
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ 

O POMOC DE MINIMIS W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.07.2014 

Informacje przedstawiane przez wnioskodawcę na przedmiotowym 

formularzu mają na celu zapewnienie, iż podmiot udzielający pomocy przed 

jej przyznaniem sprawdzi, czy wszystkie warunki wynikające z prawa unijnego 

zostały spełnione. 

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jak 

również rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis nie odwołują się expressis verbis do konkretnego rozporządzenia KE 

(np. rozporządzenia nr 1998/2006), lecz wskazują generalnie na pomoc de 

minimis. W związku z tym formularz informacji z rozporządzenia może być 

stosowany zarówno do udzielania pomocy na podstawie rozporządzenia KE 

nr 1998/2006, jak i rozporządzenia KE nr 1407/2013. 

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż w porównaniu do dotychczasowego 

rozporządzenia KE nr 1998/2006, w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 

wprowadzono pewne zmiany, tj.: 

 brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co 

oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji 

ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację 

od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis; 

wyjątkiem są pożyczki i gwarancje, w przypadku których, aby uznać je 

za tzw. pomoc przejrzystą należy ocenić sytuację ekonomiczną 

przedsiębiorcy[4], 

 zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora 

drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR), 

 dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis w sektorze 

węglowym, 

 doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku 

połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co 

najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku 

prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de 

minimis), 

 wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. 

pojedynczego organizmu gospodarczego). 

Powyższe zmiany oznaczają, iż niektóre informacje z obecnej wersji 

formularza informacji są zbędne, np. 

 część B dotycząca oceny trudnej sytuacji ekonomicznej,  

 obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata 

obrotowe, 

 pytanie o sektor węglowy. 

http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#_ftn4


Z kolei innych informacji pozwalających na ocenę warunków 

z rozporządzenia KE nr 1407/2013 może brakować, np. 

 mających na celu stwierdzenie, czy wnioskodawca łącznie z innymi 

podmiotami spełnia definicję tzw. pojedynczego przedsiębiorstwa  

 weryfikację kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach 

i podziałach przedsiębiorstw). 

W takich przypadkach do czasu nowelizacji formularza informacji w ocenie 

UOKiK należałoby przyjąć następujący sposób postępowania: 

o w przypadku informacji, które są zbędne należałoby przyjąć, 

że wnioskodawca nie musi ich przedstawiać (może pominąć 

odpowiednie informacje z formularza), zaś gdyby to uczynił, podmiot 

udzielający pomocy nie musi brać ich pod uwagę, ponieważ nie mają 

znaczenia przy ocenie zgodności pomocy de minimis 

z rozporządzeniem KE nr 1407/2013; 

o w stosunku do informacji, których brakuje należałoby się posiłkować 

przepisem art. 39 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, z którego wynika, że „beneficjent pomocy 

oraz podmiot ubiegający się o pomocy jest zobowiązany 

do przekazywania informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej 

Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie 

lub rybołówstwie – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, 

lub podmiotowi udzielającemu pomocy – na ich żądanie, w zakresie 

i terminach określonych w żądaniu”. W przypadku zatem pomocy 

udzielanej na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013, pomimo 

braku nowelizacji formularza informacji, przepis ten stanowi podstawę 

prawną do tego, aby podmiot udzielający pomocy o takie informacje 

beneficjenta dopytał. 
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