
Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się  

o pomoc de minimis 

 

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis  

Punkt 1-5 – należy wpisać (DRUKOWANYMI LITERAMI) podstawowe informacje na temat wnioskodawcy i 

prowadzonej przez niego działalności 

 

 identyfikator gminy (zgodny z Rozporządzeniem 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, ze zm.).  

1403011 – Miasto Garwolin 

1403021 – Miasto Łaskarzew 

1403032 – Gmina Borowie 

1403042 – Gmina Garwolin 

1403052 – Gmina Górzno 

1403062 – Gmina Łaskarzew 

1403072 – Gmina Maciejowice 

1403082 – Gmina Miastków Kościelny 

1403092 – Gmina Parysów 

1403103 – Miasto i Gmina Pilawa 

1403112 – Gmina Sobolew 

1403122 – Gmina Trojanów 

1403132 – Gmina Wilga 

1403143 – Miasto i Gmina Żelechów 

 

Punkt 6. Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1). 

1. Mikroprzedsiębiorstwo - mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

2 milionów EUR.  

2. Małe przedsiębiorstwo - mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

10 milionów EUR.  

3. Średnie przedsiębiorstwo - mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekroczą 50 milionów Euro lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.  

 

Punkt 7. Należy podać kod dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca 

ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli nie można wpisać PKD, z którego wyszkolony został młodociany, wpisujemy 

PKD, które przynosi największy dochód. 

 

Punkt 8. Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o 

pomoc de minimis. 

 

Punkt 9-10. Należy podać informację o powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami (również tymi należącymi do 

wnioskodawcy).  

 

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika nie wypełniamy części A1 

oraz części B 

 

C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona 

pomoc de minimis.  

W części C formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się 

o pomoc de minimis w określonych sektorach.  



Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach takich jak:  

- rybołówstwa i akwakultury (objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000  

- w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych  

- przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych w następujących przypadkach: 

 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od 

producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; 

 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym; 

- działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio 

związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami 

bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej 

- pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z 

zagranicy. 

 

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma 

być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis.  

 

Pytanie 1 - zawsze zaznaczamy odpowiedź „TAK” 

Pytanie 2 – zaznaczamy „TAK” w przypadku otrzymania refundacji z OHP, jeżeli umowa została podpisana została 

do 30.06.2014 r. Dla umów podpisanych po 01.07.2014 r. zaznaczamy „NIE” 

 

Do 30.06.2014 r. refundacja z OHP była traktowana jako pomoc inna niż de minimis (pomoc szkoleniowa), dlatego 

też konieczne było wypełnienie tabeli w części D oraz liczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.  

 

Po 01.07.2014 r. refundacja z OHP jest pomocą de minimis w związku z czym nie wypełniamy tabeli w części D. 

 

UWAGA: dotyczy tylko umów z OHP podpisanych do 30.06.2014 r. (gdzie zachodzi konieczność wypełnienia tabeli 

w części D) 

 

W tabeli należy wykazać pomoc udzieloną przez OHP na te same koszty kwalifikowane w związku, z którymi 

podmiot ubiega się o pomoc de minimis tj. na młodocianego pracownika. Koszty dotyczą tylko tego młodocianego  

o zwrot kosztów którego wnioskujemy. 

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) – Data umowy z WK OHP 

 

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) – Wojewódzka Komenda Ochotniczego Hufca Pracy  

 

3. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3) – wypełnić zgodnie ze wzorem poniżej 

 

Podstawa prawna - informacje podstawowe Podstawa prawna - informacje szczegółowe 

3a 3b 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn zm.) 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków 

Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 

pracownikom (Dz. U. Nr 77 poz. 518 z późn. zm.) 

 

4. Forma pomocy – należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy A1.4 (refundacja) 

 

5. Wartość otrzymanej pomocy - należy podać:  

a) wartość nominalną pomocy – kwota refundacji z WK OHP 

b)  wartość brutto – kwota refundacji z WK OHP 

 

7. Przeznaczenie pomocy  – należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy a14.1 

 

Jednocześnie w przypadku uzupełnienia tabeli dotyczącej pomocy otrzymanej w odniesieniu do kosztów, o których 

mowa wyżej, zobowiązano wnioskodawców do przedstawienia opisu przedsięwzięcia, na realizację którego udzielona 

została pomoc (pkt 1-8 znajdujące się pod tabelą w części D).  

 



1. opis przedsięwzięcia – kształcenie młodocianego pracownika 

2. koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje (w 

rozbiciu na poszczególne przeznaczenia pomocy) - należy wskazać sumę wszystkich kosztów kwalifikowanych 

poniesionych w związku ze szkoleniem młodocianego pracownika oraz rodzaje tych kosztów.  

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń 

wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518 ze zm.): 

- wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzonych szkolenie;  

- koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty zakwaterowania; 

- inne wydatki bieżące, w tym w szczególności wydatki na materiały bezpośrednio związane ze szkoleniem; 

- amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia;  

- koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem; 

- koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach w 

sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, obowiązujących w okresie, za który pomoc 

jest przyznawana, i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jakie ponosi pracodawca w okresie, w 

którym pracownik ten faktycznie uczestniczy w szkoleniu, po odjęciu efektywnego czasu pracy - do wysokości sumy 

ogólnej kosztów. 

 

Kwota wpisana w tym miejscu musi mieć odzwierciedlenie w dokumentacji znajdującej się u pracodawcy (paragony, 

faktury). Instruktor prowadzący naukę zawodu powinien prowadzić comiesięczne rozliczenie godzin przepracowanych 

na rzecz młodocianego.  

 

3. maksymalna dopuszczalna intensywność lub wartość pomocy w – 60 %  

Zwiększenie intensywności: 

- o 10 % w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub dla osób 

niepełnosprawnych, czyli w sumie 70 % 

- o 10 % w przypadku kształcenia młodocianego w średnim przedsiębiorstwie – czyli w sumie 70 % 

- o 20 % w przypadku kształcenia młodocianego w małym przedsiębiorstwie – czyli w sumie 80 % 

- o 20 % w przypadku kształcenia młodocianego w  mikroprzedsiębiorstwie – czyli w sumie 80 % 

 

4. intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3 – należy 

wpisać wartość pomocy już udzielonej z innych źródeł na te same koszty, czyli OHP.  

    Intensywność należy obliczyć według wzoru: 

I= (PP/K) x 100 % 

gdzie: 

- PP – wielkość pomocy publicznej otrzymanej z OHP 

- K – wszystkie koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z pkt. 2 

Np. 4 000 zł – wielkość pomocy z OHP 

       10 000 zł wszystkie koszty nauki zawodu 

Czyli intensywność otrzymanej pomocy wynosi 40 % 

5. lokalizacja przedsięwzięcia – adres pod którym odbywała się nauka.  

6. cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia: wykształcenie młodocianego 

pracownika 

7. etapy realizacji przedsięwzięcia – nic nie wpisujemy  

8. data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia – data zawarcia umowy i jej zakończenia lub data 

egzaminu jeżeli jest wcześniejsza.  

 

 


