
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE 

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW  

I. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania 

Zgodnie z art. 122  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 910 t.j.) Prawo 

oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona 

u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego 

młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 

i ich wynagradzania;  

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:           

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u 

pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1267), 

 b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego 

u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy; 

3)  młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał 

egzamin,   zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.  

II. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem 

Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010) zostali 

zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego. 

III. Wysokość kwoty dofinansowania 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: 
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli 

okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości 

proporcjonalnej do okresu kształcenia; 
1) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc 
kształcenia. 

Od 1 września 2019 r. pracodawcy prowadzący naukę zawodu w zawodach wskazanych przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników 

w zawodach szkolnictwa branżowego, otrzymają zwiększone do 10 000 zł dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianego pracownika (art. 122 ust. 2a ustawy prawo oświatowe). Warunkiem 

otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku 

w monitorze polskim.  

IV. Termin składania wniosku 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 

zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. 

Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta - SUDOP 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbvgm3tiltqmfyc4nbtgqzdimbzha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbvgm3ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbvgm3ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbvgm3ti
https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
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                                          WÓJT  GMINY  

KONOPNICA 

 
W N I O S E K 

o dofinansowanie kosztów kształcenia  
młodocianych pracowników 

 

Na podstawie o art. 122 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910 t.j.) - wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika: 

I. Dane wnioskodawcy: 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa pracodawcy: 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

2. Imię i nazwisko oraz funkcja, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania pracodawcy: 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

3. Dokładny adres pracodawcy:  
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

4. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, tel., e-mail): 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

5. Numer rachunku bankowego pracodawcy, na który należy przekazać przyznane środki: 

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

II. Informacje dotyczące młodocianego pracownika i formy realizacji przygotowania zawodowego: 

 
1. Imię i nazwisko: .............................................................................................................................................................................................................................. 
 

2. Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................................................................................................... 
 

3. Data urodzenia: ............................................................................................................................................................................................................................... 
 

4. Forma realizacji przygotowania zawodowego: 
 

 nauka zawodu,  
 przyuczenie do wykonywania określonej pracy * 

 

5. Miejsce realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego: 
 

 zasadnicza szkoła zawodowa,  
 ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,  
 pracodawca organizuje dokształcania we własnym zakresie* 

 

6. Adres instytucji, w której młodociany realizuje obowiązkowe dokształcanie teoretycznego: 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

7. Kod zawodu w jakim było prowadzone przygotowanie zawodowe:  
............................................................................................................................................... 
 

8. Data zawarcia umowy o pracę celu przygotowania zawodowego: ............................................................................................................................. 

9. Okres kształcenia wynikający z umowy: .............................................................................................................................................................................. 
 

10. Rzeczywisty okres kształcenia: .............................................................................................................................................................................................. 
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11. W przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki zawodu, należy podać 

przyczynę wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę:  

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

12. W przypadku realizacji przyuczenia/ nauki młodocianego pracownika u kilku pracodawców, należy podać nazwę i adres 

poprzedniego pracodawcy oraz zrealizowany okres kształcenia u poprzedniego pracodawcy: 

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

13. Data zdania egzaminu zawodowego  przez młodocianego pracownika: ................................................................................................................ 
 

14. Nazwa organu przeprowadzającego egzamin: .................................................................................................................................................................. 
 

III. Załączniki do wniosku  

1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba 

zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych; 
2. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby 

zatrudnionej  u pracodawcy; 
3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego; 
4. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika (jeśli umowa o pracę z młodocianym pracownikiem została rozwiązana na 

mocy porozumienia stron należy przedłożyć oświadczenie z inicjatywy której ze stron umowy nastąpiło jej rozwiązanie, jeśli 

fakt ten nie wynika z przedłożonego świadectwa pracy);  
5. Kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego 

egzaminu przez młodocianego pracownika; 
6. Dokumenty potwierdzające status pracodawcy jako rzemieślnika; 
7. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 

KPA); 
8. Kopia umowy spółki cywilnej; 
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
10. Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wraz z wydrukiem z 

systemu SUDOP potwierdzającym wysokość pomocy wskazanej w oświadczeniu 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary); 
11. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych 

dokumentów/informacji, organ ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych dokumentów informacji 

niezbędnych do ich wyjaśnienia.  
Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

osoby uprawnione do reprezentowania  podmiotu. 
 

IV. Oświadczenia 
 

 

1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość zamieszczonych we wniosku danych. 
                    
 

                   .........................................................                                                      ....................................................... ..................... 
                                                (miejscowość i data)                                                                                                                            (czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, rozporządzenia 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, zwane dalej „Rozporządzeniem” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz, tel. 

815031081 , adres e-mail: sekretariat@konopnica.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 

21-030 Motycz 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 

obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w 

Urzędzie Gminy Konopnica 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
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5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w 

Urzędzie Gminy Konopnica 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 

– art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z 

Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. Konsekwencją niepodania danych jest 

uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy Konopnica. 

 

 

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

                                                (miejscowość i data)                                                                                                                   (czytelny podpis pracodawcy/ osoby reprezentującej pracodawcę) 

 

 

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych młodocianego pracownika. 
 

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1 z 

późn. zm.) (dalej: RODO) 

informujemy, że: 
1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz, tel. 815031081 , adres e-

mail: sekretariat@konopnica.eu. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania kategorii danych osobowych Pana/Pani dziecka - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 
obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica.  

Administrator pozyskał dane osobowe Pana/Pani dziecka od pracodawcy u którego Pana/Pani dziecko odbywa przygotowanie zawodowe.  

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz. 
3. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w 

Urzędzie Gminy Konopnica. 

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy 
Konopnica. 

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy 

Konopnica. 
6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/i dziecka - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Pana/i 
dziecka - wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach spra-wowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podsta-wie tych 

przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno prze-twarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obo-wiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica.  Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi. 

9.Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decy-zji (w tym profilowaniu). 
10.Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub orga-nizacji międzynarodowej. 

11.Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy 

Konopnica. 
 

 

Oświadczam, że z treścią w/w klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych zapoznany został rodzic/opiekun prawny młodocianego 
pracownika, którego dotyczy złożony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia:  

 

......................................................................................................................................................................................................... 
(imię nazwisko młodocianego pracownika) 

 

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

                         (miejscowość i data)                                                                                                                                                   (czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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                                                                ………………………………, dnia ………………… 

        

 

OŚWIADCZENIE  O   OTRZYMANEJ  POMOCY  DE MINIMIS 

 
  

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

 

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

   (imię i nazwisko pracodawcy i nazwa zakładu  pracodawcy) 

 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………… 

       

Adres siedziby zakładu pracodawcy …………………………………………………………… 

 

NIP ……………………………………….   REGON ………………………………………… 

 

 

     oświadczam, że   

 
w  okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz  dwóch poprzedzających go lat  kalendarzowych w/w 

podmiot otrzymał/ nie otrzymał
1
 pomoc de minimis przyznaną zgodnie z rozporządzeniem 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 r.). 
 

w wysokości …………………….. zł, co stanowi ………………………………………… euro. 
 

  
Załączniki: 
 

1) wydruk z systemu SUDOP potwierdzający wysokość udzielnej pomocy de minimis wskazanej                      

w niniejszym oświadczeniu – https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary. 
 

 

 
1)

 właściwe podkreślić 
 

 

 

 

 

      ………………………………………… 
                (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary


WYKAZ  OTRZYMANEJ  POMOCY  DE MINIMIS 

 

 

 

L.p. 

Nazwa podmiotu 

udzielającego pomocy  

de minimis 

Dzień (data) 

udzielenia 

pomocy 

Wartość 

pomocy 

w (zł) 

Wartość 

pomocy 

w  euro 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

(w razie potrzeby dodać wiersze) 
 

Łączna wartość 

pomocy  

de minimis: 

  

 

 

 

 

……………………………….    ……………………………… 
                 (data)       (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do podpisania wykazu) 
 

 

 
 

 

 



                                                                              
………………………….. 
(pieczątka zakładu pracy)  
 

……………………………… 
                                                                                             (miejscowość, data) 

 

                                                      
      Wójt Gminy Konopnica 

         

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem 

 

Zgodnie z §3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010                    

ze zm.) zawiadamiam, że w dniu …………………………………………….. została zawarta 

umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym: 

 

..................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko młodocianego  pracownika, data urodzenia)

 

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

                                          
(dokładny adres zamieszkania młodocianego pracownika)

 
 

Forma przygotowania:      nauka zawodu  / przyuczenie do wykonywania określonej pracy * 

 

Kształcenie/przyuczenie* w zawodzie ……………………………………………. rozpoczęło  

 

się  dnia ………………………………….i trwać będzie do …………………………………..,  

 

tj. ……………………………….miesiące/cy. 

 

Uczeń nie uczęszcza/uczęszcza
*
 do szkoły ................................................................................. 

 

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

(nazwa i adres szkoły) 
 

Uwagi: 

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

 

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

 

 

                                                                                                        ............................................. 
                                        (pieczątka i podpis pracodawcy) 

                                                                                                                                   
 

 

 
*
 niepotrzebne skreślić 



…………………………..……………..………….……. 
                      (miejscowość, data) 

………………………………..……………..………. 
                     (imię i nazwisko lub nazwa) 
 
………………………………..……………..………. 
                                             (adres) 
 
………………………………..……………..………. 

         

WÓJT GMINY KONOPNICA 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA 
 

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) oświadczam, iż zrzekam się prawa do 

wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Konopnica znak: ….…..…………………………………...  

z dnia ……………..…………..……… 

w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:  

(imię i nazwisko młodocianego pracownika): ……………..…………..………………………………………………………………..………..   

 

 

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

            (czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
 

 

POUCZENIE 

 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja 

podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do organu 

wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji.  

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania. 

 



 -  - 

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)
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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

8) Data utworzenia podmiotu

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



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

– wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN)

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym 

roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach 

podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym 

przedsiębiorcom8)

– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)
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– 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 przez podmiot8)

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: 



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)?



tak nie

tak nie
1

9
.

6
.

7
.

1
0

.

Lp
.
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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

rozłożenie na raty odsetek

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

C2.7

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

rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
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C2.9

C2.8

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

rozłożenie na raty kary

odroczenie terminu płatności kary

A2.8

odroczenie terminu płatności podatku



a2.8

a2.9
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pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych

pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów

pomoc na gospodarowanie odpadami a2.10

a2.11

pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne

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



b5

a24

pomoc na zatrudnienie

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie 

gospodarczym

c5

pomoc de minimis

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

e1

e1t

e1c
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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



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



 

 

Lista wykluczeń w ramach pomocy de minimis 

 WYKLUCZENIE OGÓLNE 

Przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis, jeżeli jest wykluczony stosownie do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

DODATKOWE WYKLUCZENIA - UŻYWANE POJĘCIA 

SEKTORY WYKLUCZONE 

Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de 

minimis. 

SEKTORY Z OGRANICZENIAMI 
Przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma wsparcie w ramach pomocy de 
minimis w ograniczonym zakresie. 

I. SEKTORY WYKLUCZONE 

  

lp. KOD PKD OPIS 

1 Grupa PKD rozpoczynających się 

od 01.1 
Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

2 Grupa PKD rozpoczynających się 

od 01.2 
Uprawa roślin wieloletnich 

3 01.30.Ż Rozmnażanie roślin 

4 Grupa PKD rozpoczynających się 

od 01.4 
Chów i hodowla zwierząt 

5 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

6 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach - w zakresie przygotowania ziaren i 

kakaowych, np. łuskania 
7 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 

8 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów 

leśnych 
9 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych z wyłączeniem drewna 

10 Dział PKD rozpoczynających się 

od 03 
Rybactwo 

11 Dział PKD rozpoczynających się 

od 05 
Wydobywanie węgła kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu) 

12 Dział PKD rozpoczynających się 
od 06 

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 

13 Dział PKD rozpoczynających się 

od 07 
Górnictwo rud metali 

14 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

15 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

16 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

17 10.202 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 

18 10.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków 

19 10.32.Ż Produkcja soków z owoców i warzyw 

20 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

21 10.41.Z Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych 



24 

 

 

 

 

 

 

 

22 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 

23 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła 

24 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 

25 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych 

26 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko tych, 

które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych 

bezkręgowców wodnych 
27 10.81.Z Produkcja cukru 

28 10.84.Z Produkcja przypraw - w zakresie produkcji octu 

29 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana - 1 

dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj, 

miodu i karmelu 
30 10.91.2 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 

31 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 

32 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 

33 11.02.Z Produkcja win gronowych 

34 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych 

35 11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 

36 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - 1 dotyczy 

podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy 

lnianej i konopnej 
37 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - w zakresie I produkcji 

alkoholu etylowego 
38. 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt -dotyczy 

podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku 

lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych 

39. 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 

40. 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 

41. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - 

dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i 

wyrobów mleczarskich 
42. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów 

zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania 

produktów rolnych 

II. SEKTORY Z OGRANICZENIAMI 
Lp. KOD PKD OPIS 

TRANSPORT - ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH 

1. 49.41.Z Transport drogowy towarów 
 TRANSPORT - PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO (na cel inny niż zakup 
 środka transportu i urządzeń transportowych) 

2. 49.41.Z Transport drogowy towarów 



UCHWAŁA NR CIX/2236/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń 
i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego”

Na podstawie 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 512, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482, z późn. zm.), Zarząd Województwa Lubelskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się „Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na 
ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego”, pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Wykaz 
zawodów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/112/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. 
w sprawie określenia „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na 
ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 435).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 r.

 

Wicemarszałek

Michał Mulawa

Marszałek Województwa

Jarosław Stawiarski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

Poz. 1229



Załącznik 
do uchwały Nr CIX/2236/2020 
Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 22 stycznia 2020 r. 

 
 

Wykaz zawodów1, 
za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 
młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego 
 

 
 

L.p. 
 

 
Kod zawodu 

 
Nazwa zawodu lub specjalności 

1. 311930 
 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejS 

2. 
 

314402 Technik przetwórstwa mleczarskiegoS 

3. 343101 
 

FotografS 

4. 512001 
 

KucharzS 

5. 513101 KelnerS 

 

6. 514101 
 

FryzjerS 

7. 514208 
 

Wizażystka / stylistka 

8. 516401 
 

Fryzjer zwierząt (groomer) 

9. 516408 
 

JeździecS 

10. 522301 
 

SprzedawcaS 

11. 611303 
 

OgrodnikS 

12. 612110 Mastalerz 
 

13. 612302 
 

PszczelarzS 

14. 613003 
 

RolnikS 

15. 711102 
 

Monter konstrukcji budowlanychS 

16. 711203 
 

ZdunS 

17. 711204 
 

Murarz-tynkarzS 

18. 711205 
 

Brukarz 

19. 711301 
 

KamieniarzS 

20. 711401 Betoniarz 
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21. 711402 
 

Betoniarz-zbrojarzS 

 

22. 711404 Zbrojarz 
 

23. 711501 
 

CieślaS 

24. 712101 
 

Dekarz 

25. 712202 
 

Glazurnik 

26. 712203 
 

Parkieciarz 

27. 712401 
 

Monter izolacji budowlanychS 

28. 712505 
 

Witrażownik 

29. 712610 
 

Monter sieci gazowych 

30. 712612 
 

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 

31. 712614 
 

Monter urządzeń energetyki odnawialnej 

32. 712615 
 

Studniarz 

33. 712616 
 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnychS 

34. 712618 
 

Monter sieci i instalacji sanitarnychS 

35. 712905 
 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS 

36. 713201 
 

LakiernikS 

37. 713203 
 

Lakiernik samochodowy 

38. 713303 
 

KominiarzS 

39. 721301 
 

BlacharzS 

40. 721302 Blacharz budowlany 
 

41. 721303 
 

Blacharz izolacji przemysłowychS 

42. 721306 
 

Blacharz samochodowyS 

43. 722101 
 

KowalS 

44. 722102 
 

Kowal wyrobów zdobniczych 

45. 722204 
 

ŚlusarzS 

46. 722301 
 

Frezer 
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47. 722307 
 

Operator obrabiarek skrawającychS 

48. 722308 
 

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 

49. 723103 
 

Mechanik pojazdów samochodowychS 

50. 723107 
 

Mechanik motocyklowyS 

51. 723310 
 

Mechanik-monter maszyn i urządzeńS 

52. 731102 
 

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychS 

53. 731103 
 

Mechanik precyzyjnyS 

54. 731104 
 

Optyk – mechanikS 

55. 731106 
 

ZegarmistrzS 

56. 731305 
 

Złotnik-jubilerS 

57. 731502 Hutnik dmuchacz szkła 
 

58. 731610 Zdobnik szkła 
 

59. 731611 
 

Grawer 

60. 731705 
 

Rzeźbiarz w drewnie 

61. 731808 
 

Rękodzielnik wyrobów włókienniczychS 

62. 732201 
 

DrukarzS 

63. 732301 
 

IntroligatorS 

64. 741103 
 

ElektrykS 

65. 741201 
 

ElektromechanikS 

66. 741203 
 

Elektromechanik pojazdów samochodowychS 

67. 742102 
 

Monter-elektronikS 

68. 742117 
 

ElektronikS 

69. 742202 
 

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychS 

70. 751107 
 

WędliniarzS 

71. 751201 
 

CukiernikS 

72. 751204 
 

PiekarzS 
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73. 751401 
 

MłynarzS 

74. 752201 
 

BednarzS 

75. 752203 
 

KołodziejS 

76. 752205 
 

StolarzS 
 

77. 753105 
 

KrawiecS 

78. 753106 
 

KuśnierzS 

79. 753202 
 

Krojczy 

80. 753301 
 

Hafciarka 

81. 753303 
 

Szwaczka ręczna 

82. 753402 
 

TapicerS 

83. 753602 
 

ObuwnikS 

84. 753702 
 

KaletnikS 

85. 753703 
 

Rymarz 

86. 811101 
 

Górnik eksploatacji podziemnejS 

87. 811102 
 

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóżS 

88. 811305 
 

WiertaczS 

89. 814104 
 

Wulkanizator 

90. 816003 
 

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS 

91. 817211 
 

Tartacznik 

92. 818115 
 

Operator urządzeń przemysłu ceramicznegoS 

93. 818116 
 

Operator urządzeń przemysłu szklarskiegoS 

94. 832201 
 

Kierowca mechanikS 

95. 833101 Kierowca autobusu 
 

96. 834103 
 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychS 

97. 834201 
 

Mechanik maszyn i urządzeń drogowychS 

98. 834209 
 

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowychS 
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1 Wykaz zawodów opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r., poz. 227) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 2094) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.).   
  
S Zawód objęty kształceniem w systemie oświaty. 
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