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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,
zwana dalej „Agencjà”, mo˝e udzieliç ma∏emu przed-
si´biorcy dotacji przeznaczonej na finansowanie cz´Êci
kosztów uczestnictwa osoby, o której mowa w ust. 4,
w szkoleniu, zwanej dalej „dotacjà szkoleniowà”.

2. Dotacja szkoleniowa mo˝e byç udzielona na fi-
nansowanie, w sposób okreÊlony w ust. 5 i 6, uczest-
nictwa w szkoleniu z zakresu:

1) zarzàdzania zasobami przedsi´biorstwa,

2) przepisów prawa zwiàzanych z prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊci w Polsce
i w Unii Europejskiej,

3) zastosowania technik informatycznych w przedsi´-
biorstwie,

4) marketingu,

5) finansowania rozwoju przedsi´biorstwa

— które mia∏o miejsce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i zakoƒczy∏o si´ w roku, w którym przedsi´-
biorca wystàpi∏ o udzielenie dotacji, oraz nie s∏u˝y∏o
zdobywaniu kwalifikacji wymaganych do wykonywa-
nia okreÊlonego zawodu.

3. Przez uczestnictwo w szkoleniu nale˝y rozumieç
tak˝e uczestnictwo w odp∏atnych studiach podyplomo-
wych.

4. Dotacja szkoleniowa mo˝e byç udzielona wy-
∏àcznie z tytu∏u uczestnictwa w szkoleniu: w∏aÊciciela,
wspó∏w∏aÊciciela, pe∏nomocnika, prokurenta, osoby
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wpisanej do rejestru przedsi´biorców jako wchodzà-
cej w sk∏ad organu uprawnionego do reprezentacji
przedsi´biorcy lub osoby, której powierzono sprawo-
wanie kierowniczego stanowiska na podstawie prawa
pracy.

5. Dotacja szkoleniowa z tytu∏u uczestnictwa jednej
osoby w jednym szkoleniu nie mo˝e przekroczyç 60%
ceny netto tego szkolenia ani kwoty 1 000 z∏.

6. ¸àczna wysokoÊç dotacji szkoleniowych udzielo-
nych jednemu przedsi´biorcy z tytu∏u uczestnictwa
w szkoleniach, które zakoƒczy∏y si´ w ciàgu roku kalen-
darzowego, nie mo˝e przekroczyç 5 000 z∏.

7. Przedsi´biorca sk∏ada osobie upowa˝nionej
przez Prezesa Agencji wniosek o udzielenie dotacji
szkoleniowej wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia. Do wniosku do∏àcza si´:

1) kopi´ faktury wystawionej na przedsi´biorc´, okre-
Êlajàcej termin, temat i cen´ szkolenia,

2) kopi´ dowodu zap∏aty przez przedsi´biorc´ za szko-
lenie,

3) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego ukoƒczenie
szkolenia, a w przypadku okreÊlonym w ust. 3 — za-
liczenie semestru, przez osob´, o której mowa
w ust. 4.

8. Agencja mo˝e ˝àdaç od przedsi´biorcy przedsta-
wienia dodatkowych dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie warunków okreÊlonych w ust. 1—4.

§ 2. 1. Agencja mo˝e udzieliç ma∏emu lub Êrednie-
mu przedsi´biorcy dotacji przeznaczonej na finanso-
wanie cz´Êci kosztów uzyskania certyfikatu z zakresu
systemu zarzàdzania jakoÊcià, Êrodowiskiem lub bez-
pieczeƒstwem pracy, zwanej dalej „dotacjà na uzyska-
nie certyfikatu”.

2. Dotacja na uzyskanie certyfikatu mo˝e byç udzie-
lona na finansowanie, w sposób okreÊlony w ust. 4 i 5,
kosztów:

1) us∏ug doradczych i szkoleniowych w zakresie pro-
jektowania i wdra˝ania potwierdzanych certyfika-
tem systemów zarzàdzania jakoÊcià, Êrodowiskiem
lub bezpieczeƒstwem pracy,

2) auditu certyfikacyjnego, wykonanego przez jed-
nostk´ certyfikujàcà akredytowanà w systemie
akredytacji.

3. Dotacja na uzyskanie certyfikatu nie mo˝e byç
udzielona przedsi´biorcy, który:

1) otrzyma∏ pomoc publicznà na finansowanie ca∏oÊci
lub cz´Êci kosztów okreÊlonych w ust. 2 lub

2) zalega z op∏acaniem podatków lub sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne.

4. Dotacja na uzyskanie certyfikatu nie mo˝e prze-
kroczyç:

1) w zakresie kosztów okreÊlonych w ust. 2 pkt 1 —
60% ceny netto us∏ug realizowanych po zawarciu
umowy o udzieleniu dotacji ani:

a) 20 000 z∏ — w przypadku ma∏ego przedsi´biorcy,
b) 25 000 z∏ — w przypadku Êredniego przedsi´bior-

cy,

2) w zakresie kosztów okreÊlonych w ust. 2 pkt 2 —
60% ceny netto auditu ani:
a) 6 000 z∏ — w przypadku ma∏ego przedsi´biorcy,
b) 12 000 z∏ — w przypadku Êredniego przedsi´bior-

cy.

5. Limity kwot okreÊlone w ust. 4 zwi´ksza si´
o 50% w przypadku projektowania i wdra˝ania jedno-
czeÊnie wi´cej ni˝ jednego systemu zarzàdzania.

6. Przedsi´biorca sk∏ada wniosek o udzielenie dota-
cji na uzyskanie certyfikatu, wed∏ug wzoru stanowiàce-
go za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, przed zawarciem
umowy o wykonanie auditu certyfikacyjnego. Do wnio-
sku do∏àcza si´ kopi´ umowy o wykonanie us∏ug, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z harmonogramem prac
i p∏atnoÊci.

7. Agencja mo˝e ˝àdaç od przedsi´biorcy przedsta-
wienia dodatkowych dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie warunków okreÊlonych w ust. 1—3.

8. Dotacja na uzyskanie certyfikatu jest wyp∏acana
jednorazowo lub w ratach. ¸àczna kwota wyp∏aconych
rat, z wy∏àczeniem ostatniej raty, nie mo˝e przekroczyç
80% limitu okreÊlonego dla przedsi´biorcy w ust. 4
pkt 1.

9. W celu dokonania przez Agencj´ wyp∏aty raty do-
tacji na uzyskanie certyfikatu przedsi´biorca sk∏ada
udokumentowane rozliczenie rzeczywiÊcie poniesio-
nych kosztów okreÊlonych w ust. 2.

10. W celu dokonania przez Agencj´ jednorazowej
wyp∏aty dotacji na uzyskanie certyfikatu albo wyp∏aty
ostatniej raty tej dotacji przedsi´biorca sk∏ada:

1) kopi´ umowy o wykonanie auditu certyfikacyjnego,

2) kopi´ certyfikatu wystawionego przez jednostk´
certyfikujàcà akredytowanà w systemie akredyta-
cji,

3) udokumentowane rozliczenie rzeczywiÊcie ponie-
sionych kosztów okreÊlonych w ust. 2.

§ 3. 1. Agencja mo˝e udzieliç ma∏emu lub Êrednie-
mu przedsi´biorcy dotacji przeznaczonej na finanso-
wanie, w sposób okreÊlony w ust. 3, cz´Êci kosztów
us∏ug doradczych zwiàzanych z dopuszczeniem akcji
emitowanych przez przedsi´biorc´ do publicznego ob-
rotu i wprowadzeniem ich na nieurz´dowy, regulowa-
ny rynek papierów wartoÊciowych, zwanej dalej „dota-
cjà na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapita-
∏owym”.

2. Dotacja na przygotowanie do uczestnictwa
w rynku kapita∏owym nie mo˝e byç udzielona przedsi´-
biorcy, który:

1) otrzyma∏ pomoc publicznà na finansowanie ca∏oÊci
lub cz´Êci kosztów okreÊlonych w ust. 1 lub

2) w chwili sk∏adania wniosku o dotacj´ jest spó∏kà
publicznà, lub
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3) zalega z op∏acaniem podatków lub sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne.

3. Dotacja na przygotowanie do uczestnictwa
w rynku kapita∏owym nie mo˝e przekroczyç 60% ceny
netto us∏ug, o których mowa w ust. 1, realizowanych
po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji ani kwoty 
100 000 z∏.

4. Przedsi´biorca sk∏ada wniosek o udzielenie dota-
cji na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapita-
∏owym wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia. Do wniosku do∏àcza si´ kopi´ umowy
o wykonanie us∏ug, o których mowa w ust. 1, wraz
z harmonogramem prac i p∏atnoÊci.

5. Agencja mo˝e ˝àdaç od przedsi´biorcy przedsta-
wienia dodatkowych dokumentów potwierdzajàcych
spe∏nianie warunków okreÊlonych w ust. 1 i 2.

6. Dotacja na przygotowanie do uczestnictwa
w rynku kapita∏owym jest wyp∏acana jednorazowo lub
w ratach. ¸àczna kwota wyp∏aconych rat, z wy∏àcze-
niem ostatniej raty, nie mo˝e przekroczyç 50 000 z∏.

7. W celu dokonania przez Agencj´ wyp∏aty raty do-
tacji na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapi-
ta∏owym przedsi´biorca sk∏ada udokumentowane roz-
liczenie rzeczywiÊcie poniesionych kosztów okreÊlo-
nych w ust. 1.

8. W celu dokonania przez Agencj´ jednorazowej
wyp∏aty dotacji na przygotowanie do uczestnictwa
w rynku kapita∏owym albo wyp∏aty ostatniej raty tej
dotacji przedsi´biorca sk∏ada:

1) dokument Êwiadczàcy o dopuszczeniu wyemitowa-
nych przezeƒ akcji do obrotu na nieurz´dowym, re-
gulowanym rynku papierów wartoÊciowych,

2) udokumentowane rozliczenie rzeczywiÊcie ponie-
sionych kosztów okreÊlonych w ust. 1.

§ 4. 1. Agencja mo˝e udzieliç osobie prawnej, któ-
ra:

1) zgodnie ze statutem:
a) dzia∏a na rzecz rozwoju przedsi´biorczoÊci,
b) nie dzia∏a w celu osiàgni´cia zysku lub przezna-

cza zysk na cele statutowe,

2) znajduje si´ w dobrej sytuacji finansowej oraz nie
zalega z op∏acaniem podatków i sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne,

3) w zakresie Êwiadczenia us∏ug informacyjnych i do-
radczych dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
posiada doÊwiadczenie oraz niezb´dny potencja∏
ekonomiczny i techniczny,

4) zatrudnia pracowników posiadajàcych kwalifikacje
niezb´dne do Êwiadczenia us∏ug, o których mowa
w pkt 3

— dotacji przeznaczonej na finansowanie, w sposób
okreÊlony w ust. 3, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 12 mie-
si´cy, cz´Êci kosztów Êwiadczenia bezp∏atnych us∏ug
informacyjnych i doradczych ma∏ym i Êrednim przed-
si´biorcom oraz osobom podejmujàcym dzia∏alnoÊç

gospodarczà, zwanej dalej „dotacjà na us∏ugi infor-
macyjno-doradcze”.

2. Dotacja na us∏ugi informacyjno-doradcze nie
mo˝e byç udzielona osobie prawnej, która otrzymuje
dotacj´ ze Êrodków bud˝etu paƒstwa na Êwiadczenie
bezp∏atnych us∏ug informacyjnych lub doradczych
przedsi´biorcom lub osobom podejmujàcym dzia∏al-
noÊç gospodarczà na podstawie odr´bnych przepisów.

3. Dotacja na us∏ugi informacyjno-doradcze nie
mo˝e przekroczyç 75% wartoÊci wykonanych us∏ug,
obliczonej wed∏ug rozliczeniowej stawki godzinowej,
okreÊlonej w umowie o udzieleniu dotacji.

4. Agencja dokonuje wyboru osób prawnych, któ-
rym zostanà udzielone dotacje na us∏ugi informacyjno-
-doradcze, w drodze konkursu dla okreÊlonego woje-
wództwa, og∏oszonego w dzienniku o zasi´gu ogólno-
polskim i na stronie internetowej Agencji.

5. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) termin sk∏adania ofert i ich zawartoÊç,

2) wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdza-
jàcych spe∏nianie przez osob´ prawnà warunków
okreÊlonych w ust. 1,

3) termin rozstrzygni´cia konkursu,

4) okreÊlenie sposobu poinformowania o wynikach
konkursu.

6. Agencja ocenia oferty z∏o˝one w ramach kon-
kursu bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci: lokalizacj´
punktu, w którym Êwiadczone b´dà us∏ugi, ciàg∏oÊç
Êwiadczenia us∏ug, kwalifikacje osób wykonujàcych
us∏ugi, sytuacj´ finansowà osoby prawnej oraz zade-
klarowanà przez nià rozliczeniowà stawk´ godzino-
wà.

7. Agencja mo˝e zawrzeç z osobà prawnà, której
udzieli∏a dotacji na us∏ugi informacyjno-doradcze, nie
wi´cej ni˝ dwie kolejne umowy bez przeprowadzania
ponownego konkursu.

§ 5. 1. Agencja mo˝e udzieliç osobie prawnej, któ-
ra:

1) zgodnie ze statutem:
a) dzia∏a na rzecz rozwoju przedsi´biorczoÊci,
b) nie dzia∏a w celu osiàgni´cia zysku lub przezna-

cza zysk na cele statutowe,

2) znajduje si´ w dobrej sytuacji finansowej oraz nie
zalega z op∏acaniem podatków i sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne,

3) uchwa∏à w∏aÊciwego organu utworzy∏a wyodr´b-
niony ksi´gowo fundusz, z którego udziela:
a) po˝yczek wy∏àcznie dla przedsi´biorców, którzy

na podstawie odr´bnych przepisów podlegajà
opodatkowaniu w formie karty podatkowej, ry-
cza∏tu od przychodów ewidencjonowanych
bàdê prowadzà podatkowà ksi´g´ przychodów
i rozchodów, albo

b) por´czeƒ kredytów lub po˝yczek, zaciàganych
wy∏àcznie przez ma∏ych lub Êrednich przedsi´-
biorców,
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4) posiada niezb´dny potencja∏ ekonomiczny i tech-
niczny do udzielania po˝yczek lub por´czeƒ, o któ-
rych mowa w pkt 3,

5) zatrudnia pracowników posiadajàcych kwalifikacje
niezb´dne do udzielania po˝yczek lub por´czeƒ,
o których mowa w pkt 3

— dotacji przeznaczonej na powi´kszenie kapita∏u
funduszu, o którym mowa w pkt 3, zwanej dalej „do-
tacjà na powi´kszenie kapita∏u funduszu”.

2. Dotacja na powi´kszenie kapita∏u funduszu 
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ dotychczasowy kapita∏ fun-
duszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ani przekraczaç 
2 000 000 z∏.

3. Agencja dokonuje wyboru osób prawnych, któ-
rym zostanà udzielone dotacje na powi´kszenie kapita-
∏u funduszu, w drodze konkursu og∏oszonego w dzien-
niku o zasi´gu ogólnopolskim i na stronie internetowej
Agencji.

4. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) termin sk∏adania ofert i ich zawartoÊç,

2) wskazanie wymaganych dokumentów, potwierdza-
jàcych spe∏nianie przez osob´ prawnà warunków
okreÊlonych w ust. 1,

3) termin rozstrzygni´cia konkursu,

4) okreÊlenie sposobu poinformowania o wynikach
konkursu.

5. Agencja ocenia oferty z∏o˝one w ramach konkur-
su bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci: lokalizacj´ oso-
by prawnej, jej sytuacj´ finansowà, wielkoÊç kapita∏u
funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w stosunku
do terytorialnego zasi´gu jego dzia∏ania oraz kwalifika-
cje osób zatrudnionych przy udzielaniu po˝yczek lub
por´czeƒ.

6. Agencja mo˝e udzielaç kolejnych dotacji na po-
wi´kszenie kapita∏u funduszu tej samej osobie praw-
nej, pod warunkiem ˝e udzia∏ ∏àcznej kwoty tych dota-
cji w kapitale funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
nie przekroczy 50%.

7. W przypadku udzielania dotacji na powi´kszenie
kapita∏u funduszu w zwiàzku z realizacjà rzàdowego
programu restrukturyzacji okreÊlonej bran˝y gospo-
darki, nie stosuje si´ ograniczeƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz ust. 2 i 6.

§ 6. 1. Agencja mo˝e udzieliç:

1) organowi prowadzàcemu szko∏´, zak∏ad doskonale-
nia nauczycieli lub placówk´ dzia∏ajàcà w systemie
oÊwiaty,

2) osobie prawnej, a w szczególnoÊci: stowarzyszeniu,
fundacji, organizacji zrzeszajàcej przedsi´biorców
albo szkole wy˝szej

— dotacji przeznaczonej na finansowanie, w sposób
okreÊlony w ust. 3 i 4, cz´Êci kosztów podejmowane-
go przez ten podmiot przedsi´wzi´cia majàcego na
celu rozwój przedsi´biorczoÊci lub kszta∏towanie po-
staw przedsi´biorczych w spo∏eczeƒstwie, polegajà-
cego w szczególnoÊci na organizacji lub udziale

w konkursie, konferencji, seminarium, imprezie tar-
gowo-wystawienniczej albo wydaniu publikacji, zwa-
nej dalej „dotacjà na inicjatyw´ wspierajàcà rozwój
przedsi´biorczoÊci”.

2. Dotacja na inicjatyw´ wspierajàcà rozwój przed-
si´biorczoÊci nie mo˝e byç udzielona:

1) osobie prawnej, która zalega z op∏acaniem podat-
ków lub sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, lub

2) na finansowanie kosztów przedsi´wzi´cia organi-
zowanego dla zysku.

3. Dotacja na inicjatyw´ wspierajàcà rozwój przed-
si´biorczoÊci nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 50% udokumen-
towanych kosztów organizacji lub udzia∏u w przedsi´-
wzi´ciu.

4. W ciàgu roku kalendarzowego Agencja mo˝e
udzieliç jednemu podmiotowi nie wi´cej ni˝ trzech do-
tacji na inicjatywy wspierajàce rozwój przedsi´biorczo-
Êci, których ∏àczna kwota nie mo˝e przekroczyç 
150 000 z∏.

5. Podmiot sk∏ada wniosek o dotacj´ na inicjatyw´
wspierajàcà rozwój przedsi´biorczoÊci wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia, przed
rozpocz´ciem realizacji przedsi´wzi´cia. Do wniosku
do∏àcza si´ opis przedsi´wzi´cia wraz ze szczegó∏o-
wym kosztorysem.

6. Agencja mo˝e ˝àdaç od podmiotu przedstawie-
nia dodatkowych dokumentów potwierdzajàcych spe∏-
nianie warunków okreÊlonych w ust. 1 i 2.

7. Wnioski o dotacj´ na inicjatyw´ wspierajàcà roz-
wój przedsi´biorczoÊci z∏o˝one w okresie trzech kolej-
nych miesi´cy kalendarzowych sà rozpatrywane przez
Agencj´ ∏àcznie w terminie do 15 dnia nast´pnego
miesiàca.

8. Agencja rozpatruje wnioski o dotacj´ na inicjaty-
w´ wspierajàcà rozwój przedsi´biorczoÊci bioràc pod
uwag´ w szczególnoÊci:

1) rodzaj przedsi´wzi´cia, przy czym preferowane sà
przedsi´wzi´cia s∏u˝àce kszta∏towaniu postaw
przedsi´biorczych wÊród m∏odzie˝y,

2) skal´ przewidywanego oddzia∏ywania przedsi´-
wzi´cia w stosunku do jego kosztów,

3) udzia∏ wnioskowanej kwoty dotacji w ca∏oÊci kosz-
tów przedsi´wzi´cia.

9. W terminie 14 dni po rozpatrzeniu wniosków
o dotacj´ na inicjatyw´ wspierajàcà rozwój przedsi´-
biorczoÊci Agencja podaje do publicznej wiadomoÊci
przez zamieszczenie na stronie internetowej informa-
cje:

1) o z∏o˝onych wnioskach, zawierajàce krótki opis
przedsi´wzi´cia, nazw´ podmiotu i wnioskowanà
kwot´ dotacji,

2) o przyznanych dotacjach, z okreÊleniem ich kwoty.

10. Dotacja na inicjatyw´ wspierajàcà rozwój
przedsi´biorczoÊci jest wyp∏acana:



Dziennik Ustaw Nr 57 — 3859 — Poz. 598

1) jednorazowo, po zakoƒczeniu realizacji przedsi´-
wzi´cia, albo

2) w ratach, je˝eli jej kwota przekracza 10 000 z∏.

11. W przypadku okreÊlonym w ust. 10 pkt 2 ostat-
nia rata jest wyp∏acana po zakoƒczeniu realizacji przed-
si´wzi´cia i wynosi nie mniej ni˝ 25% kwoty dotacji na
inicjatyw´ wspierajàcà rozwój przedsi´biorczoÊci.

12. W celu dokonania przez Agencj´ wyp∏aty dota-
cji na inicjatyw´ wspierajàcà rozwój przedsi´biorczoÊci
albo wyp∏aty raty tej dotacji podmiot przedstawia udo-
kumentowane rozliczenie rzeczywiÊcie poniesionych
kosztów realizacji przedsi´wzi´cia.

§ 7. 1. Agencja udziela dotacji, o których mowa
w § 1—6, w drodze pisemnej umowy.

2. Umowa okreÊla w szczególnoÊci:

1) kwot´ dotacji,

2) szczegó∏owe zasady wykorzystywania dotacji,

3) sposób wyp∏aty dotacji,

4) w przypadku dotacji wyp∏acanej w ratach:

a) przypadki, w których wyp∏acone raty podlegajà
zwrotowi,

b) sposób zabezpieczenia zwrotu wyp∏aconych rat,

5) sposób nadzorowania przez Agencj´ wykorzysta-
nia dotacji,

6) warunki rozwiàzania umowy.

§ 8. W zwiàzku z wykonywaniem przez Agencj´ za-
daƒ okreÊlonych dla zlikwidowanej Polskiej Fundacji
Promocji i Rozwoju Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
w umowach mi´dzynarodowych o wykorzystywaniu
Êrodków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla
Polski, Agencja mo˝e udzielaç dotacji innych ni˝ okre-
Êlone w § 1—6, na warunkach i w trybie okreÊlonych
w tych umowach.

§ 9. Wnioski o dotacj´ na inicjatyw´ wspierajàcà
rozwój przedsi´biorczoÊci, z∏o˝one w okresie od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia do dnia 30 czerwca
2001 r., sà rozpatrywane do dnia 15 lipca 2001 r.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. (poz. 598)

Za∏àcznik nr 1

Strona 1 z 2

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI SZKOLENIOWEJ

A. Informacje o wnioskodawcy (przedsi´biorcy)

Nazwa przedsi´biorcy

Ulica, nr domu, kod, miejscowoÊç
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi)

Telefon i faks (z numerem kierunkowym)

NIP

REGON

Data rozpocz´cia dzia∏alnoÊci

Numer w rejestrze przedsi´biorców

Imi´ i nazwisko oraz stanowisko osoby upraw-
nionej do podpisania umowy dotacji

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na
który ma zostaç przekazana dotacja

Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez przedsi´biorc´ w ciàgu ostatnich 3 lat

Forma prawna prowadzonej dzia∏alnoÊci (w∏aÊciwe zaznaczyç)

osoba fizyczna prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà (tak˝e wspólnik spó∏ki cywilnej)
spó∏ka jawna
spó∏dzielnia
przedsi´biorstwo paƒstwowe
jednoosobowa spó∏ka z o.o. Skarbu Paƒstwa
spó∏ka z o.o., w której jednostka samorzàdu terytorialnego posiada 100% udzia∏ów
spó∏ka z o.o., w stosunku do której Skarb Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego, paƒstwowa lub ko-
munalna jednostka organizacyjna sà podmiotami dominujàcymi
inna spó∏ka z o.o.
jednoosobowa spó∏ka akcyjna Skarbu Paƒstwa
spó∏ka akcyjna, w której jednostka samorzàdu terytorialnego posiada 100% akcji
spó∏ka akcyjna, w stosunku do której Skarb Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego, paƒstwowa lub
komunalna jednostka organizacyjna sà podmiotami dominujàcymi
inna spó∏ka akcyjna
inna forma prawna (jaka?)

PLN

Rodzaj dzia∏alnoÊci (nale˝y podaç cztery pierwsze zna-
ki PKD lub EKD)

Ârednioroczne zatrudnienie w poprzednim roku obro-
towym1

Przychód netto ze sprzeda˝y towarów, wyrobów, us∏ug i operacji finansowych w poprzednim
roku obrotowym przekroczy∏ równowartoÊç w z∏otych 7 milionów euro (w∏aÊciwe zaznaczyç)

Rok: Liczba pracowników:

Suma aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego przekroczy∏a równowartoÊç
w z∏otych 5 milionów euro (w∏aÊciwe zaznaczyç)

Przedsi´biorcy inni ni˝ mali posiadajà w przedsi´biorcy wnioskujàcym o dotacj´: 
wi´cej ni˝ 25% wk∏adów, udzia∏ów lub akcji, lub 
prawo do ponad 25% udzia∏u w zysku, lub 
wi´cej ni˝ 25% g∏osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) 

(w∏aÊciwe zaznaczyç)

tak nie

tak nie

tak nie

—————————————
1 UWAGA: w przypadku przedsi´biorców dzia∏ajàcych krócej ni˝ rok, nale˝y podaç przewidywany roczny przychód netto ze sprzeda˝y towarów, wyrobów i us∏ug

oraz operacji finansowych, a tak˝e Êrednioroczne zatrudnienie, oszacowane na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsi´biorc´.
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WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI SZKOLENIOWEJ

B. Informacje o firmie szkolàcej

NIP

Nazwa

Ulica, nr domu

Kod, miejscowoÊç

Telefon i faks

C. Informacje o szkoleniu

Tytu∏ szkolenia

Data zakoƒczenia

Miejsce przeprowadzenia

Czas trwania (w godzinach)

D. Informacje o uczestniku szkolenia

Imi´

Nazwisko

Stanowisko

Cena netto szkolenia PLN

OÊwiadczam, ˝e dane zawarte w niniejszym wniosku sà zgodne z prawdà

........................................................................................... ............................................
data i podpis przedsi´biorcy / osoby reprezentujàcej przedsi´biorc´ pieczàtka przedsi´biorcy

Za∏àczniki:

Kopia faktury wystawionej na przedsi´biorc´, okreÊlajàcej dat´, temat i cen´ szkolenia.

Kopia dowodu zap∏aty za szkolenie.

Kopia dokumentu potwierdzajàcego ukoƒczenie szkolenia przez osob´ wskazanà we wniosku.
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Za∏àcznik nr 2

Strona 1 z 2
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA UZYSKANIE CERTYFIKATU

A. Informacje o wnioskodawcy (przedsi´biorcy)

Nazwa przedsi´biorcy

Ulica, nr domu, kod, miejscowoÊç
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi)

Telefon i faks (z numerem kierunkowym)

NIP

REGON

Data rozpocz´cia dzia∏alnoÊci

Numer w rejestrze przedsi´biorców

Imi´ i nazwisko oraz stanowisko osoby upraw-
nionej do podpisania umowy dotacji

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na
który ma zostaç przekazana dotacja

Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez przedsi´biorc´ w ciàgu ostatnich 3 lat

Forma prawna prowadzonej dzia∏alnoÊci (w∏aÊciwe zaznaczyç)

osoba fizyczna prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà (tak˝e wspólnik spó∏ki cywilnej)
spó∏ka jawna
spó∏dzielnia
przedsi´biorstwo paƒstwowe
jednoosobowa spó∏ka z o.o. Skarbu Paƒstwa
spó∏ka z o.o., w której jednostka samorzàdu terytorialnego posiada 100% udzia∏ów
spó∏ka z o.o., w stosunku do której Skarb Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego, paƒstwowa lub ko-
munalna jednostka organizacyjna sà podmiotami dominujàcymi
inna spó∏ka z o.o.
jednoosobowa spó∏ka akcyjna Skarbu Paƒstwa
spó∏ka akcyjna, w której jednostka samorzàdu terytorialnego posiada 100% akcji
spó∏ka akcyjna, w stosunku do której Skarb Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego, paƒstwowa lub
komunalna jednostka organizacyjna sà podmiotami dominujàcymi
inna spó∏ka akcyjna
inna forma prawna (jaka?)

Rodzaj dzia∏alnoÊci (nale˝y podaç cztery pierwsze zna-
ki PKD lub EKD)

PLN

Ârednioroczne zatrudnienie w poprzednim roku obro-
towym1

Przychód netto ze sprzeda˝y towarów, wyrobów, us∏ug i operacji finan-
sowych w poprzednim roku obrotowym zawiera∏ si´ w przedziale (w∏a-
Êciwe zaznaczyç)

Rok: Liczba pracowników:

Suma aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego za-
wiera∏a si´ w przedziale (w∏aÊciwe zaznaczyç)

Przedsi´biorcy inni ni˝ mali posiadajà w przedsi´biorcy wnioskujàcym o dotacj´: (w∏aÊciwe za-
znaczyç)
wi´cej ni˝ 25% wk∏adów, udzia∏ów lub akcji, lub 
prawa do ponad 25% udzia∏u w zysku, lub 
wi´cej ni˝ 25% g∏osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy)

tak nie

0—7 mln euro
7—40 mln euro
ponad 40 mln euro

0—5 mln euro
5—27 mln euro
ponad 27 mln euro

—————————————
1 UWAGA: w przypadku przedsi´biorców dzia∏ajàcych krócej ni˝ rok nale˝y podaç przewidywany roczny przychód netto ze sprzeda˝y towarów, wyrobów i us∏ug

oraz operacji finansowych, a tak˝e Êrednioroczne zatrudnienie, oszacowane na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsi´biorc´.
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WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA UZYSKANIE CERTYFIKATU

C. Informacje o firmie wykonujàcej us∏ugi doradczo-szkoleniowe (w przypadku kilku wykonawców za∏àczyç do-
datkowà stron´)

Przedsi´biorcy inni ni˝ mali i Êredni posiadajà w przedsi´biorcy wnioskujàcym o dotacj´:
(w∏aÊciwe zaznaczyç)
wi´cej ni˝ 25% wk∏adów, udzia∏ów lub akcji, lub
prawa do ponad 25% udzia∏ów w zysku, lub
wi´cej ni˝ 25% g∏osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy)

tak nie

Forma wyp∏aty dotacji (w∏aÊciwe zaznaczyç) jednorazowo w ratach

Przewidywana data wystàpienia o pierwszà rat´ (w przypadku do-
tacji wyp∏acanej w ratach)

B. Przedmiot dotacji

Rodzaj systemu zarzàdzania 
(w∏aÊciwe zaznaczyç)

system zarzàdzania jakoÊcià
system zarzàdzania Êrodowiskiem
system zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy

System zarzàdzania zgodny z normà (podaç norm´)

Przewidywany koszt auditu PLN

Przewidywana data wystàpienia o audit

OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte w niniejszym wniosku sà zgodne z prawdà,

2) przedsi´biorca nie otrzyma∏ dotychczas pomocy publicznej na wdro˝enie systemu zarzàdzania, którego do-
tyczy wniosek,

3) przedsi´biorca nie zalega z op∏acaniem podatków ani sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.

............................................................................................. .................................................
data i podpis przedsi´biorcy / osoby reprezentujàcej przedsi´biorc´ pieczàtka przedsi´biorcy

Za∏àczniki:

NIP

Nazwa

Ulica, nr domu

Kod, miejscowoÊç

Telefon i faks (z numerem kierunkowym)

Kopia umowy/umów o wykonanie us∏ug doradczych

Harmonogram prac i p∏atnoÊci
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Za∏àcznik nr 3

Strona 1 z 2

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W RYNKU KAPITA¸OWYM

A. Informacje o wnioskodawcy (przedsi´biorcy)

Nazwa przedsi´biorcy

Ulica, nr domu, kod, miejscowoÊç
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi)

Telefon i faks (z numerem kierunkowym)

NIP

REGON

Data rozpocz´cia dzia∏alnoÊci

Numer w rejestrze przedsi´biorców

Imi´ i nazwisko oraz stanowisko osoby upraw-
nionej do podpisania umowy dotacji

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na
który ma zostaç przekazana dotacja

Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez przedsi´biorc´ w ciàgu ostatnich 3 lat

Forma prawna prowadzonej dzia∏alnoÊci (w∏aÊciwe zaznaczyç)

przedsi´biorstwo paƒstwowe
jednoosobowa spó∏ka z o.o. Skarbu Paƒstwa
spó∏ka z o.o., w której jednostka samorzàdu terytorialnego posiada 100% udzia∏ów
spó∏ka z o.o., w stosunku do której Skarb Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego, paƒstwowa lub ko-
munalna jednostka organizacyjna sà podmiotami dominujàcymi
inna spó∏ka z o.o.
jednoosobowa spó∏ka akcyjna Skarbu Paƒstwa
spó∏ka akcyjna, w której jednostka samorzàdu terytorialnego posiada 100% akcji
spó∏ka akcyjna, w stosunku do której Skarb Paƒstwa, jednostka samorzàdu terytorialnego, paƒstwowa lub
komunalna jednostka organizacyjna sà podmiotami dominujàcymi
inna spó∏ka akcyjna
inna forma prawna (jaka?)

Rodzaj dzia∏alnoÊci (nale˝y podaç cztery pierwsze zna-
ki PKD lub EKD)

PLN

Ârednioroczne zatrudnienie w poprzednim roku obro-
towym1

Przychód netto ze sprzeda˝y towarów, wyrobów, us∏ug i operacji finan-
sowych w poprzednim roku obrotowym zawiera∏ si´ w przedziale (w∏a-
Êciwe zaznaczyç)

Rok: Liczba pracowników:

Suma aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego za-
wiera∏a si´ w przedziale (w∏aÊciwe zaznaczyç)

0—7 mln euro
7—40 mln euro
ponad 40 mln euro

0—5 mln euro
5—27 mln euro
ponad 27 mln euro

Przedsi´biorcy inni ni˝ mali i Êredni posiadajà w przedsi´biorcy wnioskujàcym o dotacj´:
(w∏aÊciwe zaznaczyç)
wi´cej ni˝ 25% wk∏adów, udzia∏ów lub akcji, lub 
prawa do ponad 25% udzia∏u w zysku, lub 
wi´cej ni˝ 25% g∏osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy)

nietak

Forma wyp∏aty dotacji (w∏aÊciwe zaznaczyç) w ratachjednorazowo

Przewidywana data wystàpienia o pierwszà rat´ (w przypadku dotacji
wyp∏acanej w ratach)

—————————————
1 UWAGA: w przypadku przedsi´biorców dzia∏ajàcych krócej ni˝ rok, nale˝y podaç przewidywany roczny przychód netto ze sprzeda˝y towarów, wyrobów i us∏ug

oraz operacji finansowych, a tak˝e Êrednioroczne zatrudnienie, oszacowane na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsi´biorc´.
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WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W RYNKU KAPITA¸OWYM

B. Informacje o firmie wykonujàcej us∏ugi doradcze (w przypadku kilku wykonawców za∏àczyç dodatkowà 
stron´)

NIP

Nazwa

Ulica, nr domu

Kod, miejscowoÊç

Telefon i faks (z numerem kierunkowym)

OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte w niniejszym wniosku sà zgodne z prawdà,

2) przedsi´biorca nie jest spó∏kà publicznà,

3) przedsi´biorca nie otrzyma∏ dotychczas pomocy publicznej na us∏ugi doradcze zwiàzane z dopuszczeniem
emitowanych przezeƒ akcji do publicznego obrotu i wprowadzeniem ich na nieurz´dowy, regulowany rynek
papierów wartoÊciowych,

4) przedsi´biorca nie zalega z op∏acaniem podatków ani sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.

............................................................................................. .................................................
data i podpis przedsi´biorcy / osoby reprezentujàcej przedsi´biorc´ pieczàtka przedsi´biorcy

Za∏àczniki:

Kopia umowy/umów o wykonanie us∏ug doradczych

Harmonogram prac i p∏atnoÊci
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Za∏àcznik nr 4

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA INICJATYW¢ WSPIERAJÑCÑ ROZWÓJ PRZEDSI¢BIORCZOÂCI

A. Informacje o wnioskodawcy

Nazwa

Ulica, nr domu, kod, miejscowoÊç (zgodnie z doku-
mentami rejestrowymi)

Telefon i faks (z numerem kierunkowym) oraz
ewentualnie e-mail

NIP

REGON

Rodzaj rejestru i numer wpisu do rejestru

Forma prawna (w∏aÊciwe zaznaczyç)

organ prowadzàcy szko∏´, zak∏ad doskonalenia nauczycieli lub placówk´ dzia∏ajàcà w systemie oÊwiaty
izba gospodarcza
cech, izba lub zwiàzek rzemios∏a
zrzeszenie lub rada zrzeszeƒ handlu i us∏ug
stowarzyszenie
szko∏a wy˝sza
fundacja
inna forma prawna (jaka?)

Imi´ i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnio-
nej do podpisania umowy dotacji

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na
który ma zostaç przekazana dotacja

Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez przedsi´biorc´ w ciàgu ostatnich 3 lat
(wype∏nia wnioskodawca b´dàcy przedsi´biorcà) PLN

Ca∏kowity koszt przedsi´wzi´cia PLN

Wnioskowana kwota dotacji PLN

Forma wyp∏aty dotacji (w∏aÊciwe zaznaczyç) jednorazowo w ratach

B. Nazwa i krótki opis przedsi´wzi´cia (do 600 znaków)

OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte w niniejszym wniosku sà zgodne z prawdà,
2) przedsi´wzi´cie, którego dotyczy wniosek, nie jest organizowane dla zysku,
3) wnioskodawca nie zalega z op∏acaniem podatków ani sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne (nie dotyczy orga-

nu prowadzàcego szko∏´, zak∏ad doskonalenia nauczycieli lub placówk´ dzia∏ajàcà w systemie oÊwiaty).

...................................................................... .................................................
data i podpis osoby reprezentujàcej wnioskodawc´ pieczàtka wnioskodawcy

Za∏àcznik

Opis przedsi´wzi´cia wraz ze szczegó∏owym kosztorysem.


