
Pomoc publiczna - instrukcja wypełniania 
dokumentów do umowy o dotację 

z Unii Europejskiej

Przed podpisaniem umowy o dotację na utrzymanie bieżącej działalności w związku z pandemią 
COVID-19 obowiązkowe jest przekazanie wszystkich dokumentów wymaganych regulaminem 
naboru. Dokumenty należy przekazać elektronicznie za pomocą systemu Mewa 2.0 
(https://mewa2.mazowia.eu/), czyli tego samego w którym został złożony wniosek. Wśród 
wymaganych dokumentów są między innymi oświadczenia dotyczące możliwości korzystania z 
pomocy publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami wypełniania dokumentów. 
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Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

Oświadczenie przed podpisaniem umowy 
o spełnieniu kryteriów podmiotowych
przez przedsiębiorcę

Oświadczenie o wysokości otrzymanej po-
mocy publicznej związanej z negatywnymi 
 konsekwencjami ekonomicznymi z powodu 
COVID-19

https://mewa2.mazowia.eu/


Formularz składa się z kilku części. Sekcje A – C dotyczą podstawowych informacji o firmie, sytu-
acji ekonomicznej i prowadzonej działalności. Sekcja D dotyczy już otrzymanej pomocy publicz-
nej, natomiast sekcja E – upoważnienia do przedstawienia informacji. 

Sekcja A 
Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna 

Punkty 1-3 
Wpisz podstawowe informacje na temat swojej firmy i prowadzonej działalności, tj. NIP, imię i na-
zwisko albo nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc oraz jego adres miejsca zamieszkania albo 
adres siedziby podmiotu. 

Uwaga !
W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo  partnerskiej albo kom-
plementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w 
związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej 
spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP 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 wszystkich wspólników tej spółki.

Sekcja A1 
Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc publiczną w 
związku z działalnością prowadzoną w tej spółce. 

Punkty 1a - 3a 
Wypełnij wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo 
partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący 
akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce. 
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Należy wtedy podać informacje dotyczące wspólnika albo komplementariusza takie jak: NIP, imię 
i nazwisko albo nazwa wspólnika, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika.

Punkt 4 - Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 

Wpisz siedmiocyfrowy identyfikator gminy. Znajdziesz go na liście identyfikatorów opublikowa-
nych na stronie: 
https://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php  
("Pliki pomocne przy sporządzaniu sprawozdań i instrukcje" w części "Wykazy")

Dodatkowe informacje:
Oznaczenia gmin nadane są w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grud-
nia 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.). 

Punkt 5 - Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z późn. zm.)

Wpisz klasę PKD zgodną z klasyfikacją z 2007 r. Podaj klasę działalności, w związku z którą ubiegasz 
się o pomoc. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia jednej działalności, podaj  klasę PKD tej działalno-
ści, która generuje największy przychód.

Punkt 6 - Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) 

Zaznacz właściwą pozycję znakiem „X”.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z artykułem 2 załącznika I do ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014: 

• do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

• w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające
mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10
milionów EUR.

• w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające
mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2
milionów EUR.

Punkt 7 - Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc, jest powiązany z innymi przedsię-
biorcami zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ”TAK”, podaj identyfikator podatkowy NIP wszystkich powią-
zanych z podmiotem przedsiębiorców.

Punkt 8 - Data utworzenia podmiotu 

Wpisz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą  ubiegasz się o pomoc. 

m.strzelczyk
Przekreślenie

https://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php


Sekcja B 
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc 
publiczna

W części B formularza obowiązkowo zaznacz właściwą pozycję w punktach od 1 do 3.

Sekcja C 
Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być 
udzielona pomoc publiczna 

Odpowiedz na pytania zawarte w punktach od 1 do 4. W punkcie 4 zaznacz nie dotyczy.

Dodatkowe informacje:

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 rachunko-
wości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypi-
sywania kosztów i przychodów.

Sekcja D 
Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej związanej z zapobieganiem,  
przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz jej skutków lub na to samo przedsię-
wzięcie

Część D formularza dotyczącego pomocy publicznej obejmuje swoim zakresem informacje na te-
mat otrzymanej pomocy.

• Punkty 1 oraz 2  wypełnij na podstawie Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej
(SUDOP) dostępnego pod  adresem: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary .

• Punkt 3 należy wskazać czy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie,
na które podmiot otrzymał już jakąkolwiek inną pomoc publiczną. Jeżeli „NIE” należy wpisać
„nie dotyczy”, jeżeli „TAK” należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które zo-
stała udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych oraz
nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy.

• W punkcie 4 zaznacz właściwą pozycję.

Jak korzystać z bazy SUDOP?
Po wpisaniu numeru NIP przedsiębiorcy kliknij „Pobierz nazwę”. Następnie zaznacz zakres pomo-
cy: tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, 
udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę oraz  zaznacz zawijanie długich wier-
szy w kolumnach dla formatu PDF.  Po pobraniu listy przypadków pomocy otrzymanej przez Bene-
ficjenta – skopiuj poszczególne pozycje do punktów 2 a-d. 

Sekcja E 
Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji

Część E formularza dotyczącego pomocy publicznej uwzględnia informacje na temat osoby upo-
ważnionej do przedstawienia informacji zawartych w tym formularzu. Ta część musi być wypełnio-
na przez każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary


1. Na początku oświadczenia wpisz nazwę Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym
lub umową spółki. Następnie podaj tytuł projektu taki jak we wniosku złożonym podczas ubiega-
nia się o dotację.

2. Wypełnij tabelę danymi dotyczącymi zatrudnienia, wielkości obrotów oraz całkowitego
bilansu rocznego w poszczególnych latach. Jeśli nie będziesz w stanie wypełnić jakiegoś pola
z powodu braku danych lub dlatego że nie dotyczy Twojej firmy wpisz „n/d” (nie dotyczy).

W pierwszym wierszu tabeli wskaż lata, których dotyczą dane finansowe:
• rok „n”  – wpisz rok, w którym wypełniasz to oświadczenie
• rok „n-1” – wpisz ostatni zamknięty okres obrachunkowy (poprzedni rok)
• rok „n-2” – wpisz przedostatni  zamknięty okres obrachunkowy (dwa lata wstecz od roku

w którym wypełniasz to oświadczenie

W tabeli znajdują się kolumny „samodzielnie” oraz „razem”:
• w kolumnie „samodzielnie” wpisz tylko dane dotyczące Twojej firmy (Wnioskodawcy)
• w kolumnie „razem” wpisz sumę danych dla Twojej firmy (Wnioskodawcy) oraz danych podmio-

tów powiązanych. Jeżeli nie posiadasz powiązań wpisz „n/d” (nie dotyczy).

Wyjaśnienie pojęć:

Zatrudnienie – dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, 
sezonowo  i obejmuje: 

• pracowników,
• osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na

mocy prawa krajowego,
• właścicieli – kierowników,
• wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zy-

sku przedsiębiorstwa.

Do osób zatrudnionych nie wlicza się praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawo-
dowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym. Nie wlicza się też okresu trwa-
nia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. 
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). Każdy, kto był 
zatrudniony na pełen etat w obrębie przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku refe-
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rencyjnego, stanowi jedną jednostkę roboczą. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, 
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych trakto-
wana jest jako części ułamkowe jednostki.

Wielkość obrotów – w przypadku działalności gospodarczej będzie to suma obrotów netto. Pozo-
stałe podmioty, spółki prawa handlowego podają dane księgowe ze sprawozdania finansowego, 
ksiąg rachunkowych. Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki przedsiębiorstwo 
uzyskało ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po 
odjęciu rabatów. Obrót należy liczyć bez uwzględnienia podatku od wartości dodanej (VAT) oraz 
innych podatków pośrednich.

Całkowity bilans roczny – podaj bilans na podstawie ksiąg rachunkowych lub sprawozdania rocz-
nego. Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa.

3. Dalsza część tabeli dotyczy posiadania lub nieposiadania powiązań z innymi
przedsiębiorstwami.

Punkt 4 – W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przedsiębiorstwo jest niezależne od innych 
przedsiębiorstw i nie ma konieczności przeprowadzenia analizy w punktach 5, 6, 7 oraz ich wypeł-
niania. W takim przypadku przejdź do punktu 8. Pamiętaj, że dane dotyczące powiązań powinny 
być zgodne z informacjami dostępnymi w rejestrach KRS.

Punkt 5  – Przedsiębiorstwa partnerskie to takie, którego udziały definiuje się w przedziale 25-
50%. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia 
w dalszej części tabeli informacji dotyczących nazwy przedsiębiorstw(a) partnerskich(ego), zatrud-
nienia, obrotów, bilansów za lata obrachunkowe podlegające analizie (n, n-1, n-2) oraz udziału w 
kapitale lub prawie głosu (w ujęciu procentowym) 

Punkt 6 – Przedsiębiorstwa powiązane to takie, którego udziały definiuje się na poziomie więk-
szym niż 50%. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” przedsiębiorca ma obowiązek przed-
stawienia w dalszej części tabeli informacji dotyczących nazwy przedsiębiorstw(a) powiązanych(e-
go) kapitałowo, zatrudnienia, obrotów i bilansów za lata obrachunkowe podlegające analizie (n, 
n-1, n-2).

Punkt 6A – Powiązanie poprzez osobę fizyczną oznacza powiązanie poprzez osobę, która nie po-
siada zarejestrowanej działalności gospodarczej na podstawie ewidencji bazy CEIDG. W przypadku 
gdy osoba posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą traktowana jest jako przedsiębiorstwo 
w obrocie gospodarczym i przestaje być osobą fizyczną. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 
„TAK” przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia w dalszej części tabeli informacji dotyczą-
cych nazwy przedsiębiorstw(a) powiązanych(ego) osobowo, zatrudnienia, obrotów i bilansów za 
lata obrachunkowe podlegające analizie (n, n-1, n-2).



Punkt 7 – W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” podmiot traktowany jest jako posiadający 
status podmiotu dużego. Oznacza to brak możliwości ubiegania się o dotacje skierowane do 
sektora MŚP. 

Dodatkowe informacje: 
Co w przypadku spółek z o.o. komandytowych oraz spółek cywilnych?  Należy zauważyć, że spółka 
z o.o. komandytowa jest powiązana ze spółką z o.o., która posiada w niej udziały lub sprawuje nad 
nią władzę. Spółka cywilna ( o ile w ewidencji CEIDG nie widnieje informacja, że wspólnicy prowa-
dzą działalność wyłącznie w oparciu o spółkę cywilną) jest powiązana z przedsiębiorstwami w for-
mie indywidualnych działalności gospodarczych wspólników. Takie powiązania należy uwzględniać 
w oświadczeniu. 

Obowiązkowe informacje w przypadku odpowiedzi „TAK" w punkcie 5, 6 lub 
6A Przykład wypełnienia wyliczeń: 

Przedsiębiorstwo powiązane o nazwie ABC Sp. z o.o.: dane za rok n 2020, zatrudnienie 2 osoby, 
wielkość obrotów 200 tys., całkowity bilans roczny (rok nie jest zamknięty, podajemy wartość zna-
ną na moment wypełniania załącznika) 300 tys.; Dane za rok n-1 2019 oraz za rok n-2 2018 podaje-
my w ten sam sposób.

4. Podaj status swojego przedsiębiorstwa
• Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 osób, roczny obrót lub bilans nie przekracza

2 mln euro
• Małe przedsiębiorstwo zatrudnia  minimalnie 10 osób, a maksymalna ilość zatrudnionych

musi być mniejsza niż 50. Roczny obrót lub bilans nie przekracza 10 mln euro
• Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 50 osób, a maksymalna ilość zatrudnionych

musi być mniejsza niż 250. Roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a bilans 43 mln euro.

5. Podaj datę wypełnienia oświadczenia oraz podpisz się.



1. Wskaż Beneficjenta projektu – podaj nazwę Wnioskodawcy, czyli taką samą jak we wniosku
złożonym podczas ubiegania się o dotację (pole A4 z wniosku).

2. Wskaż tytuł projektu – podaj taki sam tytuł jak we wniosku o dotację (pole A3 z wniosku).

3. W kolejnej części oświadczenia przekreśl sformułowanie, które nie dotyczy Twojego przed-
siębiorstwa:

• jeśli jesteś przedsiębiorcą powiązanym przekreśl „nie jestem” (pozostaw „jestem”),
• jeśli nie jesteś przedsiębiorcą powiązanym (Twoje przedsiębiorstwo jest samodzielne i nieza-

leżne) przekreśl słowo „jestem” (pozostaw „nie jestem”).

Co jest podstawą określenia przedsiębiorstwa powiązanego? 

Przedsiębiorstwo powiązane rozumiane jest zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 Załącznika I rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne  z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

Uwaga! Jeśli jesteś przedsiębiorcą powiązanym obowiązkowo wskaż wymagane informacje 
w Części A pkt. 7 „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną 
związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków”. 

4. Podpisz oświadczenie.
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O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze otrzymało ponad 8 mld zł wsparcia z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Program skierowany 

jest głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. 

https://www.facebook.com/MJWPU
https://www.instagram.com/fundusze_dla_mazowsza/?fbclid=IwAR1kHZ5VJvG6RXRuRRUwO1L7FkYI888rN6FZtgjUqUx5qMDAltrmEIg23x8
https://www.youtube.com/user/MJWPUTUBE
https://twitter.com/mjwpu
https://www.linkedin.com/company/mjwpu
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