
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA JAKO POMOC DE MINIMIS 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność 

gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku to pomoc de minimis. 

Podmiot ubiegający się o pomoc prawną przed uzyskaniem pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie 

pomocy, powinien przedstawić: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go lat podatkowych 

lub oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie 

lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2020 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 

pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dotyczących 

w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości 

i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de 

minimis. 

Po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów należy dokonać rejestracji telefonicznej pod 

numerem 32 449 23 78. 

Po udzielonej pomocy beneficjentowi zostanie wydane zaświadczenie stwierdzające, że udzielona 

pomoc publiczna jest pomocą de minimis. 

Wzory formularzy dostępne są na stronie 

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

UWAGA! 

Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający 

się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów. 

Pouczenia: 

1. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej pomoc publiczna jest monitorowana. Monitorowanie pomocy 

publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy 

publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego 

limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

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


2. Zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej, fakt udzielenia pomocy jest upubliczniany przez udostępnienie 

wymaganych danych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 


