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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

 

 Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro – Konsult Sp. z o.o.  

w ramach projektu „Twój kierunek rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nazwa przedsiębiorstwa  

Adres siedziby  

NIP  Regon  

Nr tel. Kontaktowego  FAX  

Forma prawna 

przedsiębiorstwa 

 

Osoba do kontaktu (Imię i Nazwisko) (numer kontaktowy) 

 

 

 

 

 

WIELKOŚĆ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

(proszę zaznaczyć 

właściwe) 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO 

(przedsiębiorstwo zatrudniające mniej 

niż 10 pracowników i którego roczny 

obrót lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 2 milionów EURO) 

 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

(przedsiębiorstwo zatrudniające mniej 

niż 50 pracowników i którego roczny 

obrót lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 10 milionów EURO) 
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ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

(przedsiębiorstwo zatrudniające mniej 

niż 250 pracowników i którego roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów EURO 

lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 43 milionów EURO) 

 

 

Oświadczam, że: 
 

 Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do uczestnictwa w Projekcie  

 Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa, 

 Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym 

 Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem szkolenia, 

monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z 

obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

 Świadomy/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane oraz oświadczenia zawarte  

w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych są zgodne z prawdą. 

  

 

 

 

 

 

 

 

…....................................................... 
           Miejscowość i data 

……………………...................................... 
Pieczęć i czytelny podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania 
przedsiębiorstwa 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

……………………….…....      ……………………………. 
(pieczęć przedsiębiorstwa) (miejscowość i data) 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące branży firmy, która przystępuje do udziału w ramach projektu 

„Twój kierunek rozwoju” 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że przedsiębiorstwo 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa przedsiębiorstwa) 

 

 

posiada jednostkę organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego i prowadzi 

działalność gospodarczą w jednej z wymienionych branż: budowlana, finansowa  

i ubezpieczeniowa, handlowa, spożywcza, motoryzacyjna, stolarsko-meblarska, 

elektroniczna, ICT, biotechnologiczna, farmaceutyczna, chemiczna, logistyczna, hotelarska, 

gastronomiczna, turystyczna, transportowa, odzieżowa lub metalowa
1
. 

 

 

 
 

 

 

 

 

       ………………………………………….……. 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

Świadomy/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań, w związku 

z przepisem art.75§2 Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzam własnoręcznym podpisem 

wiarygodność i prawdziwość podanych informacji. 

                                                 
1
 Podkreślić właściwe 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  

                                                                      z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) 

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 

 

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 

 

 

1. Imię i nazwisko albo nazwa 

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

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

 

2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 

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

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

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

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

 

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę
2) 

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

 

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

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

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

 

5. 

 

Forma prawna
2) 

przedsiębiorstwo państwowe 
 

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
 

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 

 

                                                 
2)

 Należy wpisać 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.). 
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2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

inna forma prawna (podać jaka) 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. 

 

Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 

wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w 

sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)
3)

: 

1) mikroprzedsiębiorstwo 
 

2) małe przedsiębiorstwo  
 

3) średnie przedsiębiorstwo 
 

4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 
 

 

 

7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, 

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.) 

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

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

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

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

 

8. Data utworzenia 

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

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

 

 

 

 

 

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy 

 

                                                 
3)

 Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X. 
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1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz  spółki komandytowo-akcyjnej, 

wysokość niepokrytych strat 

   przewyższa 50 % wysokości kapitału  

   zarejestrowanego
4)

, w tym wysokość straty w ciągu  

   ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału? 

 

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, 

spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość 

niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości 

jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty  

   w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa  

25 % wysokości tego kapitału? 

 

   3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do 

objęcia postępowaniem upadłościowym?  

 

   4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do  

   objęcia postępowaniem naprawczym
5)

? 

 

5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1-4, należy 

dodatkowo określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień 

wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis: 

     a) wnioskodawca odnotowuje rosnące straty?  

     b) obroty wnioskodawcy maleją?   

     c) zwiększeniu ulegają zapasy wnioskodawcy lub 

niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? 

     d) wnioskodawca ma nadwyżki produkcji
6)

? 

     e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? 

     f) zwiększa się suma zadłużenia wnioskodawcy? 

     g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań wnioskodawcy? 

     h) wartość aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza się  

         lub jest zerowa? 

i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące  

      na trudności w zakresie płynności finansowej? 

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

…………………………………………………………………………………………… 

 tak  nie 

 nie dotyczy 

 tak  nie 

 nie dotyczy 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

      tak  nie 

      tak  nie 

                                                 
4)

 Wysokość strat należy obliczać w odniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, 

rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny. 
5)

 W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1361, z późn. zm.). 
6)

 Dotyczy wyłącznie producentów. 
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6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych  

w pkt 5, wnioskodawca jest w stanie odzyskać płynność 

finansową?  

      Jeśli tak, to w jaki sposób? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7) Czy wnioskodawca należy do grupy kapitałowej? 

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać: 

 

a) czy trudności wnioskodawcy mają charakter 

wewnętrzny? 

       

                                                                                 

      b) czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ  

decyzje podmiotu dominującego dotyczące alokacji  

kosztów  w ramach grupy kapitałowej? 

 

     

 

 

c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone 

przez grupę? 
 

      tak  nie 

      tak  nie 

      tak  nie 

       tak  nie 

 nie dotyczy 

       tak  nie 

 nie dotyczy 

 nie dotyczy 
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C. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą 

wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis 

 

Czy wnioskowana pomoc de minimis  dotyczy działalności: 

1)  w sektorze rybołówstwa i akwakultury
7)

? 

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych  

wymienionych w załączniku I do Traktatu o  

funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu  

produktów rolnych wymienionych w załączniku I do  

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

 

4)   w sektorze węglowym
8)

? 

5)   w sektorze transportu drogowego
9)

?, jeśli tak to: 

a) czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie                       

      pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w 

zakresie drogowego transportu towarowego? 

   b) czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa  

działalności prowadzonej w sektorze transportu  

drogowego i pozostałej działalności gospodarczej  

prowadzonej przez  wnioskodawcę (w jaki sposób)? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

                                                 
7)

 Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji 

rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 4, str. 198). 
8)

 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie 

pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 2.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 170). 
9)

 W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 125, poz. 874, z późn. zm.). 
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D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 

których ma być przeznaczona pomoc de minimis
10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10)

 Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”. 

Lp. Dzień 

udzielenia 

pomocy  

Podmiot 

udzielający 

pomocy  

Podstawa prawna udzielenia pomocy  Numer 

programu 

pomocowego, 

pomocy 

indywidualnej 

Forma 

pomocy  

Wartość otrzymanej 

pomocy  

Przeznaczenie 

pomocy  

informacje podstawowe informacje szczegółowe 

nominalna brutto 

 1 2 3a 3b 3c 3d 3e 4 5 6a 6b 7 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             
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      Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy 

dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej:  

1) opis przedsięwzięcia: 

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

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej 

oraz ich rodzaje: 

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

3) maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy: 

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

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

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

5) lokalizacja przedsięwzięcia: 

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

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

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

7) etapy realizacji przedsięwzięcia: 

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

8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 

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

 

 

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji: 

 

________________ __________________     __________________ 

 imię i nazwisko             nr telefonu                          data i podpis  

        

_____________________ 

stanowisko służbowe
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Załącznik do formularza  

informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis 

 

 

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis 

 

 

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. 

 

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. 

 

3. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3) 

 

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną 

udzielenia pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób 

przedstawiony poniżej. 

 

 

Podstawa prawna - 

informacje podstawowe 
Podstawa prawna - informacje szczegółowe 

3a 3b 3c 3d 3e 

ustawa przepis ustawy - - - 

ustawa przepis ustawy 
akt 

wykonawczy 

przepis aktu 

wykonawczego 
- 

ustawa przepis ustawy 
akt 

wykonawczy 

przepis aktu 

wykonawczego 

decyzja/uchwała/ 

umowa 

ustawa przepis ustawy - - 
decyzja/uchwała/ 

umowa 
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Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc została udzielona na 

podstawie ustawy należy podać w następującej kolejności: datę aktu i tytuł aktu oraz 

oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany. 

Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać oznaczenie przepisu 

będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, 

tiret). 

Kol. 3c - 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. 

Kol. 3d - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - należy podać oznaczenie przepisu 

aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, 

punkt, litera, tiret). 

Kol. 3e - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - 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. 

 

4. Numer programu pomocowego/pomocy indywidualnej (kol. 4) - w przypadku gdy pomoc 

publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu 

pomocowego nadany przez Komisję Europejską, a w przypadku pomocy indywidualnej 

należy podać numer pomocy indywidualnej nadany przez Komisję Europejską (numery 

programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone są na stronie 

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W przypadku pomocy 

de minimis kolumny nr 4 nie wypełnia się. 

 

5. Forma pomocy (kol. 5) - należy podać formę otrzymanej pomocy (np. dotacja, refundacja, 

ulga podatkowa). 

 

6. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 6) - 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 z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania 

wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, 

z późn. zm.)). 

 

7. Przeznaczenie pomocy (kol. 7) – należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej 

pomocy według poniższej tabeli. 

 

Wyszczególnienie Kod 

1 2 

A. POMOC HORYZONTALNA 

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną  

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe a1.1 
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pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw a1.2 

pomoc na techniczne studia wykonalności a1.3 

pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze 

usług 
a1.4 

pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji a1.5 

pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu a1.6 

pomoc na klastry innowacyjne a1.7 

pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i 

średnich przedsiębiorstw 
  a1.8 

Pomoc na ochronę 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 

 a2.1 

pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze 

niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w 

przypadku braku norm wspólnotowych 
 a2.2 

pomoc na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do 

przyszłych norm wspólnotowych 
 a2.3 

pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające 

oszczędność energii 
 a2.4 

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o 

wysokiej sprawności 
 a2.5 

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii 

ze źródeł odnawialnych 
 a2.6 

pomoc na badania środowiska  a2.7 

pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych  a2.8 

pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne  a2.9 

pomoc na gospodarowanie odpadami   a2.10 

pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów  a2.11 

pomoc na relokację przedsiębiorstw  a2.12 

pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami  a2.13 

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

pomoc inwestycyjna a3 

pomoc na zatrudnienie a4 

Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział 

małych i średnich przedsiębiorstw w targach 

pomoc na usługi doradcze a5 

pomoc na udział w targach a6 

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety a24 

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

oraz pracowników niepełnosprawnych 

pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 
a11 

pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników a12 
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niepełnosprawnych 

pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem 

pracowników niepełnosprawnych 
a13 

Pomoc szkoleniowa a14 

Pomoc na ratowanie a15 

Pomoc na restrukturyzację a16 

Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski 

żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia 
a17 

Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w 

gospodarce o charakterze ponadsektorowym 
a18 

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w 

ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie 

europejskim 

a19 

Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego a20 

Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów a21 

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka a22 

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 

B. POMOC REGIONALNA 

pomoc inwestycyjna b1 

pomoc na zatrudnienie b2 

regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne b3 

pomoc operacyjna b4 

pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw b5 

C. INNE PRZEZNACZENIE 

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym 

interesie gospodarczym 
c5 

pomoc de minimis e1 

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne 

SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA 

pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych d3.1 

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem 

likwidacji 
d3.2 

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem 

dostępu do zasobów węgla 
d3.3 

pomoc na inwestycje początkowe d3.4 

SEKTOR TRANSPORTU 

ŻEGLUGA MORSKA 

pomoc inwestycyjna d4.1 

pomoc na poprawę konkurencyjności d4.2 

pomoc na repatriację marynarzy d4.3 

pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu d4.4 

LOTNICTWO  

pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego d5.1 

pomoc na usługi portu lotniczego d5.2 
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pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności d5.3 

SEKTOR KOLEJOWY  

pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru d6.1 

pomoc w celu anulowania długów d6.2 

pomoc na koordynację transportu d6.3 

TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY d7 

INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU t 

SEKTOR ENERGETYKI  

pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku 

z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy 

i energii elektrycznej 
d8 

SEKTOR KINEMATOGRAFII  

pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych  d9 

SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY d10 
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Załącznik nr 5 

 

 

 

……………….…………..      …………………………… 
(Pieczęć przedsiębiorstwa)             (miejscowość i data) 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

 

 Oświadczam, że 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

(pełna nazwa przedsiębiorstwa) 

 

nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………… 
       (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

 

……………………………..      ……………………………. 
   (Nazwa i adres Beneficjenta)       (miejscowość i data) 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

 

 

 

Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 

dwa lata kalendarzowe otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am)* środków stanowiących 

pomoc de minimis. 

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz 

dołączyć stosowne zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis. 

 

 

Lp Organ udzielający 

pomocy 

Podstawa 

prawna 

Dzień 

udzielenia 

pomocy 

Wartość 

pomocy  

w EURO 

Nr programu 

pomocowego, 

decyzji lub 

umowy 

      

      

      

      

      

 

 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych 

zeznań, w związku z przepisem art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem wiarygodność i prawdziwość podanych informacji. 

  

 

 

 

…...………………………………. 
               (Podpis i pieczęć Beneficjenta) 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie o  braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez 

Komisję Europejską. 

 
 

 

 

 

 

…………………………………………. 

(Nazwa i adres Beneficjenta) 
…………………….. 

(miejsce i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIĄZKU ZWROTU POMOCY W WYNIKU 

DECYZJI PODJĘTEJ PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 

 

W związku z ubieganiem się przez przedsiębiorstwo o przyznanie dofinansowania ze środków 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt/udział w projekcie* pt. „Twój kierunek 

rozwoju” oświadczam, że na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu/rekrutacji 

do ww. projektu* nie ciąży na przedsiębiorstwie obowiązek zwrotu pomocy
11

 wynikający 

z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym 

rynkiem. 

 

Ja, niżej podpisany, jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu 

karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie 

prawne.  

  

 

………………………… 

(podpis i pieczęć Beneficjenta) 

 
*niepotrzebne skreślić 

                                                 
11

 Zgodnie z art. 1 ust. 6  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z 9.8.2008) oraz par. 3 ust. 1 pkt 4  Rozporządzenia MRR z dnia 15 grudnia 2010 r. w 

sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 239, poz. 1598). 
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Załącznik nr 7 

 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa 

INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MŚP 

Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa wnioskodawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa  

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

Adres (siedziba)  

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

Numer w rejestrze/numer VAT1 

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

Imię, nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo2 

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

Typ przedsiębiorstwa (patrz: nota wyjaśniająca) 

Prosimy zaznaczyć przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwa wnioskodawcy: 

□ Przedsiębiorstwo niezależne W tym przypadku w poniższe zestawienie wynikają ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 

Wnioskodawcy. Prosimy wypełnić samo oświadczenie, bez załączników. 

□ Przedsiębiorstwo partnerskie. Prosimy wypełnić i dołączyć załącznik (oraz dodatkowe strony), następnie wypełnić oświadczenie, 

kopiując wyniki obliczeń do zestawienia poniżej. 

□ Przedsiębiorstwo związane. 

 

Dane wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa 

Dane te należy obliczyć zgodnie z art. 6 zalecenia Komisji 2003/361WE dotyczącego definicji MŚP 

 
Uwaga W porównaniu z poprzednim okresem obrachunkowym nastąpiła zmiana danych, która może spowodować zmianę kategorii 
przedsiębiorstwa wnioskodawcy (mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo). 

 

□ Nie 
□ Tak (w tym przypadku prosimy wypełnić i dołączyć oświadczenie dotyczące poprzedniego okresu obrachunkowego)3 

 

Podpis 

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa: 

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

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Sporządzono w 

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

 

Podpis 

 

 

1) Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb. 
2) Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku. 
3) Definicja. Art. 4 ust. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE. 

Liczba zatrudnionych osób (RJR) Roczny obrót (**) Całkowity bilans roczny (**) 

   

 

Okres referencyjny (*) 

(*) Wszystkie dane muszą odnosić się do ostatniego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. W przypadku nowo utwo-

rzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przjjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny doko-

nanej w trakcie roku obrotowego. 

(**) W tys. euro. 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

20 
 

 

 

 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA 

DOTYCZĄCA TYPÓW PRZEDSIĘBIORSTW BRANYCH POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU LICZBY OSÓB ZATRUDNIO-
NYCH I DANYCH FINANSOWYCH 

 

I. TYP PRZEDSIĘBIORSTWA 

Definicja MŚP1 rozróżnia trzy typy przedsiębiorstwa, w zależności od ich związków z innymi przedsiębiorstwami pod względem udzia-
łu w kapitale, prawach głosu lub wywierania dominującego wpływu2. 

 

Typ 1: Przedsiębiorstwo niezależne 

Jak dotąd jest to najczęściej spotykany typ przedsiębiorstwa. Oznacza on każde przedsiębiorstwo, którego nie można zaliczyć do żad-
nego z dwóch pozostałych typów (przedsiębiorstwo partnerskie lub związane). 

Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest niezależne, jeśli: 

- nie posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów3 w innym przedsiębiorstwie, 

- inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne nie posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma 

przedsiębiorstwami związanymi lub podmiotami publicznymi 25% lub więcej3 udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie 

wnioskodawcy, poza niektórymi wyjątkami4, 

- nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, 
które sporządza sprawozdania skonsolidowane, a zatem nie jest przedsiębiorstwem związanym5. 

 

 

Typ 2: Przedsiębiorstwo partnerskie 

Ten typ oznacza sytuację przedsiębiorstw, które ustanowiły poważne partnerstwa finansowe z innymi przedsiębiorstwami, ale żadne z 
przedsiębiorstw pozostających w tym związku nie sprawuje skutecznej, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad drugim. Przedsię-
biorstwa partnerskie to przedsiębiorstwa, które nie są ani niezależne, ani ze sobą związane. 

Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest partnerem drugiego przedsiębiorstwa, jeśli: 

- posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w drugim przedsiębiorstwie lub drugie przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej 
udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, 

- przedsiębiorstwa nie są przedsiębiorstwami związanymi, w poniższym rozumieniu, co oznacza, między innymi, że głosy jednego 
przedsiębiorstwa w drugim nie przekraczają 50% łącznej liczby głosów, 

- przedsiębiorstwo wnioskodawcy nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obejmujących, na zasadzie 
- konsolidacji, dane innego przedsiębiorstwa oraz nie jest ujęte, na zasadzie konsolidacji, w sprawozdaniach skonsolidowanych 

innego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa z nim związanego5. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

1) Odtąd w tekście termin „definicja" odnosi się do załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE dotyczącego definicji MŚP.  

2) Definicja, art. 3. 

3) Jeśli chodzi o udział w kapitale lub prawach głosu, należy przjjąć tę wartość, która jest większa. Do tej wartości procentowej należy dodać udziały, jakie w tym przedsiębiorstwie 

mają poszczególne przedsiębiorstwa związane z przedsiębiorstwem dominującym (definicja, art. 3 ust. 2). 

4) Jednakże przedsiębiorstwo można uznać za niezależne, nawet jeśli wartość progowa wynosząca 25% kapitału lub głosów została osiągnięta lub przekroczona, jeżeli udział ten 

należy do następujących kategorii inwestorów (pod warunkiem że nie są oni związani z przedsiębiorstwem wnioskodawcy):  

a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego 

ryzyka, które inwestują kapitał własny w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie („business angels"), pod warunkiem 

że cała kwota inwestycji tych inwestorów („business angels") w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR, 

b) uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze, 

c) inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju, 

d) samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000. (Definicja, art. 3 ust. 2 akapit drugi). 

5) - Jeśli siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Państwie Członkowskim, które przewiduje wyjątek od wymogu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z 

siódmą dyrektywą Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r., przedsiębiorstwo mimo to powinno sprawdzić, czy 

nie spełnia któregoś z warunków określonych w art. 3 ust. 3 definicji. 

- W rzadkich przypadkach przedsiębiorstwo można uznać za związane z innym przedsiębiorstwem, jeśli pozostaje w związku z osobą fizyczną lub 

grupą osób działających wspólnie (definicja, art. 3 ust. 3). 

- I odwrotnie, w nielicznych przypadkach przedsiębiorstwa sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe dobrowolnie, mimo że nie są do tego zobowiązane siódmą 

dyrektywą. W takim przypadku przedsiębiorstwo niekoniecznie musi być traktowane jako związane, lecz tylko jako partnerskie. 

Aby ustalić, czy przedsiębiorstwo należy uznać za związane, w każdej z tych trzech sytuacji należy sprawdzić, czy spełnia ono co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 

ust. 3 definicji, w stosownych przypadkach, czy pozostaje w związku z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie. 
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Typ 3: Przedsiębiorstwo związane 

Ten rodzaj relacji odpowiada sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, które tworzą grupę, w której jedno przedsiębiorstwo kontroluje, 

bezpośrednio lub pośrednio, większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie (za pośrednictwem umów lub, w niektórych przypadkach, 
osób fizycznych jako udziałowców) lub wywiera dominujący wpływ na to przedsiębiorstwo. Takie przypadki spotyka się rzadziej niż 

dwa poprzednie rodzaje związków. 

Aby przedsiębiorstwa uniknęły trudności interpretacyjnych, Komisja zdefiniowała ten typ przedsiębiorstwa poprzez przejęcie warunków 
określonych w art. 1 stosowanej przez wiele lat dyrektywy Rady 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych6 

w zakresie takim, w jakim odpowiadają one celom definicji. 

A zatem, zazwyczaj przedsiębiorstwo natychmiast dowiaduje się, że jest przedsiębiorstwem związanym, gdyż dyrektywa ta wymaga od 
niego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jest ono ujęte, w drodze konsolidacji, w sprawozdaniach innego 
przedsiębiorstwa, które jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych. 

Jedyne dwa przypadki, zresztą bardzo rzadko spotykane, kiedy przedsiębiorstwo można uznać za związane, chociaż nie ma ono 
obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zostały opisane w pierwszych dwóch tiret przypisu 5 niniejszej 
noty wyjaśniającej. W tych przypadkach przedsiębiorstwo powinno sprawdzić, czy spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych 

w art. 3 ust. 3 definicji. 

 

 

II. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH I ROCZNE JEDNOSTKI ROBOCZE' 

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). 

 

Kogo zalicza się do osób zatrudnionych? 

- pracowników przedsiębiorstwa wnioskodawcy, 

- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, 

- właścicieli - kierowników, 

- partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe. 

Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza 

się do osób zatrudnionych. 

 

W jaki sposób ustalić liczbę osób zatrudnionych? 

Jedna RJR odpowiada jednej osobie, która była zatrudniona na pełen etat w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu w ciągu całego 

roku referencyjnego. Liczbę osób zatrudnionych wyraża się w rocznych jednostkach roboczych (RJR). 

Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - bez względu na czas 
pracy - oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe RJR. 

Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

6 Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 

193 z 18.7.1983, str. 1), ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28) 

7 Definicja, art. 5     
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ZAŁĄCZNIK DO OŚWIADCZENIA 

METODA OBLICZENIA DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO LUB ZWIĄZANEGO 

 

 

W razie potrzeby należy dołączyć następujące załączniki: 

- W przypadku gdy przedsiębiorstwo wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo partnerskie - załącznik A (oraz 
dodatkowe strony) 

- W przypadku gdy przedsiębiorstwo wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo związane - załącznik B (oraz dodatkowe 
strony) 

 

 

Metoda obliczania danych dla przedsiębiorstwa partnerskiego lub związanego1 (patrz: nota wyjaśniająca) 

Okres referencyjny2 
 

 Liczba osób 

zatrudnionych 

(RJR) 

Roczny obrót 

(*) 

Całkowity bilans 
roczny (*) 

1. Dane2 przedsiębiorstwa 

wnioskodawcy lub pochodzące ze 

skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego (skopiować dane z 

zestawienia B(1) w załączniku B3) 

   

2.Proporcjonalnie skumulowane  dane2 

wszystkich przedsiębiorstw partnerskich 
(jeśli istnieją) (skopiować dane z 
zestawienia A w załączniku A) 

   

3. Zsumowane dane2 wszystkich 
przedsiębiorstw związanych (jeśli 
istnieją), w przypadku gdy nie zostały 
one ujęte, w drodze konsolidacji, w 
rzędzie 1 (skopiować dane z zestawienia 
B(2) w załączniku B) 

   

Łącznie    

(*)  W tys. euro. 
1 Definicja, art. 6 ust. 2 i 3. 
2 Wszystkie dane muszą odnosić się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. 
W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć 
dane pochodzące z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego (definicja, art. 4). 
3  Dane przedsiębiorstwa, włącznie z liczbą osób zatrudnionych, ustala się na podstawie sprawozdań finansowych i innych danych 
przedsiębiorstwa lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa bądź skonsolidowanych sprawozdań, w których 
przedsiębiorstwo zostało ujęte w drodze kumulacji, o ile takie sprawozdania istnieją. 

 

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie" powyższej tabeli należy wpisać także w oświadczeniu, w rubryce „Dane wykorzystywane do 
określenia kategorii przedsiębiorstwa". 
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ZAŁĄCZNIK A 

Przedsiębiorstwa partnerskie 

 

W poniższej tabeli podsumowującej należy wpisać dane z zawartego w oświadczeniu pola „przedsiębiorstwa partnerskie" dla każdego 

przedsiębiorstwa, dla którego wypełniono formularz dotyczący partnerstwa (po jednym formularzu dla każdego partnera przedsiębior-
stwa wnioskodawcy oraz dla każdego partnera przedsiębiorstwa związanego, którego dane nie zostały ujęte w skonsolidowanych spra-

wozdaniach finansowych tego przedsiębiorstwa związanego4): 

 

 

Zestawienie A  

Przedsiębiorstwo 

partnerskie 

(nazwa/określenie) 

Liczba osób 

zatrudnionych (RJR) 

Roczny obrót 

(*) 

Całkowity bilans 

roczny (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Łącznie    

(*) W tys. euro. 

W razie potrzeby należy dołączyć dodatkowe strony lub rozszerzyć niniejszą tabelę. 

 

 

Pamiętaj: 

Dane te są wynikiem obliczenia przez proporcjonalne dodanie, dokonanego na formularzu, przeznaczonego dla przedsiębiorstw pozos-
tających z przedsiębiorstwem wnioskodawcy w bezpośrednich lub pośrednich relacjach partnerskich („formularz dla przedsiębiorstwa 
partnerskiego"). 

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie" powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce 2 (dotyczącej przedsiębiorstw partnerskich) ta-
beli znajdującej się w załączniku do oświadczenia. 
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FORMULARZ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO 

1. Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa partnerskiego 

Imię i nazwisko lub nazwa 

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

Adres (siedziba) 

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

Numer w rejestrze/numer VAT ' 

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

Imię i nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo2 

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

 

2. Dane szacunkowe (niezatwierdzone) dotyczące przedsiębiorstwa partnerskiego 

Okres referencyjny  

 Liczba osób zatrudnionych 

(RJR) 

Roczny 

obrót (*) 

Całkowity 
bilans roczny 
(*) 

Dane szacunkowe 

(niezatwierdzone) 
   

(*) W tys. euro. 

 

Pamiętaj: Niniejsze dane szacunkowe (niezatwierdzone) pochodzą ze sprawozdań finansowych i innych danych przedsiębiorstwa part-
nerskiego, skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się 100% danych przedsiębiorstw związanych z przedsiębior-
stwem partnerskim, o ile dane finansowe tych przedsiębiorstw związanych nie zostały wcześniej ujęte, w drodze konsolidacji, w spra-
wozdaniach przedsiębiorstwa partnerskiego3. W miarę potrzeby, dla przedsiębiorstw, które nie zostały wcześniej ujęte przez 
konsolidację, należy dołączyć dodatkowe formularze dotyczące powiązań. 

 

3.  Obliczenie przez proporcjonalne dodanie 

a) Należy dokładnie określić udział4 przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie (lub przedsiębiorstwa związanego, za którego poś-
rednictwem nawiązano relację z przedsiębiorstwem partnerskim), w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa partnerskiego, którego 
dotyczy niniejszy formularz: 

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

……………………………………..Ponadto należy wskazać udział przedsiębiorstwa partnerskiego, którego dotyczy niniejszy 

formularz, w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie (lub przedsiębiorstwa związanego): 

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

……………………………… 

b) Przy ustalaniu szacunkowych (niezatwierdzonych) danych wpisywanych w poprzednim zestawieniu należy przyjąć spośród tych dwóch 
udziałów ten, którego wartość jest wyższa. Wyniki obliczenia dokonanego przez proporcjonalne dodanie należy wpisać do poniższej 
tabeli: 

„Przedsiębiorstwa partnerskie"  

Procent: ... Liczba osób 

zatrudnionych 

Roczny obrót 

( )  

Całkowity 

bilans 

 (RJR)  roczny (*) 

Wyniki proporcjonalnego dodania    

(*) W tys. euro. 

 

Dane należy wpisać w zestawieniu A załącznika A. 

 

__________________________ 

1 Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.  

2 Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku.  

3 Definicja, art. 6 ust. 3 akapit pierwszy. 

4 Jeśli chodzi o udział w kapitale lub prawach głosu, należy przyjąć tę wartość udziału, która jest większa. Do tej wartości procentowej należy dodać udziały, jakie w tym 

przedsiębiorstwie mają poszczególne przedsiębiorstwa związane (definicja, art. 3 ust. 2 akapit pierwszy). 
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ZAŁĄCZNIK B 

Przedsiębiorstwa związane 

 

A. USTAL, KTÓRY PRZYPADEK DOTYCZY PRZEDSIĘBIORSTWA WNIOSKODAWCY: 

□ Przypadek 1: Przedsiębiorstwo wnioskodawcy sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe lub jest ujęte przez konsolidację 
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych innego przedsiębiorstwa (zestawienie B(1)). 

□ Przypadek 2: Przedsiębiorstwo wnioskodawcy lub co najmniej jedno z przedsiębiorstw związanych nie sporządza sprawozdań 

skonsolidowanych ani nie jest ujęte w sprawozdaniach skonsolidowanych (zestawienie B(2)). 

Prosimy zauważyć, że: dane przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem wnioskodawcy pochodzą z ich sprawozdań finansowych 
i innych danych, skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się proporcjonalnie dane każdego ewentualnego 
przedsiębiorstwa partnerskiego tego przedsiębiorstwa związanego, znajdującego się bezpośrednio na poziomie „upstream" lub 
„downstream" w stosunku do niego, chyba że zostały one już ujęte w rachunkach skumulowanych1. 

 

B. METODA KALKULACJI DLA KAŻDEGO PRZYPADKU: 

W przypadku 1: Skonsolidowane sprawozdania finansowe służą jako podstawa kalkulacji. Prosimy wypełnić zestawienie B(1) poniżej. 

 

Zestawienie B(1)  

 Liczba osób 

zatrudnionych 

Roczny obrót 

(**) 

Całkowity 

bilans 

 (RJR) (*)  roczny (**) 

Łącznie    

(*) W przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera danych dotyczących liczby osób zatrudnionych, liczbę tę 
ustala się przez dodanie danych przedsiębiorstwa, z którym związane jest dane przedsiębiorstwo.  

(**) W tys. euro. 

 

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie" powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce 1 tabeli znajdującej się w załączniku do oświad-
czenia. 

 

 

Identyfikacja przedsiębiorstw ujętych przez kumulację w sprawozdaniach skonsolidowanych  

Przedsiębiorstwo związane 

(nazwa/określenie) 

Adres (siedziba) Numer w rejestrze/ 
numer VAT (*) 

Nazwisko i stanowisko 
osoby reprezentującej 

przedsiębiorstwo (**) 

A.    

B.    

C.    

D.    

E.    

(*) Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.  

(**) Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku. 

 

Uwaga: Przedsiębiorstwa pozostające w relacji partnerskiej z przedsiębiorstwem związanym, które nie są ujęte przez konsolidację w 
sprawozdaniach skonsolidowanych, są traktowane jako bezpośredni partnerzy przedsiębiorstwa wnioskodawcy. A zatem należy 
dołączyć ich dane oraz formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego do załącznika A. 

 

W przypadku 2: Dla każdego przedsiębiorstwa związanego (łącznie z powiązaniami za pośrednictwem innych przedsiębiorstw zwią-
zanych) należy wypełnić „formularz powiązań", a następnie po prostu zsumować dane finansowe przedsiębiorstw powiązanych, wypeł-
niając zestawienie B(2) poniżej. 

 

_________________________ 

(1) Definicja, art. 6 ust. 3 akapit drugi 
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Dane wpisywane w rubryce „Łącznie" powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce 3 (dotyczący przedsiębiorstw związanych) tabeli 

znajdującej się w załączniku do oświadczenia. 

Przedsiębiorstwo nr: Liczba osób zatrudnionych (RJR) Roczny obrót (**) Całkowity bilans roczny (**) 

1. (*) 

   
2. (*) 

   
3. (*) 

   
4. (*) 

   
5. (*) 

   
Łącznie 

   

 

Zestawienie B(2) 

(*) Prosimy dołączyć po jednym „formularzu powiązań" dla każdego przedsiębiorstwa. 

(**) W tys. euro. 
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FORMULARZ POWIĄZAŃ 

(wyłącznie dla przedsiębiorstw nieujętych, przez kumulację, w zestawieniu B) 

 

 

1. Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa 

Imię i nazwisko lub nazwa 

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

Adres (siedziba) 

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

Numer w rejestrze/numer VAT1 

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

Imię i nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo2 

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

 

2. Dane przedsiębiorstwa 

Okres referencyjny  

 Liczba osób 

zatrudnionych 

Roczny obrót 

( )  

Całkowity bilans 

 (RJR)  roczny (*) 

Łącznie    

(*) W tys. euro. 

Dane te należy wpisać w zestawienie B(2) w załączniku B. 

 

Uwaga: Dane przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem wnioskodawcy pochodzą z ich sprawozdań finansowych i innych danych, 

skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się proporcjonalnie dane każdego ewentualnego przedsiębiorstwa 

partnerskiego tego przedsiębiorstwa związanego, znajdującego się bezpośrednio na poziomie „upstream" lub „downstream" w stosunku do 

niego, chyba że zostały one już ujęte w rachunkach skumulowanych3. 

Takie przedsiębiorstwa partnerskie są traktowane jako bezpośredni partnerzy przedsiębiorstwa wnioskodawcy. A zatem należy dołączyć 

ich dane oraz formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego do załącznika A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.  

2 Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku. 

3 Jeżeli dane przedsiębiorstwa zostały ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych w mniejszej części niż określona na mocy art. 6 ust. 2, należy zastosować procent zgodny 

z tym artykułem (definicja, art. 6 ust. 3, akapit drugi). 


