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 Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 
OŚWIADCZENIE  PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC  DE  MINIMIS 

 

1.  Pełna nazwa (firma) lub imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Adres zamieszkania lub siedziba podmiotu ubiegającego się o pomoc:. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):.  
………………………………………………………………………………………………… 

4. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)1  
................................................................................................................................................................................................................................................ 

5.  Forma prawna2   …........................................................................................................................ 

6.  Wielkość podmiotu3 (właściwe podkreślić):  mikroprzedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo małe,                    
przedsiębiorstwo średnie, inne przedsiębiorstwo. 

7. Czy w obecnym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzednich lat firma otrzymała 
pomoc de minimis? W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy wskazać wysokość 
otrzymanej pomocy de minimis oraz dołączyć kserokopie zaświadczeń o udzielonej pomocy lub decyzje w 
sprawie jej udzielenia. 

� NIE 

� TAK  (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę dodatkowo wypełnić poniższe 
oświadczenie) 

Oświadczam, i ż w bie żącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich lat ach 
otrzymałem pomoc de minimis: 

 
w ilości ...........................szt. na łączną wartość brutto ………….. zł stanowiącej równowartość  .................. 
euro. 

                                                 
1 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
(Dz.U.2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm). 
2 1) przedsiębiorstwo państwowe, 2) jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 3) jednoosobowa spółka jednostki samorządu 
terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej, 4) spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe 
lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w 
rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 5) inna forma prawna, 
3 w  rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.UE.L.2001.10.33 (Dz.U.UE-sp.08-2-141) 
z 13.01.2001, str. 33, ze zm. w zw. z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących 
działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U.UE L 
z dnia 16 grudnia 2006 r.): mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity 
bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, przedsiębiorstwo małe – zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót 
i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR, przedsiębiorstwo średnie – zatrudnia mniej niż 250 pracowników  i 
którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. 
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Oświadczam, że warto ść pomocy de minimis o któr ą się ubiegam ł ącznie z warto ścią innej pomocy 
de minimis oraz innej pomocy spełniaj ącej wymagania de minimis, otrzymanej  
w bie żącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich lat ach nie przekracza kwoty stanowi ącej 
równowarto ść 200 tys. euro. 

 

Oświadczam, że warto ść pomocy de minimis w transporcie o któr ą się ubiegam ł ącznie  
z warto ścią innej pomocy de minimis oraz innej pomocy spełniaj ącej wymagania de minimis, 
otrzymanej w bie żącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich lat ach nie przekracza kwoty 
stanowi ącej równowarto ść 100 tys. euro. 

 

Oświadczam, że nie jestem przedsi ębiorc ą znajduj ącym si ę w trudnej sytuacji ekonomicznej w 
rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotycz ących pomocy pa ństwa w celu ratowania  
i restrukturyzacji zagro żonych przedsi ębiorstw (Dz.U.UE.C.244.2 z 01.10. 2004, ze zm. 
Dz.U.UE.C.2009.156.3). 
 

(Przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej nie jest w stanie z własnych środków lub środków 
zewnętrznych (pozyskanych od udziałowców, akcjonariuszy, czy instytucji finansowych) pokryć strat, co w 
przypadku braku wsparcia za  środków publicznych, mogłoby w krótkim czasie doprowadzić do likwidacji 
przedsiębiorstwa.  
Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej  gdy: 

• w przypadku spółki kapitałowej – wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie z wynikiem 
finansowym roku bieżącego przewyższa 50% wartości kapitału zakładowego i wielkość straty  
w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości kapitału zakładowego, 

• w przypadku spółki nie będącej spółką kapitałową - wielkość straty przewyższa 50% wartości majątku 
spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę i wielkość straty w ostatnim 
roku obrotowym przewyższa 25% wartości tego majątku, 

• są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do wszczęcia postępowania upadłościowego). 
• przedsiębiorca może być uznany za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej  

w szczególności, gdy: posiada nadmierne zdolności produkcyjne, następuje wzrost start, zapasów lub 
zadłużenia, maleje obrót, zmniejsza się jego płynność finansowa, maleje wartość aktywów netto albo 
osiąga wartość zerową. 

 
Czy na wnioskodawcy ci ąży obowi ązek zwrotu kwoty stanowi ącej równowarto ść udzielonej 
pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzj ę o obowi ązku zwrotu 
pomocy? 

 

 
 

 
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za 
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. 
 
 

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

Miejscowość, data                            ( pieczątka firmy)                           (czytelny podpis) 
 

UWAGA: Pomoc publiczna przyznana niezgodnie z  ustawą  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm. ) podlega zwrotowi.  

       tak  nie 


