
 
 

                               

 Załącznik nr 8 do Regulaminu udziału w projekcie 

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA nr …..…/2019 

w ramach projektu 

„Pracownik kręgosłupem przedsiębiorstwa”  

nr projektu RPLU.10.03.00-06-0007/18 

zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy: 

 
Proesa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000434300, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Agnieszkę 
Wieczorkiewicz, zwaną dalej Projektodawcą,  
a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...., 
z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..,  
wpisaną do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, 
nr NIP …………..……………………..…………., nr REGON ……….………………..……………, tel. ……………………..………. ….……,  
e-mail:  ………………………..………………………..reprezentowaną przez……………………..………………………………………,  
zwaną dalej Przedsiębiorcą, 
 

o następującej treści:  

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie: 

A. Działań zdrowotnych: 

 Badania i konsultacje: 

- BHP: rozpoznanie czynników ryzyka, indywidualna rozmowa ora analiza poszczególnych stanowisk 
pracy i oszacowanie ryzyka na każdym stanowisku pracy -1h/1os; 

- lekarz ortopeda: diagnoza wystąpienia dolegliwości/chorób układu ruchu, upośledzeń funkcji 
ruchu – 2h/1os. (w tym 1h badanie wstępne rozpoznanie/diagnoza identyfikacja następnie 
skierowanie na badania, 1h konsultacja z przeprowadzonymi badaniami i wydanie opinii dla 
pracownika i pracodawcy); 

- lekarz neurolog: diagnoza wystąpienia dolegliwości/chorób obwodowego układu nerwowego -
2h/1os. (w tym 1h badanie wstępne rozpoznanie/diagnoza identyfikacja następnie skierowanie na 
badanie + 1h konsultacja z przeprowadzonymi badaniami i wydanie opinii dla pracownika 
i pracodawcy). 



 
 

                               

Po przeprowadzonych  badaniach i konsultacjach każde przedsiębiorstwo otrzyma raport zbiorczy na 
podstawie indywidualnych opinii bez podawania danych wrażliwych. 

 Przeprowadzenie badań specjalistycznych w zakresie chorób kręgosłupa zgodnie z zaleceniami 
lekarza/y. 

 Przeprowadzenie rehabilitacji pracowników w zakresie opracowania i edukacji osób zagrożonych 
chorobą zawodową - 6hx70os. – nauka indywidualnych ćwiczeń w miejscu pracy jak i w zakresie 
obecnego stanu zdrowia jak i zajmowanego stanowiska pracy. 

 Przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych w zakresie właściwych postaw i zachowań na stanowisku 
pracy – 7grup x 10osób x 10h (min. 2 dni szkolenia). 

 Przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych w zakresie mobilizacji do podejmowania działań 
prozdrowotnych 7grup x 10osób x 10h (min. 2 dni szkolenia). 

 Opracowanie raportu z zakresu zagrożeń wystąpienia chorób kręgosłupa w zakładzie pracy dla obu 
przedsiębiorstw. 

B. Działań edukacyjnych: 

 Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania 
(IPD) na podstawie którego pracownicy przedsiębiorstw będą kierowani na szkolenia 
przekwalifikujące lub uzupełniające kwalifikacje. 

 Kierowanie na szkolenia zgodnie z IPD. 

 Przeprowadzenie szkoleń zgodnie z IPD. 

przez Projektodawcę osób pracujących w wieku aktywności zawodowej z obszaru województwa 

lubelskiego, zatrudnione w przedsiębiorstwie z terenu województwa lubelskiego będących w grupie 

podwyższonego ryzyka zachorowania z przyczyn zawodowych na choroby kręgosłupa i układu ruchu i 

będą objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.  

2. Wsparcie dotyczy wybranych zagadnień zatwierdzonych do realizacji w projekcie pt. „Pracownik 

kręgosłupem przedsiębiorstwa” nr projektu RPLU.10.03.00-06-0007/18, realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, 10.3 Programy polityki zdrowotnej, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

zwanym dalej „Projektem”. 

§ 2. 

1. Pomoc de minimis, która stanowi 100% kosztów udziału w projekcie, jest współfinansowana ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Maksymalna wartość pomocy de minimis dla:  

   1 osoby biorącej udział w projekcie wynosi 5553,34zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 
trzydzieści cztery grosze).  



 
 

                               

3. Podpisując Umowę Przedsiębiorca potwierdza, że spełnia kryteria formalne określone w Regulaminie 

Projektu, które uprawniają go do uczestnictwa w Projekcie. 

4. Przedsiębiorca otrzyma wsparcie, o które się ubiega, na następujące PKD: ……… 

5. Podpisując  umowę Przedsiębiorca oświadcza,  że należy do: 

□ mikroprzedsiębiorstwo (definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i 
którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.) 

□ małe przedsiębiorstwo (definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i 
którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR) 

□ średnie przedsiębiorstwo (definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 

pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 43 milionów EUR.) 

§ 3. 

1. W ramach zawartej Umowy Projektodawca zapewni Uczestnikom Projektu bezpłatne wsparcia:  

A. Działania zdrowotne (wymienione w § 1, ust. 1, pkt. A) 

B. Działania edukacyjne (wymienione w § 1, ust. 1, pkt. B) 

§ 4. 

1. Łącznie wymagane jest spełnienie następujących kryteriów uprawniających do udziału w projekcie 

przedsiębiorstwo i jego pracowników, tj.:  

a) Przedsiębiorca posiada siedzibę na terenie woj. lubelskiego, 

b) Wszyscy delegowani pracownicy są osobami w wieku aktywności zawodowej z obszaru woj. 

zatrudnione w przedsiębiorstwie z terenu woj. lubelskiego będących w grupie podwyższonego 

ryzyka zachorowania z przyczyn zawodowych na choroby kręgosłupa i układu ruchu. 

c) Pomoc o którą przedsiębiorstwo wnioskuje podczas uczestnictwa w ww. projekcie, nie spowoduje 

dla niego przekroczenia w roku podatkowym i dwóch poprzednich latach podatkowych pomocy de 

minimis o równowartości w złotych kwoty 200 000 euro (w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro), obliczonych według 

średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

d) Przedsiębiorstwo jest uprawnione do otrzymania pomocy de minimis (zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie  udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020). 

2. W projekcie nie mogą brać udziału przedsiębiorstwa nieuprawnione do otrzymania pomocy (zgodnie 

z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, tj. są:  



 
 

                               

a)  przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/20001; 

b) przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;  

c) przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych w następujących przypadkach:  

(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez 

przedsiębiorstwa objęte pomocą;  

(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom 

podstawowym; 

 d) przedsiębiorstwem prowadzącym działalność związaną 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;  

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów 

sprowadzanych z zagranicy.2 

2. Ponadto przedsiębiorstwo musi spełnić dodatkowe kryteria: 

a) poprawne i kompletne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i terminowe dostarczenie 

wszystkich wymaganych, 

b) pozytywne zakwalifikowanie do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 

§ 5. 

1. Grupę docelową będą stanowić 2 przedsiębiorstwa i ich 70 pracowników w wieku aktywności 

zawodowej z obszaru woj. lubelskiego zatrudnione w przedsiębiorstwie z terenu woj. lubelskiego 

będących w grupie podwyższonego ryzyka zachowania z przyczyn zawodowych na choroby kręgosłupa 

i układu ruchu i będą objęte przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby. 

2. Do projektu mogą przystąpić tylko ci Przedsiębiorcy, którzy mają możliwość ubiegania się o pomoc de 

minimis. Pomoc publiczna w ramach projektu jest udzielana zgodnie z zasadą de minimis w oparciu 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie  udzielania pomocy 

de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020.  

                                                           
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 17 z 

21.1.2000, s. 22). 

2 Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c), a także działalność w jednym lub większej liczbie sektorów 

lub w innych obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pomocy 

przyznanej w związku z działalnością w sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że 

dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność w 

sektorach wyłączonych z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. 

 



 
 

                               

3. Przedsiębiorstwa otrzymają zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1550) 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie.  

§ 6. 

1. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w projekcie dostarczenie do Biura Projektu „Pracownik 

kręgosłupem przedsiębiorstwa” mieszczącego się przy ul. Montażowej 16, 20-016 Lublin, podpisanych 

dokumentów: 

a) Podpisanej umowy szkoleniowo-doradczej, 

b) Listy pracowników delegowanych na szkolenia, 

c) Oświadczenia o aktualności danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, 

d) Oświadczeń Uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –w dniu 

pierwszych zajęć. 

2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

b) obecności na konsultacjach i badaniach, 

c) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo podpisem na liście obecności,  

d) uczestniczenia w min. 80 % szkoleń zawodowych, 

e) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego rezultatów, 

f) wypełniania testów weryfikujących poziom wiedzy, 

g) informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej.  

3. Warunkiem ukończenia Projektu jest udział we wszystkich formach wsparcia oraz stosowanie się do 

zaleceń wynikających z Regulaminu Projektu.  

4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszelkich 

zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić ich dalszy udział w Projekcie.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się 

niezwłocznie (tj. w terminie do 7 dni kalendarzowych) dostarczyć do Organizatora pisemną informację 

o tym fakcie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty).  

6. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić 

Uczestnika/Uczestniczkę z listy Uczestników Projektu i obciążyć kosztami udziału w Projekcie 

przedsiębiorstwo delegujące danego uczestnika. 

7. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia w zakładzie pracy pomieszczeń do przeprowadzenia 

konsultacji z pracownikiem służb BHP (wyposażonego w biurko, komputer, krzesła, miernik hałasu, 

stolik) oraz na przeprowadzenie doradztwa zawodowego i szkoleń w ramach projektu. 



 
 

                               

§ 7. 

Projektodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu. 

Uczestnicy zobowiązani są do podpisania Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w ramach projektu „Pracownik kręgosłupem przedsiębiorstwa” zgodnie z art. 13 i art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawa z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

§ 8. 

1. Ogólne zasady obowiązujące w Projekcie, sposób prowadzenia rekrutacji, warunki kwalifikowalności  

Uczestników Projektu, zasady realizacji szkoleń, uczestnictwa w Projekcie, rezygnacji lub zmiany 

terminu uczestnictwa w szkoleniu są szczegółowo określone w Regulaminie Projektu, dostępnym na 

stronie internetowej  http://proesa.pl/pkp/, w Biurze Projektu przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin 

oraz w siedzibach firm.  

2. Podpisanie niniejszej Umowy oznacza akceptację warunków Regulaminu projektu. 

§ 9. 

Projektodawca i Przedsiębiorca zobowiązują się do dołożenia wszelkiej staranności, aby wykonać Umowę 

zgodnie z jej treścią i celem. 

§ 10. 

Wycofanie się Uczestnika z udziału w Projekcie lub nieukończenie cyklu wsparć przez Uczestnika może 

skutkować karą finansową nałożoną na Przedsiębiorcę. 

 

§ 11. 

Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Sprawy 

wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

§ 13. 

Przedsiębiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej pomocy 

publicznej przez okres 10 lat od dnia otrzymania pomocy. 

 

http://proesa.pl/pkp/


 
 

                               

 

§ 14. 

Umowę wraz załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

Przedsiębiorca:                                                                                                        Projektodawca: 

 

 

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

(Podpis osoby  reprezentującej                                                          (Podpis osoby reprezentującej  

         i pieczęć firmy)                                                                                           i pieczęć firmy) 

 

Spis załączników: 

1. Lista pracowników delegowanych na szkolenia w ramach projektu „Pracownik kręgosłupem 

przedsiębiorstwa” 

2. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych  

3. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis 

4. Dokument rejestrowy przedsiębiorstwa - kopia KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o 

Działalności Gospodarczej (Dokumenty nie powinny być wydane wcześniej niż 1 miesiąc przed datą 

przystąpienia do projektu.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                               

Załącznik nr 1: 

Lista pracowników delegowanych na szkolenia w ramach projektu „Pracownik kręgosłupem 

przedsiębiorstwa” 

 

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

Miejscowość i data        Podpis osoby reprezentującej  

                                                               i pieczęć  Przedsiębiorstwa 

Lp. Nazwisko i imię PESEL 

Pełny 

adres 

zamieszkania 

Telefon 

kontaktowy 
E-Mail 

 

1. 
     

 

2. 
     

 

3. 
     

 

4. 
     

 

5. 
     

 

6. 
     

 

7. 
     

 

8. 
     

9.      

10.      



 
 

                               

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACH ZGŁOSZENIOWYCH 

SKŁADANYCH NA ETAPIE REKRUTACJI 

 

Ja niżej podpisany/a  (imię i nazwisko) ………………………………………………………….…………………… 

Legitymujący/ a się dowodem osobistym (seria i numer) ………………………………………………………….…… 

Reprezentujący Przedsiębiorstwo (nazwa i NIP) ………………………………………………………….…………… 

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

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym oraz w 

pozostałych dokumentach rekrutacyjnych określonych w Regulaminie Projektu uległy/ nie uległy3 zmianie. 

 

 

W przypadku zaistnienia zmiany proszę wskazać, jakie dane uległy zmianie i w jaki sposób i/lub dołączyć 

stosowny załącznik: 

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

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

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

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

 

 

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

   Miejscowość i data        Podpis osoby reprezentującej 

                        i pieczęć  Przedsiębiorstwa 

  

                                                           
3
 Niewłaściwe skreślić. 



 
 

                               

Załącznik nr 3 

                       
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

                       
 z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1550) 

ZAŚWIADCZENIE Nr 
  

O POMOCY DE MINIMIS   
 

1) 
  

                                                                                                                                                                Data wydania                              

    
 

  
 

                     
  

                      
  

  

  A. CEL DOKUMENTU                                                 

                                                                  

            x  Wydanie zaświadczenia        Korekta zaświadczenia
2)

                 

                                                                  

                                                                  

Stwierdza się nieważność zaświadczenia nr 
          

1)
 

wydanego w dniu 
    -     -           

                                                                  

  B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO POMOCY DE MINIMIS 
  

  Pieczęć             

  

  

                                        

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

  Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy de minimis                       

  9 4 6 2 6 4 1 2 4 1                                             

                                                                  

  Nazwa podmiotu udzielającego pomocy de minimis                                 

  Proea. Sp. z o.o.   

    

  Adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy de minimis                                 

  ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin   

    

                                                                  

  

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA 
POMOCY DE MINIMIS3) 

    

C1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓLNIKA SPÓŁKI 
CYWILNEJ LUB OSOBOWEJ WNIOSKUJĄCEGO O 
POMOC DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
PROWADZONĄ W TEJ SPÓŁCE4) 

  

  

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy de 
minimis   Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wspólnika

5)
   

                                                        

  Imię i nazwisko albo nazwa beneficjenta pomocy de minimis       Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika   



 
 

                               

  

 
      

  
  

          

  
Adres miejsca zamieszkania albo siedziby beneficjenta 
pomocy de minimis 

      

Adres miejsca zamieszkania albo siedziby wspólnika 

  

          

  

 

      

  

  

          
          
                                                                  

  D. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS           

                                                                  

  
Poświadcza się, że pomoc udzielona w dniu         

                        

                                                                  

  

na podstawie
6)

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 2 lipca 2015 roku w sprawie 
udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1073) 

  

    

    
    

                                                                  

  
o wartości brutto

7)
 

 
 zł, stanowiącej 
równowartość 

  
 

 euro 
      

  stanowi pomoc de minimis.     
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  Pomoc de minimis spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji (należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji) :     

                                                                   

  x   (UE) NR 1407/2013 Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 R. W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 107 I 108 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU 
UNII EUROPEJSKIEJ DO POMOCY DE MINIMIS (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1) 

  
  

    
    

  

  Pomoc została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego towarów
8)

    TAK x  NIE 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

      
(UE) NR 360/2012 Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 107 I 108 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU 
UNII EUROPEJSKIEJ DO POMOCY DE MINIMIS PRZYZNAWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWOM WYKONUJĄCYM USŁUGI 
ŚWIADCZONE W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8) 

      

            

    Opis usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym
9)

                                 

    

  

    

        

        

        

                                                                  

  E. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO WYDANIA ZAŚWIADCZENIA   

        Podpis     

  Agnieszka Wieczorkiewicz     

  

  

  Stanowisko służbowe       



 
 

                               

  Prezes zarządu       

                                                                  

1) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot udzielający pomocy posiada wewnętrzny system numeracji wydawanych zaświadczeń. 

2) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. 
w przypadku stwierdzenia nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia w odniesieniu do tej samej pomocy, ze względu na fakt, iż wartość faktycznie udzielonej 
pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy podana we wcześniej wydanym zaświadczeniu. 

3)  W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo 
komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki 
cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca 
prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy miejsc zamieszkania wszystkich wspólników tej spółki. 

4) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki 
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego 
wspólnika albo komplementariusza). 

5) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP. 

6) Podaje się krajowe akty prawne będące podstawą udzielenia pomocy (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała i/lub umowa, decyzja). 

7) Podaje się wartość pomocy w złotych oraz  w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2  tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi. W przypadku 
zaświadczenia korygującego, stwierdzającego, iż pomoc której dotyczyło unieważnione zaświadczenie, nie została w ogóle udzielona, wpisuje się wartość 0. 

8) Odpowiedź przeczącą zaznacza się, w przypadku gdy beneficjent pomocy de minimis: 
-  w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów albo 
- prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów oraz inną działalność gospodarczą, posiada rozdzielność rachunkową 
działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów zapobiegającą ewentualnym przypadkom subsydiów krzyżowych, a udzielona pomoc de minimis 
przeznaczona jest wyłącznie na działalność inną niż w sektorze transportu drogowego towarów. 

Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym 
przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o 
której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod 
przypisywania kosztów i przychodów. 

9) Podaje się informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej usługi świadczonej przez beneficjenta, tj. pozwalające odróżnić tę usługę od innych usług 
świadczonych przez beneficjenta oraz usług świadczonych przez inne podmioty, np. nazwa usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, sektor, w jakim jest 
świadczona, okres oraz obszar jej wykonywania. 
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……………………………………                                  ………………………………………  

   Miejscowość i data        Podpis osoby reprezentującej 

                        i pieczęć  Przedsiębiorstwa 

 


