
schemat wypełnienia sprawozdania o pomocy de minimis udzielanej na 

podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników 

na podstawie Instrukcji sporządzenia sprawozdania stanowiącej załącznik do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań 

o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o 

zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1728) 

kolumna w 

sprawozdaniu 

co 

należy 

wpisać 

co oznacza dany symbol 

2a 2.08 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

2b pozostawienie niewypełnionej kolumny 

2c art. 

70b 

przepis ustawy o systemie oświaty,  na podstawie którego udzielane 

jest dofinansowanie doszkalania młodocianych pracowników 

3a brak sformułowanie to należy wpisać ze względu na brak aktu 

wykonawczego przy udzielaniu pomocy dla młodocianych 

3b brak sformułowanie to należy wpisać ze względu na brak aktu 

wykonawczego przy udzielaniu pomocy dla młodocianych 

3c symbol decyzji 

program pomocowy pozostawienie niewypełnionej kolumny 

dzień udzielenia 

pomocy 

dd.mm.rrrr – data wydania decyzji 

imię i 

nazwisko/nazwa 

przedsiębiorcy 

wynika z danych przedstawianych przez beneficjenta przy ubieganiu się o 

pomoc de minimis 

forma prawna 

beneficjenta 

jeden kod do wyboru spośród poniższych w zależności od informacji 

przedstawionych przez przedsiębiorcę 

1.A przedsiębiorstwo państwowe 

1.B jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

1.C jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego 

1.D 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 



1.E jednostka sektora finansów publicznych 

2 beneficjent pomocy nienależącego do kategorii określonych kodem 

1.A-1.E 

wielkość beneficjenta jeden kod do wyboru spośród poniższych w zależności od informacji 

przedstawionych przez przedsiębiorcę 

0 mikroprzedsiębiorca 

1 mały przedsiębiorca 

2 średni przedsiębiorca 

3 przedsiębiorca nienależący do kategorii określanych kodem 0-2 

NIP beneficjenta wynika z danych przedstawianych przez beneficjenta przy ubieganiu się o 

pomoc de minimis 

identyfikator gminy 7 cyfr pisanych łącznie (bez spacji przed ostatnim znakiem) 

oznaczających identyfikator gminy, na terenie której przedsiębiorca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania – wynika z danych przedstawianych 

przez beneficjenta przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

klasa PKD wynika z danych przedstawianych przez beneficjenta przy ubieganiu się o 

pomoc de minimis – dla celów sprawozdawczych nową klasę PKD wpisuje 

się jako 4 pierwsze znaki rozdzielone pośrodku kropką i na końcu symbol 

„/07” zamiast oznaczeń literowych, np. 01.12/07 

wartość nominalna 

pomocy 

kwota wynikająca z decyzji 

wartość pomocy 

brutto 

taka sama jak kwota nominalna 

forma pomocy A1.1 dotacja 

przeznaczenie 

pomocy 

jeden z poniższych kodów do wyboru w zależności od informacji 

przedstawionych przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis 

e1 de minimis (limit 200 tys. euro na 3 lata) 

e1t de minimis udzielana przedsiębiorcom prowadzącym działalność w 

sektorze transportu drogowego (limit 100 tys. euro na 3 lata) 

źródło pochodzenia 

pomocy 

A środki pochodzące ze źródeł krajowych 

 


