
Dodatkowe informacje dla pracodawców dotyczące wypełniania formularza informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

A.1. Informacje dotyczące wspólnika – wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis
wnioskuje  wspólnik  spółki  cywilnej,  jawnej,  partnerskiej,  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  albo
komplementariusz spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z
działalnością  prowadzoną  w  tej  spółce  (podaje  się  informacje  dotyczące  tego  wspólnika  albo
komplementariusza).

Punkt 6. Pracodawca zakreśla wielkość podmiotu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 str.1)

• -  MIKROPRZESIĘBIORCA  definiuje  się  jako przedsiębiorstwo,  któr  zatrudnia  mniej  niż  10
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO,

• -  MAŁY  PRZEDSIĘBIORCA definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO,

• - ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250
pracownikow i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EURO,

• -INNY PRZEDSIĘBIORCA  definiuje  się  jako przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  powyżej  250
pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa
przekracza 43 milionów EURO.

B.  W  związku  ze  zmianą  przepisów  od  15  listopada  2014r.  (zmienił  się  formularz  informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  składany przez pracodawcę jako załącznik do
wniosku  o  przyznanie  dofinansowania  kosztów  kształcenia  młodocianego  pracownika)  i  wobec  braku
konieczności badania sytuacji ekonomicznej,  pracodawcy nie wypełniają części B tego formularza.

D. Informacje dot. pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis

W części D należy wpisać informacje dotyczące pomocy otrzymanej na tego młodocianego którego dotyczy
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia – zwykle będzie to tylko pomoc szkoleniowa otrzymana z
OHP na podstawie umowy podpisanej (zawartej) do dnia 30.06.2014r. (gdyż od dnia 01.07.2014r. zmienia
się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji z OHP na pomoc de minimis).

• Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) – należy wpisać datę zawarcia umowy z OHP
• podmiot  udzielający  pomocy  (kol.  2) –  należy  wpisać  nazwę  i  adres  podmiotu,  który  udzielił

pomocy (OHP)
• podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3) 

(kol.  3a)   informacje  podstawowe – ustawa z  20.04.2004r.  o  promocji  zatrudnienia  instytucjach
rynku pracy (Dz. U. 2015 poz. 674) art. 12 ust. 6
(kol. 3b) informacje szczegółowe – Rozporządzenie MPiPS z 25.05.2014r. w sprawie refundowania
ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

• forma  pomocy  (kol.  4)  -refundacja  należy  podać  wyłącznie  kod  oznaczający  właściwą  formę
pomocy - A1.4

• wartość  otrzymanej  pomocy  (kol.  5a  i  5b) –  kwota  refundacji  z  OHP  otrzymana  na  tego
młodocianego, którego dotyczy składany wniosek (jest ona równa wartości brutto). Wartość brutto –
kwota refundacji z OHP otrzymana na tego młodocianego, którego dotyczy wniosek (jest ona równa
wartości nominalnej).

• Przeznaczenie pomocy (kol. 6) – należy podać kod wskazujący przeznaczenie pomocy a14.2



Jednocześnie  w  przypadku  uzupełnienia  tabeli  pomocy  otrzymanej  w  odniesieniu  do  tych  kosztów,
wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu przedsięwzięcia, na którego realizację udzielona
została pomoc (punkty 1 – 8 ). 
W konsekwencji będą je wypełniać tylko wnioskodawcy, którzy do dnia 30.06.2014r. zawarli umowy z OHP
na refundację  wynagrodzeń składek na ubezpieczenie  społeczne konkretnego młodocianego pracownika,
którego dotyczy wniosek o uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia.
 

• 1) opis przedsięwzięcia – kształcenie młodocianego pracownika (przyuczenie/nauka zawodu)

• 2)  koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich
rodzaje: należy wskazać sumę wszystkich kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku ze
szkoleniem młodocianego pracownika.

• 3) maksymalna dopuszcalna intensywność pomocy -60% 

 możliwe jest zwiększenie intensywności
- o 10% w przypadku kształcenia młodocianego pracownika w średnim przedsiebiortswie – 70% 
- 20% w  przypadku kształcenia młodocianego pracownika w mikro- lub małym przedsiebiorstwie – 80%.
Należy wpisać odpowiedni procent.

• 4)  intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami o których mowa w pkt 2. - należy
wpisać wartość procentową otrzymanej pomocy z OHP w stosunku do kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą wykazanych w pkt. 2

• 5) lokalizacja  przedsięwzięcia – adres pod którym odbywała się nauka zawodu.

• 6)  cele  które  mają  być  osiągniete  w  związku  z  realizacją  przedsięwzięcia –  wykształcenie
młodocianego pracownika w zawodzie ( wymienic zawód)

• 7) etapy realizacji  przedsięwzięcia – liczba miesięcy np. 36 miesięcy

• 8)  data  rozpoczęcia  oraz  zakończenia  realizacji  przedsięwzięcia -data  zawarcia  umowy  z
mlodocianym pracownikiem w celu  nauki  zawodu  lub  przyuczenia  do  wykonywania  określonej
pracy i data jej zakończenia.


