycznymi dla MŚP (np. dostęp do środków finansowych, dostęp do rynków 
zbytu itp.).  

Określenie statusu MŚP wnioskodawcy ma więc szczególnie istotne znaczenie dla potwierdzenia możliwości uzyskania 
dofinansowania oraz ustalenia wysokości tego dofinansowania. 

Wnioskodawca powinien określić swój status na dzień udzielenia pomocy (dzień zawarcia  umowy  
o dofinansowanie): czy jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem. W celu 
określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”). 

Przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP można posłużyć się 
wyjaśnieniami zawartymi w wydanym w 2015 r. poradniku Komisji Europejskiej pt. „User guide to the SME definition” 
(wersja jedynie w języku angielskim) dostępnym pod adresem http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=en&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition. 

Pomocniczo na stronie internetowej  pod adresem   http://kwalifikator.een.org.pl/   dostępny jest kwalifikator MŚP, 
który służy do określania wielkości przedsiębiorstwa. 

Instytucja dokonująca oceny statusu MŚP w celu weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniu może korzystać z 
informacji finansowych dostarczonych przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem  
o dofinansowanie. Jednocześnie instytucja dokonująca oceny statusu MŚP, w przypadku powzięcia wątpliwości co do 
prawidłowości określenia statusu, może: 

1) żądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów, niezbędnych do weryfikacji i jego ustalenia, 
takich jak: 

− sprawozdania finansowe przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich lub inne dokumenty np. finansowe, 
księgowe, itp., potwierdzające zawarte w Oświadczeniu dane, 

− wyjaśnienia odnośnie przedstawionych w Oświadczeniu informacji, w tym dotyczących sposobu 
określenia przez wnioskodawcę rodzaju i poziomu powiązania z innymi podmiotami. 

2) korzystać z systemów informacji prawnej (np. Lex, Beck) 

3) korzystać z pomocy przedsiębiorstw typu wywiadownia gospodarcza. 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=en&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=en&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition
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1 Jeśli projekt jest partnerski i obok Wnioskodawcy występuje również partner w projekcie, i również on jest zobowiązany do przedstawienia 
Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, wówczas sformułowania odnoszące się do Wnioskodawcy należy traktować jak sformułowania odnoszące 
się również do partnera.  
2 Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 

pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 
Limity definiujące wielkość przedsiębiorstwa są przedstawione w tabeli poniżej. 
 

Wielkość 
przedsiębiorstwa 

Liczba 
personelu 

Roczny obrót  Roczna suma bilansowa 

Mikro < 10 ≤ 2 mln euro lub ≤ 2 mln euro 

Małe < 50 ≤ 10 mln euro lub ≤ 10 mln euro 

Średnie < 250 ≤ 50 mln euro lub ≤ 43 mln euro 

 
Wnioskodawca może wybrać wskaźnik finansowy (roczny obrót lub roczna suma bilansowa), który posłuży do określenia statusu. 
UWAGA! Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów 
finansowych, od których uzależnia się  posiadanie bądź utratę statusu MŚP. 
W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub 
pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu MŚP następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie 
okresów referencyjnych. 

   Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji wynikających ze zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa, np.: 
1) przejęcia przedsiębiorstwa mającego status MŚP przez przedsiębiorstwo duże i w związku z tym stanie się przedsiębiorstwem powiązanym lub 

partnerskim.  
2) utrata statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa może mieć także miejsce w przypadku przejęcia mikro przez małe lub średnie 

przedsiębiorstwo, a w przypadku małego w wyniku przejęcia przez średnie przedsiębiorstwo. 
Gdy nastąpi zmiana w strukturze właścicielskiej,  zmiana statusu następuje w dniu dokonania się tej zmiany, jeśli wynika tak  
z ponownej analizy danych dotyczących zatrudnienia i danych finansowych. Mechanizm ten działa również w przypadku sytuacji odwrotnej, tj. np. 
sprzedaży udziałów przez podmiot dominujący i zakończenia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami – w takim przypadku przedsiębiorstwo będzie 
mogło uzyskać/odzyskać status przedsiębiorstwa MŚP od razu, o ile dane tego przedsiębiorstwa mieszczą się w progach określonych dla danej kategorii 
przedsiębiorstwa. 
Ww. interpretacja wynika z przyjęcia celowościowej wykładni brzmienia Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
i opiera się na stanowisku Komisji Europejskiej, jak również orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (tj. Sądu oraz TS).  Komisja Europejska 
podkreśliła, że art. 4 Załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 pozwala mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, które czasowo 
przekroczyły pułapy określone w art.2, na utrzymanie ich statusu MŚP, jeśli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdzi, 
że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów. Uzyskanie lub utrata 
statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje dopiero wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów 
referencyjnych. Te postanowienia zostały wprowadzone, aby zapewnić pewność prawną dla przedsiębiorstw, które są aktywne na wysoce 
niestabilnych rynkach. Jednocześnie celem Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 jest identyfikacja prawdziwych MŚP. Jednym z 
głównych celów definicji MŚP jest zapewnienie, by środki pomocowe były przyznawane tylko tym przedsiębiorstwom, które naprawdę ich potrzebują. 
Zmiana właścicielska przedsiębiorstwa, która skutkuje zmianą statusu przedsiębiorstw musi być postrzegana w świetle obu przytoczonych wyżej 
regulacji. Na przykład jeśli MŚP, które jest przejęte przez duże przedsiębiorstwo i staje się z tych względów przedsiębiorstwem partnerskim lub 
powiązanym w rozumieniu art. 3 załącznika nr 1, w wyniku czego traci status MŚP, nie może w dalszym ciągu przez okres dwóch następujących po 
sobie lat korzystać ze statusu MŚP na skutek zastosowania art. 4 ust. 2 Załącznika nr 1. Takie MŚP nie musi w dalszym ciągu stawiać czoła tym samym 
problemom (dostępności do środków finansowych, zasobów, technologii itd.), z którymi miało do czynienia przed przejęciem i w konsekwencji nie jest 
już prawdziwym MŚP w rozumieniu definicji MŚP. 
Powyższe podejście wyrażał także UOKiK, w korespondencji z KE: „Dane finansowe zatrudnienia samoistnie rozwijającego się przedsiębiorstwa mogą 
się wahać, a okres przejściowy (czyli wymóg powtórzenia się przez dwa okresu obrachunkowe z rzędu takiego trendu) daje gwarancję, że sytuacja się 
utrwaliła. Sytuacja gospodarcza i siła ekonomiczna przedsiębiorstw przejętych lub sprzedanych przez inny podmiot zmienia się natomiast z dnia na 
dzień, i co do zasady ma charakter trwały, dlatego też nie ma powodu, aby zmiana statusu następowała po dwóch latach. Należy pamiętać, iż MŚP ze 
względu na swoją wielkość mają utrudniony dostęp do kapitału, rynków zbytu oraz sieci dystrybucji, czy też nowych technologii i dlatego uprawnione 
są do korzystania ze specjalnych instrumentów pomocowych dla nich przeznaczonych lub ze zwiększonej intensywności pomocy. Natomiast 
przedsiębiorstwa które dzięki powiązaniom faktycznym lub prawnym z innymi podmiotami nie doświadczają tych ułomności rynku, nie są uprawnione 
do korzystania z ułatwień przysługujących MŚP.” W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały 
zamknięte dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki  
w trakcie roku obrachunkowego na podstawie biznesplanu. 

3 Okres referencyjny:  Zgodnie z art. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, do określania liczby personelu i kwot 
finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego  
i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z 
pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w 
skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata 
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statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów 
obrachunkowych. Jeśli z uwagi na powyższy przepis, stwierdzenie nabycia danego statusu MŚP nie jest możliwe na podstawie przedstawionych 
danych za 3 lata obrachunkowe, należy podać dane za wcześniejsze lata obrachunkowe, do momentu powtórzenia się statusu w dwóch kolejnych 
latach obrachunkowych. 
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Załącznika nr 1 w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze 
zatwierdzone, Wnioskodawca przedstawia odpowiednie dane, które pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze  
w trakcie roku obrotowego na podstawie biznesplanu. 

4 W przypadku, gdy nastąpiła zmiana statusu przedsiębiorstwa należy krótko opisać przesłanki, które spowodowały utratę bądź uzyskanie statusu mikro, 
małego lub średniego przedsiębiorcy, lub przedsiębiorcy innego niż MŚP.  

5  Przedsiębiorstwo samodzielne: 

• nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów; 
• posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa)  

w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych 
wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie. 

• Jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem powiązanym 
z innym przedsiębiorstwem.  
Przedsiębiorstwo może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej  
25 % kapitału lub głosów i nadal pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani 
(„przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci  inwestorzy są ze sobą powiązani, przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane, 
w zależności od indywidualnej sytuacji. 
WYJĄTKI: 
Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, 
nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani w rozumieniu ust. 3 
Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem: 

• publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub anioły biznesu, tj. grupy osób fizycznych prowadzące 
regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem 
że całkowita kwota inwestycji aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR; 

• uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; 
• inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego; 
• niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000. 

W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego podstawą do sprawdzenia, czy zachowuje ono progi  
i pułapy jest liczba osób zatrudnionych i dane finansowe zawarte w jego sprawozdaniach finansowych. 

6 Przedsiębiorstwo partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w 
rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 651/2014 i między którymi istnieją następujące związki:  

• przedsiębiorstwo wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem 
powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu 
w takim przedsiębiorstwie. 

Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa, danych przedsiębiorstwa partnerskiego w stopniu 
proporcjonalnym do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa). 

7 Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 
• przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; 
• przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego 

przedsiębiorstwa; 
• przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym 

przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; 
• przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy 

z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub 
członków w tym przedsiębiorstwie. 

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych powyżej za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub 
jednego z inwestorów, o których mowa w art.3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również uznaje 
się za powiązane. 
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie 
również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym 
lub rynkach pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji 
(Dz.U. WE C 372/5). 
Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w 
stosunku do rynku właściwego. 
WYJĄTKI: 
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Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust 2 akapit drugi Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako 
udziałowców/akcjonariuszy. 
Poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 Załącznika nr 1 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, 
jeżeli – zgodnie z art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub 
pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny (ang. public body). 
UWAGA! Zasadniczym założeniem uznania przedsiębiorstwa za powiązane jest kwestia dominującego wpływu. Nie jest przy tym istotne, czy 
jednostka dominującą jest podmiot będący wnioskodawcą czy też inny przedsiębiorca mający dominujący wpływ na wnioskodawcę, a zatem 
zależności te należy rozpatrywać niejako obustronnie.  
Określając powiązania pomiędzy przedsiębiorcami należy zwracać również uwagę na występowanie ewentualnych powiązań przez osoby fizyczne 
lub grupę osób fizycznych (np. powiązania rodzinne) dotyczących: 

• powiązań gospodarczych (stosunki handlowe – osiąganie obrotów ze sprzedaży w ramach podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne 
lub grupy osób; relacje finansowe – istnienie wzajemnych relacji finansowych, wskazujących na możliwość wsparcia przedsiębiorstwa 
wnioskodawcy ze strony podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, takich jak pożyczki, poręczenia 
kredytów wspólne inwestycje majątkowe lub kapitałowe, umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy, umowa franczyzy, itp.; wizerunek 
podmiotów – marka/nazwa podmiotu, logo podmiotu, adres strony www; wspólne występowanie na rynku – wspólni klienci, wspólni 
dostawcy, wspólni usługodawcy – np. usługi księgowe, reklamowe, prawnicze, informatyczne, wspólny zakres oferowanych produktów 
lub usług) 

• powiązań organizacyjnych (np. małżonek/ka prowadzący działalność gospodarczą na tym samym rynku lub rynku pokrewnym). 
Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których 
uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu MŚP. Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa 100% wartości 
zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, które w badanym przedsiębiorstwie ma większość głosów, lub 100% wartości zatrudnienia, 
obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, w którym badane przedsiębiorstwo ma większość głosów. 

8 Patrz przypis 2. 
9 Liczba zatrudnionych - liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym 

wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które 
nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników 
sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą: 

a) pracownicy – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o 
pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; 

b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa  
c) krajowego, m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa 

 o dzieło, umowa o świadczenie usług); 
d) właściciele-kierownicy - do tej kategorii zaliczamy osoby zatrudnione na podstawie kontraktów menadżerskich oraz właścicieli (np. 

udziałowców, akcjonariuszy) firmy, którzy angażują się w jakikolwiek sposób w zarządzanie przedsiębiorstwem, a nie tylko pobierają dywidendy 
z zysku; 

e) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe -do tej kategorii zaliczamy osoby, które, 
mając zarejestrowaną działalność gospodarczą, świadczą pracę na rzecz określonego podmiotu, obowiązki te są jednak wykonywane na 
podstawie umowy zlecenia, gdzie pracownik (przedsiębiorstwo przez niego zarejestrowane) jest zleceniobiorcą, natomiast pracodawca jest 
zleceniodawcą; w grupie tej mieszczą się również partnerzy spółki partnerskiej. 

 Pracownicy tymczasowi świadczący pracę na rzecz danego pracodawcy powinni być uznawani za członków personelu jego przedsiębiorstwa i 
uwzględniani przy ocenie przynależności tego przedsiębiorstwa do sektora MŚP. 

 Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. 
Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego. 

 Zasadą generalną, która powinna mieć zastosowanie przy przeliczaniu pracy danej osoby na wartości liczbowe RJR powinno być odzwierciedlenie ich 
wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. 1 RJR to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku referencyjnego wykonuje pracę 
niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały 
pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość RJR obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu 
poświęconego na wzorcową RJR (40 godzin tygodniowo). Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod 
uwagę rzeczywisty czas wykonywania obowiązków służbowych do pojedynczej RJR. 

10 Roczny obrót oblicza się przez obliczenie przychodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze sprzedaży produktów  
i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy obliczyć bez uwzględnienia VAT oraz innych 
podatków pośrednich. Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznych obrotów przelicza się na EUR według średniego kursu ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 

11 Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa. Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznej sumy 
bilansowej przelicza się na EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego 
do określenia statusu przedsiębiorcy. 

12 Choć Komisja Europejska formalnie nie zdefiniowała pojęcia „inwestorów instytucjonalnych”, ale zwykle za takich uważa się inwestorów, którzy 
prowadzą na dużą skalę obrót papierami wartościowymi w imieniu dużej liczby indywidualnych drobnych inwestorów i nie uczestniczą bezpośrednio 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w które inwestują. Przykłady inwestorów indywidualnych to fundusze emerytalne i wspólne fundusze 
inwestycyjne.  



  

  27/30 
wzór 

 
Z kolei regionalne fundusze rozwoju działające na terenie Polski to podmioty działające regionalnie i mające na celu realizację polityki lokalnej w 
zakresie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Tym samym nie prowadzą one obrotu papierami wartościowymi na dużą skalę 
w imieniu indywidualnych inwestorów.  
13 Relacja za pośrednictwem osoby fizycznej – przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w art. 3 ust. 3 Załącznika 1 do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za 
przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach 
pokrewnych. Znaczenie mają tu tylko takie relacje, które dotyczą powiązań za pośrednictwem osób fizycznych (mających decydujący wpływ na 
zarządzanie/podejmowanie decyzji w danych przedsiębiorstwach lub posiadających większościowy pakiet udziałów/akcji) z innymi podmiotami, 
które działają na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych, przy czym rynek pokrewny to rynek bezpośrednio sąsiedni w łańcuchu produkcyjnym 
(np. produkcja energii-dystrybucja energii). Dlatego też to przedsiębiorca, wypełniając Oświadczenie musi zdecydować czy wpływ danej osoby 
fizycznej na inne przedsiębiorstwo ma cechy relacji opisanych w art. 3 ust. 3 Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Jeśli np. 
dana osoba jest prezesem przedsiębiorstwa, a jednocześnie np. zasiada w zarządzie innego podmiotu lub jest jego właścicielem, to uznaje się, że 
poprzez ta osobę podmioty te są powiązane, jeśli  wywiera ona dominujący wpływ na działalność tych  przedsiębiorstw.  
UWAGA! Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są traktowane jak przedsiębiorstwa, a nie jako osoby fizyczne, o których mowa 
powyżej.  

14Przedsiębiorstwa sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe lub ujęte w sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa, które takie 
sprawozdania sporządza,  nie są uważane za przedsiębiorstwa samodzielne. 

15  Patrz przypis 14. 
16 Patrz przypis 3. 
17 Patrz przypis 9. 
18 Patrz przypis 10. 

19 Patrz przypis 11. 

20 Ustalenie danych dla przedsiębiorstwa partnerskiego: 

    Przy ustalaniu czy dane przedsiębiorstwo, pozostające z innym podmiotem/innymi podmiotami w relacji przedsiębiorstw partnerskich, 
kwalifikuje się do statusu MŚP, należy dodać do własnych danych dotyczących liczby osób zatrudnionych i danych finansowych  dane 
przedsiębiorstwa partnerskiego proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie, która z tych wartości jest 
większa).  
W przypadku gdy przedsiębiorstwo partnerskie z Wnioskodawcą jest powiązane z innym przedsiębiorstwem, dane dotyczące tego 
przedsiębiorstwa (zatrudnienie, bilans, obroty) należy doliczyć do danych rozpatrywanego przedsiębiorstwa partnerskiego. Zasady obliczania 
danych przedsiębiorstw pozostających  
w relacji partnerskiej określa art. 6 ust. 2 i 3 Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

   Np. jeśli przedsiębiorstwo posiada 30% udziałów w innym przedsiębiorstwie, należy dodać do własnych danych 30% liczby osób w nim 
zatrudnionych, obrotu lub całkowitego rocznego bilansu. Jeśli istnieje kilka przedsiębiorstw partnerskich, taka samą kalkulację należy 
przeprowadzić dla każdego z partnerów usytuowanych bezpośrednio na poziomie „upstream” i „downstream” w stosunku do przedsiębiorstwa. 

   Przykład: 

A jest Wnioskodawcą/Partnerem w Projekcie 

A posiada 33 % udziałów w przedsiębiorstwie C 

A posiada 49% udziałów w przedsiębiorstwie D. 

B posiada 25% udziałów w przedsiębiorstwie A.                                                                    

                    

Przedsiębiorstwo Zatrudnienie Roczny obrót Całkowity bilans roczny 

Dane A 100% danych A 100% danych A 100% danych A 

Dane C 33 % danych C 33 % danych C 33 % danych C 

Dane D 49% danych D 49% danych D 49% danych D 

Dane B 25 % danych B 25 % danych B 25 % danych B 

 

Dane do wyliczenia statusu A: 
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100%A+49%D+25% B+33%C. 

21  Patrz przypis 14. 

22   Patrz przypis 3. 
23  Patrz przypis 9 
24 Patrz przypis 10.. 

25 Patrz przypis 11. 

26 W przypadku gdy przedsiębiorstwo powiązane z Wnioskodawcą jest partnerskie lub powiązane z innym przedsiębiorstwem, dane dotyczące tego 
przedsiębiorstwa (zatrudnienie, bilans, obroty) należy doliczyć do danych rozpatrywanego przedsiębiorstwa powiązanego z Wnioskodawcą i tak 
wyliczone dane przedstawić jako dane tego przedsiębiorstwa powiązanego.  

27 Aby ustalić czy dane przedsiębiorstwo, pozostające w relacji przedsiębiorstw powiązanych zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe 
ustanowione w definicji MŚP, należy przedstawić dane dot. wielkości zatrudnienia, wysokości obrotu rocznego oraz sumy aktywów bilansu, w 
związku z tym należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa powiązanego do danych przedsiębiorstwa.  
Natomiast, jeśli przedsiębiorstwo nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, a przedsiębiorstwo z którym dany przedsiębiorca jest powiązany, 
także jest powiązane na zasadzie łańcuchowej z innymi przedsiębiorcami, należy dodać do swoich danych 100% danych wszystkich przedsiębiorstw 
powiązanych. Zasada obliczania danych przedsiębiorstw pozostających w relacji partnerskiej określa art. 6 ust.2 Załącznika nr I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014. 
Przykład: 
Przedsiębiorstwo A jest Wnioskodawcą w Projekcie 
A posiada 51% udziałów w przedsiębiorstwie C. 
A posiada 100% udziałów w przedsiębiorstwie D. 
B posiada 60% udziałów w przedsiębiorstwie A. 
W każdym przypadku udział jest większy niż 50% przy obliczaniu liczby zatrudnionych i pułapów finansowych przedsiębiorstwa A należy wziąć 100% 
danych każdego z czterech przedsiębiorstw, o których mowa.  
Dane łączne przedsiębiorstwa powiązanego: 100%A+100%B+100% C+100% D. 

 
   UWAGA!: Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa, których dane ujęte są w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Wówczas do tabeli 

należy wprowadzić dane (odnoszące się do ww. wielkości) wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W takim przypadku 
należy wprowadzić przedmiotowe dane w wierszu „Zsumowane dane wszystkich przedsiębiorstw powiązanych/Dane wynikające ze 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw powiązanych” Wypełnianie pozostałych wierszy (dotyczących poszczególnych 
podmiotów wchodzących w skład grupy sporządzającej skonsolidowane sprawozdania finansowe, w których ujęte zostały dane 
Wnioskodawcy/Partnera w Projekcie) nie będzie w tym przypadku konieczne. 

   W przypadku, gdy w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych nie ma danych dotyczących liczby zatrudnionych w danym 
przedsiębiorstwie, dane dot. zatrudnienia są obliczane przez dodanie danych z przedsiębiorstw, z którymi przedsiębiorstwo to jest powiązane. 
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UPOWAŻNIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA 
Nazwa   
NIP  REGON  

UPOWAŻNIENIE 
Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.) w związku z 
art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2020 poz. 389 ze 
zm.) w imieniu  

firma 
 

firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia 

niniejszym upoważniam 
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwiatkowskiego 4 

( firma, adres przedsiębiorcy, który występuje o ujawnienie informacji) 

do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG 
InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w zakresie niezbędnym do dokonania 
oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. 

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru 
BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

 
 
 

..................................................              ................................................... 
miejscowość i data                     podpis  

Informacja przeznaczona dla: 
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą* 
- osób reprezentujących Firmę** 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest*/**: 

Dolnośląski Park Innowacji 
i Nauki S.A. 

BIG InfoMonitor S.A. 
Biuro Informacji 
Kredytowej S.A. 

Związek Banków Polskich 

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez 
adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby 
Administratora)*/**: 

 
iod@dpin.pl info@big.pl info@bik.pl kontakt@zbp.pl 

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z 
którym można się skontaktować poprzez adres poczty 
elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby 
Administratora)*/** 

iod@dpin.pl iod@big.pl iod@bik.pl iod@zbp.pl 

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych*/**. 

5. Pani/Pana dane będą 
przetwarzane przez: 

Wierzyciela, w celu pozyskania informacji 
gospodarczych, danych gospodarczych lub 
weryfikacji wiarygodności płatniczej na 
podstawie udzielonego przez Panią/Pana 
upoważnienia*. 
- weryfikacji uprawnienia do podpisania 
upoważnienia w imieniu Firmy, co stanowi 
uzasadniony interes Administratora**. 

BIG InfoMonitor w celu: 
- udostępnienia informacji gospodarczych lub weryfikacji jakości 
danych na zlecenie Wierzyciela, co stanowi uzasadniony interes 
Administratora danych, będący podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych*; 
- prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi realizację obowiązku 
Administratora, określonego w art. 27 Ustawy o BIG*; 
- udostępnienia informacji dotyczących zapytań, na podstawie 
Pani/Pana zgody, będącej podstawą przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych*; 
- weryfikacji uprawnienia do podpisania upoważnienia w imieniu 
Firmy, co stanowi uzasadniony interes Administratora**. 

BIK i ZBP w celu udostępnienia 
danych gospodarczych, co stanowi 
uzasadniony interes Administratora 
danych, będący podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych*. 

6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa*/ imię, nazwisko**, NIP*, REGON*. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem  innych usług IT na rzecz Wierzyciela lub BIG 

InfoMonitor, BIK i ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są te dane*/**. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych*/**.  

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem*.  

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 
administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela* 

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych*/**. 

 

mailto:iod@dpin.pl
mailto:info@big.pl
mailto:info@bik.pl
mailto:kontakt@zbp.pl
mailto:iod@big.pl
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UPOWAŻNIENIE KONSUMENTA 

DANE KONSUMENTA 
Imię i nazwisko  
Data urodzenia  Nr i seria dot. toż.  PESEL  

nie wypełnia się w przypadku obcokrajowca nie 
posiadającego nr PESEL 

UPOWAŻNIENIE 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. 
Dz.U.2020 poz. 389 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tj. Dz.U.2019 poz. 2357 
ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

Ja,  
Imię i nazwisko konsumenta 

niniejszym upoważniam 
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwiatkowskiego 4 

( firma, adres przedsiębiorcy, który występuje o ujawnienie informacji) 

do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) 
dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji 
Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), w tym między innymi oceny punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny 
wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.  
Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru 
BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 
 
 

..................................................              ................................................... 
miejscowość i data                     podpis  

12. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dolnośląski Park Innowacji 
i Nauki S.A. 

BIG InfoMonitor S.A. 
Biuro Informacji 
Kredytowej S.A. 

Związek Banków Polskich 

13. Z Administratorem można się skontaktować poprzez 
adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby 
Administratora): 

 
iod@dpin.pl info@big.pl info@bik.pl kontakt@zbp.pl 

14. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z 
którym można się skontaktować poprzez adres poczty 
elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby 
Administratora) 

iod@dpin.pl iod@big.pl iod@bik.pl iod@zbp.pl 

15. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

16. Pani/Pana dane będą 
przetwarzane przez: 

Wierzyciela w celu pozyskania informacji 
gospodarczych, danych gospodarczych lub 
weryfikacji wiarygodności płatniczej na 
podstawie udzielonego przez Panią/Pana 
upoważnienia. 

BIG InfoMonitor w celu: 
- udostępnienia informacji gospodarczych lub 
weryfikacji jakości danych na zlecenie 
Wierzyciela, co stanowi uzasadniony interes 
Administratora danych, będący podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 
- udostępnienia informacji dotyczących 
zapytań, na podstawie Pani/Pana zgody, 
będącej podstawą przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych; 
- prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi 
realizację obowiązku określonego w art. 27 
Ustawy o BIG. 

BIK i ZBP w celu, udostępnienia danych 
gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes 
Administratora danych, będący podstawa 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

17. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia/numer PESEL, nr i seria dokumentu tożsamości. 
18. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem  innych usług IT na rzecz Wierzyciela lub BIG 

InfoMonitor, BIK i ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są te dane. 
19. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych.  

20. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

21. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 
administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela  

22. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

mailto:iod@dpin.pl
mailto:info@big.pl
mailto:info@bik.pl
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mailto:iod@big.pl


Wykonanie za okres 
bieżący

Stan na 31.12.20……r. Stan na 31.12.20……r.

……… – ……… 20……r
I roku spłaty
(prognoza)

II roku spłaty
(prognoza)

A -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

I -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1

2

3

4

II -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

a)

b)

c)

d)

e)

2

3

III -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1

2

IV -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1

2

3 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

a) -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

Poniższy dokument należy przedstawić także w wersji elektronicznej

PLAN FINANSOWY- PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
BILANS

AKTYWA

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wykonanie za rok  
2021 r.

Wykonanie za rok 
poprzedni 2022 r.

inne środki trwałe

Wykonanie za rok  
2020 r.

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

wzór



-

-

-

-

b) -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

-

-

4

V -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1

2

B -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

I -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1

2

3

4

5

II -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

a) -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

b)

2 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

a) -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

b)

inne

Należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń

Zaliczki na dostawy

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

Aktywa obrotowe

Zapasy

Materiały

Półprodukty i produkty w toku

Produkty gotowe

Towary

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

inne długoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

wzór



c)

d)

III -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

a) -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

-

-

b) -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

-

-

c) -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

-

2

IV

-  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

BILANS
PLAN FINANSOWY- PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

inne papiery wartościowe

inne

dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

wzór



Wykonanie za okres 
bieżący

Stan na 31.12.20……r. Stan na 31.12.20……r.

……… – ……… 20……r
I roku spłaty
(prognoza)

II roku spłaty
(prognoza)

A -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

I

II

III

IV

V

VI

IX

B -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

I -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1

2 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

3 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

II -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1

2 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

a)

b)

c)

d)

III -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

a) -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

inne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

Kapitał (fundusz) zapasowy

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

PASYWA Wykonanie za rok  
2021 r.

Wykonanie za rok 
poprzedni 2022 r.

Kapitał (fundusz) własny

Kapitał (fundusz) podstawowy

Wykonanie za rok  
2020 r.

wzór



-

b)

2 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

a)

b)

c)

d) -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

e)

f)

g)

h)

i)

3

IV -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

1

2 -  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

-

-

-  zł                                         -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                       -  zł                                                 -  zł                                          

TAK TAK TAK TAK TAK TAK

…....................................... …...................................................
pieczęć i podpis Wnisokodawcy

Pasywa razem

miejscowość, data

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

z tytułu wynagrodzeń

inne

Czy jest zgodna suma bilansowa

Wobec pozostałych jednostek

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

inne

wzór



Wykonanie za okres 
bieżący

Stan na 31.12.20……r.
Stan na 

31.12.20……r.

……… – ……… 20……r
I roku spłaty
(prognoza)

II roku spłaty
(prognoza)

A -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

-

I

II

III

IV

B -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

I

II

III

IV

-

V

VI

VII

VIII

C -  zł                               -  zł                              -  zł                                 -  zł                                -  zł                                -  zł                               

D -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

I

II

III

E -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

I

II

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Poniższy dokument należy przedstawić także w wersji elektronicznej

PLAN FINANSOWY- PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RZIS Wykonanie za rok  
2021 r.

Wykonanie za rok 
poprzedni 2022 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Wykonanie za rok  
2020 r.

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym:

podatek akcyzowy

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

wzór



III

F -  zł                               -  zł                              -  zł                                 -  zł                                -  zł                                -  zł                               

G -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

I

-

II

-

III

IV

V

H -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

I

-

II

III

IV

I -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

J -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

I

II

K -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

L

M

N -  zł                                      -  zł                                     -  zł                                         -  zł                                        -  zł                                        -  zł                                      

…....................................... …...................................................
pieczęć i podpis Wnisokodawcy

Odsetki, w tym:

Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

miejscowość, data

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto (I-J)

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto (K-L-M)

wzór



Wykonanie za okres 
bieżący

Stan na 31.12.20……r. Stan na 31.12.20……r.

……….. – ……… 2023r
I roku spłaty
(prognoza)

II roku spłaty
(prognoza)

-  zł                                   -  zł                                  -  zł                                     -  zł                                 -  zł                                      

-  zł                                   -  zł                                  -  zł                                     -  zł                                 -  zł                                      

-  zł                                   -  zł                                  -  zł                                     -  zł                                 -  zł                                      

PLAN FINANSOWY UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ- plan przychodów i kosztów

Wykonanie za rok 
poprzedni 2022r.

C. Zysk brutto (A-B)

Podatek dochodowy

D. Zysk netto

A.  Przychody ze sprzedaży razem 

*podane pozycje dotyczą numeracji kolumn z książki przychodów i rozchodów

Wynagrodzenia (12*)

Pozostałe wydatki (13*)

Poniższy dokument należy przedstawić także w wersji elektronicznej

Przychody ze sprzedaży produktów i 
usług

Przychody ze sprzedaży towarów

Inne przychody
B. Koszty uzyskania przychodów 
razem

Koszty zakupu towarów (10*)

Koszty uboczne zakupu (11*)

Wykonanie za rok  2021r.Wyszczególnienie

Amortyzacja

Wykonanie za rok  
2020r.

wzór



od 30 do 90 dni od 91 do 180 dni powyżej 180 dni

Stan na dzień Suma zobowiązań

od 30 do 90 dni od 91 do 180 dni powyżej 180 dni

pieczęć i podpis Wnisokodawcy

….......................................

Struktura wiekowa należności handlowych w tys. zł

Stan na dzień Suma należności
Przeterminowane w dniach

Poziom zapasów

Gotówka (w kasie i na rachunkach)

Należności krótkoterminowe (do 1 roku)

Zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)

POZOSTAŁE DANE FINANSOWE
Poniższy dokument należy przedstawić także w wersji elektronicznej

miejscowość, data

….......................................

Struktura wiekowa zobowiązań handlowych w tys. zł

Przeterminowane w dniach

Stan na koniec roku 20……r. 
(prognoza)

Stan na koniec roku 20……r. 
(prognoza)

Wyszczególnienie
Stan na koniec roku ubiegłego 

20….r.
Stan na koniec okresu 

bieżącego 20……r.

wzór



Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów

 z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika

A. Informacje dotyczące podmiotu 
któremu ma być udzielona pomoc de 
minimis1)

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 ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

5) Forma prawna podmiotu5)

1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika3)

przedsiębiorstwo państwowe

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej 
lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis 
w związku z działalnością prowadzoną w tej 
spółce2)

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce 
zamieszkania albo siedzibę4)

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
podmiotu

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

inny przedsiębiorca

średni przedsiębiorca

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 
UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) 5)

7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) 6)

inna (podać jaka)

Załącznik nr 1



 -  - 
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8) Data utworzenia podmiotu



tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:

tak nie

tak nie

tak nie

10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym 
przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy

a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców?

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w 
bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających 
latach podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem 
przedsiębiorcom8)

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać: 

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z 
podmiotem przedsiębiorców

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub 
jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami 
tego przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?
e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego 
innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?

a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu?

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu 
zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie 
z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?

Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:
9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami7)

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:

c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy?

b) przejął innego przedsiębiorcę?

a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub 
przejętych przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w 
bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających 
latach podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym 
przedsiębiorcom8)

– łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 
podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem8)

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w 
bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających 
latach podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed 
podziałem w odniesieniu do działalności przejmowanej 

a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy 
przed podziałem

Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem 
przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać: 



– wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN)

– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)
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tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?

b) obroty podmiotu maleją? 

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni znajduje się w sytuacji 
gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B-10)?

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub 
niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?

d) podmiot ma nadwyżki produkcji11)?

1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

a) podmiot odnotowuje rosnące straty?

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu któremu ma być udzielona 
pomoc de minimis9)

Jeśli tak, należy wskazać jakie:
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3)  Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o 
udzielenie pomocy de minimis:

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest 
zerowa?
i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w 
zakresie płynności finansowej?

nie dotyczy



tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

4) w sektorze drogowego transportu towarów?
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2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot któremu 
ma być udzielona pomoc de minimis
Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność:

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury12)?

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów 
wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów?

nie dotyczy

5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4?

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest 
rozdzielność rachunkowa13) uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach 
działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)?
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Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis 
na te same koszty.

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, 
na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis

Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się 
zidentyfikować kosztów?

Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał 
pomoc inną niż pomoc de minimis?
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Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis
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8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić 
pkt 1-8 poniżej: 
1) opis przedsięwzięcia:

3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy:

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

7) etapy realizacji przedsięwzięcia:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

5) lokalizacja przedsięwzięcia:



12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. 
Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1).

14) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.

6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się 
klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki 
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego 
wspólnika albo komplementariusza).

11) Dotyczy wyłącznie producentów.

10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istnieje jedynie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom 
odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności jest średni lub niski.

8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2  tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi.

13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym 
przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o 
której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod 
przypisywania kosztów i przychodów.

7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki 
samorządu terytorialnego.

1)  W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo  partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo 
komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W 
przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i 
miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.
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4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej 
http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.

5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.

9) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy 
referencyjnej (tj. w formie takiej jak:pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na 
podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z 
późn. zm.) oraz będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności 
gospodarczej.

3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.



decyzja/uchwała/umowa – symbolprzepis ustawy

* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.

Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz 
oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznaczenie 
przepisu ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

decyzja/uchwała/

umowa – symbol

przepis aktu wykonawczego 

przepis ustawy

 Podstawa prawna - informacje szczegółowePodstawa prawna - informacje podstawowe

 3b3a

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej 
pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (kol. 3a i 3b)

przepis ustawy

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - 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 w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji 
albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

przepis ustawy

brak*

przepis aktu wykonawczego

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza 

Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład, 
jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją 
inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, 
na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.
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Kol. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy 
do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz 
oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu 
wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt 
powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego 
będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”. Jeżeli podstawą udzielenia 
pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - 
numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony 
umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy 
wstawić określenie „brak”.



Kod
2

refundacja

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań 
statutowych

1
Forma pomocy

dotacja

4. Forma pomocy (kol. 4) - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.

B1.1

A1.1
A1.2

A1.3

A1.4

A2.3

A2.13

umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

C2.1

C2.5.1

C2.4.1

C2.5

C2.6

umorzenie kar

umorzenie kosztów egzekucyjnych

odliczenie od podatku
zwolnienie z podatku

rekompensata A1.5
A2.1
A2.2

pożyczka preferencyjna

pożyczki warunkowo umorzone
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)

A2.14

C1.1
C1.2

wniesienie kapitału

jednorazowa amortyzacja
umorzenie kosztów procesu sądowego

zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub 
ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości 
podatku

umorzenie opłaty (składki, wpłaty)
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

B2.1

A2.16
A2.15

A2.4

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

obniżenie wysokości opłaty

oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu 
terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od 

oferowanych na rynku

rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)

odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)

A2.17

konwersja wierzytelności na akcje lub udziały

rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) 
wraz z odsetkami

C1.3
C1.4

kredyt preferencyjny

rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami
rozłożenie na raty płatności podatku

odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

zwolnienie z opłaty

A2.9
A2.10
A2.11
A2.12

zaniechanie poboru opłaty
zaniechanie poboru podatku

A2.5
A2.6
A2.7

odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) 
wraz z odsetkami

C2.1.2
C2.2

C2.3.1
C2.4

odroczenie terminu płatności kary

A2.8

odroczenie terminu płatności podatku



rozłożenie na raty odsetek

C2.7
rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
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C2.9
C2.8

rozłożenie na raty kary



a2.8pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych

pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw

pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji

a1.2
a1.1.3

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności, w tym pomoc operacyjna

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym pomoc operacyjna

pomoc na badania środowiska

pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych 
(zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii 

Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm 

wspólnotowych
pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy 
wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm 

wspólnotowych
pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych

pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym 
pomoc operacyjna

a2.2

a2.1

a2.3
a2.4

a2.5

a2.6

a2.7

6. Przeznaczenie pomocy publicznej (kol. 6) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy 
według poniższej tabeli.

Pomoc na ochronę środowiska

pomoc na klastry innowacyjne
pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw a1.8

a1.3
a1.4
a1.5

pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług

Kod
2

A. POMOC HORYZONTALNA

pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu a1.6
a1.7

pomoc na techniczne studia wykonalności

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe
a1.1.2

a)        wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do 
obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz
b)        wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
wydanym na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi przepisami unijnymi).

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

Wyszczególnienie
1

a1.1.1

odroczenie terminu płatności odsetek
odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych

Einne
gwarancja

C2.12

poręczenie
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego

C2.10
C2.11

odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego

5. Wartość otrzymanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis (kol. 5a i 5b) - należy podać: 

D1.2
D1.1
C2.13



a2.9
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pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów

pomoc na gospodarowanie odpadami a2.10
a2.11

pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne



b5

a24

pomoc na zatrudnienie

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym

c5

pomoc de minimis e1

B. POMOC REGIONALNA
pomoc inwestycyjna b1

C. INNE PRZEZNACZENIE

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety

regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne
pomoc operacyjna

a20
a21

pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka

Pomoc na restrukturyzację
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne 

nadzwyczajne zdarzenia
Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o 

charakterze ponadsektorowym

Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych 
regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie 

sprzecznym z rynkiem wewnętrznym

a23

b3
b4

pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników 
niepełnosprawnych

a2.12

pomoc na udział w targach
a5
a6

b2

Pomoc szkoleniowa

a11

a12

a14.2

a17

Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów
a22

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach 
przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim

Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

a15
a16

a18

a19

szkolenia ogólne
a14.1szkolenia specjalistyczne

Pomoc na ratowanie

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna

pomoc na zatrudnienie
a3
a4

a2.13
pomoc na relokację przedsiębiorstw

pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami

Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w targach

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników 
niepełnosprawnych

pomoc na usługi doradcze

a13

pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji

pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych



pomoc de minimis  w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc de minimis  w sektorze transportu drogowego towarów 

udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013
pomoc de minimis  stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym 

interesie gospodarczym udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 360/2012

e1t

e1c
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d2.4

ŻEGLUGA MORSKA

LOTNICTWO

pomoc inwestycyjna d4.1
pomoc na poprawę konkurencyjności
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d10

SEKTOR ENERGETYKI
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym 

rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
SEKTOR KINEMATOGRAFII

pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY

d9

d8

d5.2
d5.3

TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY

d6.1

d2.5

d3.1
d3.2
d3.3

d3.4

SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO

d2.1
d2.2
d2.3

pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne
pomoc związana z kredytami eksportowymi

pomoc na rozwój
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne

SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA

SEKTOR TRANSPORTU

pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych

pomoc na usługi portu lotniczego
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności

d5.1

częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę

d4.2
d4.3
d4.4pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu

pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do 

zasobów węgla
pomoc na inwestycje początkowe

pomoc na repatriację marynarzy

INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU

SEKTOR KOLEJOWY
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru

pomoc w celu anulowania długów
pomoc na koordynację transportu

t

d6.2
d6.3
d7



Załącznik nr 1

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie 

2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika

A. Informacje dotyczące podmiotu, 
któremu ma być udzielona pomoc 
publiczna1)

inny przedsiębiorca

inna (podać jaka)

Zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 
2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) niniejszy formularz wypełnia się wyłącznie w zakresie, w którym informacje w nim określone 
nie są przedstawiane na podstawie odrębnych ustaw.

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika3)

przedsiębiorstwo państwowe

Wraz z formularzem przedstawia się sprawozdania finansowe zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej 
lub osobowej wnioskującego o pomoc w związku z 
działalnością prowadzoną w tej spółce2)

5) Forma prawna podmiotu5)

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 
UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014" 5)

średni przedsiębiorca

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
podmiotu

7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) 6)

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce 
zamieszkania albo siedzibę4)

mikroprzedsiębiorca

mały przedsiębiorca

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 ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia…………2016 r. (poz. …..)



 -  - 

Strona 1 z 12

8) Data utworzenia podmiotu



tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie
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f) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych w lit. a-d za pośrednictwem 
osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie oraz prowadzi swoją działalność 
lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych7)? 

Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:
a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu?

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu 
zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?

c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie 
z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?

9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami

d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub 
jego członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami 
tego przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?

e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych w lit. a-d  poprzez jednego 
innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej w lit. a - f, należy podać identyfikator podatkowy 
NIP wszystkich powiązanych z podmiotem przedsiębiorców: 



tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?

i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w 
zakresie płynności finansowej?

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest 
zerowa?

nie dotyczy

7) Czy którykolwiek z przedsiębiorców powiązanych, których identyfikatory podatkowe są 
wskazane w części A pkt 9 Formularza spełnia co najmniej jedną z przesłanek określonych w pkt 
1-5?

Jeśli tak, należy wskazać jakie:

6)  Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o 
udzielenie pomocy:10)

nie dotyczy

d) podmiot ma nadwyżki produkcji11)?

a) podmiot odnotowuje rosnące straty?

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  spółki 
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału 
zarejestrowanego9)? nie dotyczy

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, 
wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?

5) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu 
ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku 
operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?

4) Czy podmiot otrzymał pomoc na ratowanie i nie spłacił do tej pory pożyczki lub nadal jest 
stroną umowy gwarancji lub otrzymał pomoc na restrukturyzację i nadal realizuje plan 
restrukturyzacyjny?

b) obroty podmiotu maleją? 

nie dotyczy

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona 
pomoc publiczna8)

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub 
niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

C. Informacja o decyzji Komisji Europejskiej nakładającej obowiązek zwrotu udzielonej 
pomocy publicznej

Czy na podmiocie któremu ma być udzielona pomoc publiczna lub którymkolwiek 
przedsiębiorcy z nim powiązanym, którego identyfikator podatkowy jest wskazany w części A 
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przedsiębiorcy z nim powiązanym, którego identyfikator podatkowy jest wskazany w części A 
pkt 9 Formularza, ciąży obowiązek zwrotu udzielonej pomocy, wynikający z decyzji Komisji 
Europejskiej nakazującej zwrot?



tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

i) w sektorze węglowym18)?

nie dotyczy

3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1 lit. a, b lub d-j, czy zapewniona 
jest rozdzielność rachunkowa20) uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych 
punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy (w jaki sposób)?

j) w sektorze finansowym19)?

4. Informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia21) na realizację którego podmiot ubiega się o pomoc
a) opis przedsięwzięcia, w tym planowane daty jego rozpoczęcia i zakończenia

c) wykaz kosztów przedsięwzięcia oraz ich wartości nominalne i zdyskontowane

b) lokalizacja przedsięwzięcia

5. w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną na waunkach 
określonych w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. Urz. UE C 
209 z 23.07.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, czy podmiot 
ubiegający się o pomoc zamknął taką samą lub podobną działalność22) jak wskazana w pkt 4 

D. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, 
któremu ma być udzielona pomoc publiczna
1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, prowadzi dzialalność:

c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

f) w sektorze włókien syntetycznych15)?

d) w sektorze hutnictwa żelaza i stali13)?

e) w sektorze budownictwa okrętowego14)?

a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury12)?

2. Czy wnioskowana pomoc przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1 lit. a-j?

b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

g) w sektorze transportu16) lub związanej z nim infrastruktury?

h) w sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury energetycznej17)?
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ubiegający się o pomoc zamknął taką samą lub podobną działalność22) jak wskazana w pkt 4 
lit. a na terytorium państwa będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc lub planuje 
zamknąć taką działalność w okresie dwóch lat od zakończenia przedsięwzięcia, na realizację 
którego ubiega sie o pomoc?  



tak nie

tak nie

tak nie

tak nie
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5. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 3 lub 4 należy wypełnić poniższą tabelę 23) w odniesieniu do 
już otrzymanej pomocy. 
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E. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy

nie dotyczy

4.  W przypadku ubiegania się o pomoc na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasową pomoc 
na restrukturyzację, czy w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie 
pomocy została udzielona tego rodzaju pomoc lub zakończony został okres restrukturyzacji 
wspierany pomocą lub wstrzymana została realizacja planu restrukturyzacji wspieranego 
pomocą?
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2. Czy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować 
kosztów?
3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 2, czy podmiot otrzymał inną pomoc 
na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa w pkt 2?

1. Czy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot 
otrzymał inną pomoc?
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3. 4.Lp
.



7. W przypadku ubiegania się o pomoc na finansowanie ryzyka (art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) lub 
pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (art. 22 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) należy podać 
całkowitą wartość w euro24) pomocy otrzymanej przez podmiot ubiegajacy się o pomoc oraz powiązane z nim podmioty, 
których identyfikatory podatkowe są wskazane wskazane w części A pkt 9 Formularza, w ramach tego samego 
przeznaczenia, co przeznaczenie pomocy o którą się ubiega:

e) na rekompensatę kosztów wsparcia udzielanego pracownikom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji (art. 35 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),

6.  W przypadku ubiegania się o pomoc w ramach następujących przeznaczeń pomocy:

b) wykaz kosztów przedsięwzięcia kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz ich wartości nominalne i zdyskontowane:

f) operacyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),

a) opis przedsięwzięcia25):

d) na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 34 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),

należy podać całkowitą wartość w euro24) pomocy  otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc oraz powiązane z 
nim podmioty, których identyfikatory podatkowe są wskazane w części A pkt 9 Formularza w roku, w którym podmiot 
ubiega się o pomoc, w ramach tego samego przeznaczenia, co przeznaczenie pomocy o którą się ubiega:

8. Jeżeli w tabeli zamieszczonej w pkt 5 wykazano jakąkolwiek pomoc, należy dodatkowo podać następujące informacje 
dotyczące przedzięwzięcia na realizację którego podmiot tę pomoc otrzymał 

a) na udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w targach (art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),

b) w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji (art. 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014),
c) w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (art. 33 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014),

c) lokalizacja przedsięwzięcia:

d) etapy realizacji przedsięwzięcia:

e) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:
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Imię i nazwisko Numer telefonu

Stanowisko służbowe Data i podpis

F. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej 
http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.

3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.

14) W rozumieniu Zasad ramowych dotyczacych pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 364 z 14.12.2011, str. 9).

11) Dotyczy wyłącznie producentów.

9) Warunek jest spełniony, jeśli po odjęciu wartości skumulowanych strat od sumy kapitałów o charakterze rezerwowym (takich jak kapitał zapasowy, rezerwowy oraz 
kapitał z aktualizacji wyceny) uzyskano wynik ujemny, którego wartość bezwzględna przekracza połowę wartości kapitału zarejestrowanego, tj. akcyjnego lub 
zakładowego. 

22) Przez taką samą lub podobną działalność należy rozumieć działalność wskazaną w art. 2 pkt 50 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

7) Za rynek pokrewny uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku 
właściwego. 

1)  W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo  partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej 
niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej 
należy podać NIP tej spółki, nazwę pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia 
działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.

8) Części B formularza nie wypełnia się w przypadku podmiotów, którym pomoc ma być udzielona na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i 
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.). Ponadto punkty 1 i 2 nie dotyczą mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorców, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, istniejących krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia 
wystąpienia z  wnioskiem o udzielenie pomocy) albo ubiegających się o pomoc udzialaną na warunkach określonych w art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikują się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia 
procedury due diligence  przez wybranego pośrednika finansowego.

5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.

10) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy referencyjnej (tj. w 
formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty).

18) W rozumieniu decyzji Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla  (Dz. Urz. 
UE L 336, z 21.12.2010, str. 24).

15) W rozumieniu art. 2 pkt 44 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

24) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
23) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją zawartą w części G formularza. 

20) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym 
przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o 
której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod 
przypisywania kosztów i przychodów.

16) W rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz 45 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. 
Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.).
13) W rozumieniu art. 2 pkt 43 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej 
działalności, która generuje największy przychód.

2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo 
komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo 
komplementariusza).

19) W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1, z późn. zm.).

17) W rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

21) Przez przedsięwzięcie należy rozumieć w szczególności projekt, inwestycję, działanie lub usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.



25) W przypadku otrzymania pomocy stanowiącej rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać opis usługi, w związku z 
którą podmiot otrzymywał rekompensatę. Podaje się informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej usługi świadczonej przez podmiot, tj. pozwalające 
odróżnić tę usługę od innych usług świadczonych przez podmiot oraz usług świadczonych przez inne podmioty, np. nazwa usługi świadczonej w ogólnym interesie 
gospodarczym, sektor w jakim jest świadczona, okres oraz obszar jej wykonywania.
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3a

Podstawa prawna - informacje podstawowe  Podstawa prawna - informacje szczegółowe

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 3b

decyzja/uchwała/umowa – symbol

decyzja/uchwała/

umowa – symbol

przepis ustawy

* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.
Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz oznaczenie roku 
(numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznaczenie przepisu ustawy będącego podstawą 
udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej pomocy, które należy wpisać 
w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (kol. 3a i 3b)

przepis ustawy
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Kol. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy 
podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji 
Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w 
kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku 
braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”. Jeżeli podstawą 
udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, 
w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, 
uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”.

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - 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 w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce 
niewypełnione.

G. Instrukcja wypełnienia tabeli w części E formularza 

Należy podać informacje o pomocy otrzymanej w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia w związku z realizacją którego 
wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, lub pomocy na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasową pomoc na 
restrukturyzację. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, 
należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
udzielona wnioskowana pomoc.

brak*przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego 

przepis ustawy przepis aktu wykonawczego



pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy

a2.6.3pomoc operacyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach działających na małą skalę

a1.7

pomoc na dzialalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury a.1.10

a1.3
a1.4pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne

a2.6.2

pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm unijnych (zgodnie z załącznikiem XII 
Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy 
unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm 
unijnych
pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm unijnych
pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną

a2.1

a2.3
a2.4

a2.5

pomoc w formie ulg podatkowych na ochronę środowiska na mocy dyrektywy 2003/96/WE

pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw na wspieranie innowacyjności

Pomoc na ochronę środowiska i cele związane z energią

a2.8.1

pomoc dla klastrów innowacyjnych

pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą a1.9

a2.13

pomoc w formie ulg podatkowych na odnawialne źródła energii

pomoc na gospodarowanie odpadami

pomoc na relokację przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów a2.11

pomoc w postaci systemów przydziałów emisji gazów cieplarnianych 

a2.9

a1.2

a2.8
pomoc na badania środowiska

a2.6.1

a2.7

pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach 

pomoc na wysokosprawną kogenerację

a2.12

a2.10
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pomoc operacyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

pomoc na studia wykonalności

e1c

pomoc de minimis e1
pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1998/2006 
oraz pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 
1407/2013

A. POMOC HORYZONTALNA

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe

a1.1.3

pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 
udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 360/2012

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe
a1.1.2
a1.1.1

W przypadku pomocy publicznej: Kod

W przypadku pomocy de minimis: Kod

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

a2.4.1

4. Przeznaczenie pomocy publicznej (kol. 4) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy według poniższej 
tabeli.

e1t



Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

pomoc na wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

a13

pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji

pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników niepełnosprawnych

pomoc na rekompensatę kosztów wsparcia udzielanego pracownikom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji

a11

a5

a2.14

a3

a11.1

a2.16

pomoc na udział w projektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

pomoc na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych

a25
pomoc na udział w targach a6

pomoc inwestycyjna

pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną a2.15

pomoc na usługi doradcze

pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
pomoc na rzecz alternatywnych platform specjalizujących się w małych i średnich 
przedsiębiorstwach

a27

Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów 
gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym

a23
a22.4

pomoc operacyjna
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a22.3

B. POMOC REGIONALNA

a22
a21

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną

pomoc na finansowanie ryzyka

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego 
podejmowanego w interesie europejskim

a22.2

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym lub rekompensatę za realizację usług publicznych w sektorze transportu 
lądowego

c5

Pomoc na dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania
a22.1

pomoc na koszty rozpoznania

Pomoc na działalność sportową i rekreacyjną

C. INNE PRZEZNACZENIE

b4
pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich b6

a26

pomoc inwestycyjna b1

a20

a17

Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów

a12

a19

pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Pomoc na restrukturyzację
Pomoc na ratowanie

a18

Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia

Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze 
ponadsektorowym

Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

a16
a15

a14Pomoc szkoleniowa

a16.1Tymczasowa pomoc na restrukturyzację



zwolnienie z podatku

A2.5

A2.8

A1.2

zaniechanie poboru opłaty

A2.1
A2.2

umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami

A2.6
zwolnienie z opłaty
zaniechanie poboru podatku
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A1.4
A1.5

dotacja i inne bezzwrotne świadczenia A1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych d3.1

SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne

pomoc na zamknięcie

TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY

d3.2

d6.1

INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU

SEKTOR KOLEJOWY

d6.3
pomoc w celu anulowania długów

rekompensata

d5.1

d5.4
pomoc na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych
pomoc operacyjna dla portów lotniczych

SEKTOR BANKOWY

d7
t

SEKTOR TRANSPORTU

pomoc na koordynację transportu

LOTNICTWO

pomoc inwestycyjna

d5.5pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów

d4.1

pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu

ŻEGLUGA MORSKA

pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru

pomoc na repatriację marynarzy

pomoc inwestycyjna na rzecz portów lotniczych

pomoc na poprawę konkurencyjności

d6.2

d5.3

d4.2
d4.3
d4.4

d10

SEKTOR ENERGETYKI
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

SEKTOR KINEMATOGRAFII
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY

d9

d8

d11

A2.3
A2.4

odliczenie od podatku
obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku
obniżenie wysokości opłaty

A2.7

5. Forma pomocy (kol. 5) - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy. Kod

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych A1.3

refundacja



A2.10

odroczenie terminu płatności podatku

C1.2

A2.13oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub 
ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku

A2.14

umorzenie kosztów egzekucyjnych A2.15

umorzenie kar A2.12

pożyczki warunkowo umorzone

A2.11

D1.1

C2.10
odroczenie terminu płatności odsetek C2.11
odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego C2.12

C2.4.1

jednorazowa amortyzacja

kredyt preferencyjny

rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

rozłożenie na raty odsetek C2.9

C2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)
odroczenie terminu zapłaty zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) wraz z 
odsetkami

C2.5.1

odroczenie terminu płatności kary C2.6

C2.4

A2.17

C1.3
C1.4
C2.1

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)

umorzenie w całości lub w części odsetek od zaległości podatkowej A2.9
umorzenie opłaty (składki, wpłaty)
umorzenie w całości lub w części odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, kary)

inne E
gwarancja D1.2

rozłożenie na raty płatności podatku

A2.16
umorzenie kosztów procesu sądowego

C2.2

rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego C2.13

rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty) C2.5
rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) wraz z 
odsetkami

rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych C2.8

B1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziały B2.1

rozłożenie na raty kary C2.7

odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami C2.1.2

odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych

poręczenie

pożyczka preferencyjna

zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na 
warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

wniesienie kapitału

C1.1
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6. Wartość otrzymanej pomocy publicznej lub pomocy de minimis (kol. 6a i 6b) - należy podać: 
a) wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej 
pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz

b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 
11 ust. 2  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi 
przepisami unijnymi).


