
Załącznik do Zarz ądzenia Nr 0151- 90 /05 z dnia 10 czerwca  2005 roku   

 

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS 

 
1. Pełna nazwa przedsiębiorcy (osoby fizyczne wpisują imię i nazwisko) 

 

 

 

 

województwo powiat 

gmina miejscowość  

2. Adres  lub siedziba przedsiębiorcy   

 

 

ulica nr domu 

3. Numer identyfikacyjny REGON 

 

 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 

5. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg PKD – 4 pierwsze znaki 

 

 

 

6. Forma prawna przedsiębiorcy 

7.Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Nr 70/2001 z dnia 12.01.2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001 oraz L 063 z 28.02.2004 r.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B. POMOC PUBLICZNA OTRZYMANA PRZEZ PRZEDSI ĘBIORCĘ 

 
L.p. Organ udzielaj ący pomocy Podstawa prawna Dzie ń udzielenia 

pomocy 

Wartość pomocy w 

PLN 

Wartość pomocy w 

EURO 

Nr programu 

pomocowego, 

decyzji lub umowy 

Tytuł pomocy 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

            ……………………………………. 

                (data i podpis przedsiębiorcy) 

 



OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI: 

 

I. Forma prawna przedsi ębiorcy – nale Ŝy wpisa ć kod odpowiadaj ący formie 

prawnej beneficjenta 

 
Przedsi ębiorstwo pa ństwowe 1.A 

Jednoosobowa spółka Skarbu Pa ństwa 1.B 

Jednoosobowa spółka jednostki samorz ądu terytorialnego w rozumieniu przepisów o 

gospodarce komunalnej 

1.C 

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią, w stosunku do których Skarb 

Państwa, jednostka samorz ądu terytorialnego, przedsi ębiorstwo pa ństwowe lub 

jednoosobowa spółka Skarbu Pa ństwa s ą podmiotami, które posiadaj ą uprawnienia takie jak 

przedsi ębiorcy dominuj ący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów    

 

1.D 

Beneficjent pomocy nie nale Ŝy do kategorii okre ślonych kodem od 1.A do 1.D 2 

 

II. Wielko ść przedsi ębiorcy – nale Ŝy wpisa ć kod odpowiadaj ący wielko ści 

przedsi ębiorcy 

 
Mikroprzedsi ębiorca 0 

Przedsi ębiorca mały 1 

Przedsi ębiorca średni  2 

Inny przedsi ębiorca 3 

 

Średni przedsi ębiorca: 

� zatrudniał w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych średniorocznie mniej 

niŜ 250 pracowników oraz 

� osiągnął w tym okresie roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, 

wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 

równowartości w złotych 50 mln EURO lub 

� sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na okres jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln EURO. 

 

Mały przedsi ębiorca: 

� zatrudniał w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych średniorocznie mniej 

niŜ 50 pracowników oraz 

� osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy  towarów, wyrobów i usług 

oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 

10 mln EURO lub 



� sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na okres jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln EURO 

  

Mikroprzedsi ębiorca: 

� zatrudniał w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych średniorocznie mniej 

niŜ 10 pracowników oraz  

� osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy  towarów, wyrobów i usług 

oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 

2 mln EURO lub 

� sumy aktywów jego bilansu sporządzanego na okres jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln EURO 

 

WyraŜone w EURO wielkości przelicza się na złote według średniego kursu 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego 

wybranego dla określenia statusu przedsiębiorcy. 

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.  

 


