
  

I. TYTUŁ 

 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY 

 ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 

 

Operator Programu  

„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami 

cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” 

ul. Konstruktorska 3a    informacja: centrala (0-22) 459-00-00 wew. 100, 370 
02-673 Warszawa   fax (0-22) 459-01-01, e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl 

 
 
 
Numer wniosku:       Data wpływu: 

Data rejestracji: 
 
 
 

WNIOSEK 

O 

UDZIELENIE POMOCY 

w ramach programu przyjętego uchwałą Rady Ministrów 
nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 pod nazwą: 

 

„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami 

cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” 

 

 

 

 

 



II. DANE WNIOSKODAWCY 

 

1. NAZWA WNIOSKODAWCY 
 

 

 
2. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: Miejscowość: 

Ulica: Numer domu:  Numer lokalu: 

Kod pocztowy:  

Telefon (osoba do roboczych kontaktów):  

E-mail: 

 
DANE OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWACH WNIOSKU 

Imię: Nazwisko: 

Adres e-mail: Telefon: 

Stanowisko: 

 
NUMERY 
 
NIP REGON KRS 

 
 

3. WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
mikro przedsiębiorstwo 
 
małe przedsiębiorstwo 
 
średnie przedsiębiorstwo 
 
duże przedsiębiorstwo 
 
 
4. FORMA PRAWNA PODMIOTU 

☐ przedsiębiorstwo państwowe 

☐ jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

☐ jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

gospodarce komunalnej 

☐ podmiot w stosunku do którego Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe 

lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy 

dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 184)  

 

 

 

 



 

☐  podmiot nie należący do powyższych kategorii (podać formę prawną) 

 

5. IDENTYFIKATOR GMINY, W KTÓREJ WNIOSKODAWCA MA SIEDZIBĘ 

 
 

6. IDENTYFIKATORY PODATKOWE NIP WSZYSTKICH POWIĄZANYCH Z WNIOSKODAWCĄ PODMIOTÓW 

(+) 

 

 

 

7. DANE OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO ZAWARCIA UMOWY (ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ LUB PEŁNOMOCNICTWEM1) 

 

 

Zgodnie z 
reprezentacją 

Zakres pełnomocnictwa (o ile dotyczy) ☒ 

do złożenia Wniosku 
do zawarcia  Umowy o 

udzielenie pomocy 

Imię: Nazwisko: Stanowisko: 
☒ ☒ ☒ 

Imię: Nazwisko: Stanowisko: 
☒ ☒ ☒ 

Imię: Nazwisko: Stanowisko: 
☒ ☒ ☒ 

Imię: Nazwisko: Stanowisko: 
☒ ☒ ☒ 

8. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY MA ZOSTAĆ DOKONANA WYPŁATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nazwa Podmiotu Powiązanego: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 



 

III. OŚWIADCZENIA 
 

WNIOSKODAWCA OŚWIADCZA, ŻE: 

a) jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 
162, z późn zm.). 

TAK/NIE 

b) wykonuje działalność gospodarczą na dzień złożenia wniosku i wykonywał ją przez cały Okres kwalifikowany i co 
najmniej jeden miesiąc Okresu referencyjnego, za który może przedstawić udokumentowane koszty zakupu 
energii elektrycznej lub gazu ziemnego, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

TAK/NIE 

c) poniósł koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego: 

 w 2021 r., stanowiące łącznie nie mniej niż 3% jego wartości produkcji; 

lub 

 w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2022 stanowiące łącznie nie mniej niż 6% jego wartości produkcji; 

TAK/NIE 

d) co najmniej 50 % jego przychodu lub wartości jego produkcji w okresie referencyjnym i okresie kwalifikowanym 
pochodziło z działalności w jednej albo wielu podklasach PKD (zgłoszonych w CEIDG  albo KRS jako kody głównej 
działalności lub pozostałej działalności) lub produkcji produktów o kodach PRODCOM wymienionych w części 
17 Programu. 

TAK/NIE 

e) na dzień złożenia wniosku nie jest w likwidacji na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych ani nie zostało w stosunku do niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy  
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. 

TAK/NIE 

f) nie jest objęty sankcjami przyjętymi na podstawie: rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 
r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. 
zm.), rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. 
zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, 
str. 1, z późn. zm.),  decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków 
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE 
L 285 z 17.10.2012, str. 1, z późn. zm.),  decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 
ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm.) lub decyzji Rady 
2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.), w szczególności nie 
jest:  

 podmiotem wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje; 

  przedsiębiorcą będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z 
takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (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, z późn. zm.); 

 przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, 
chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi 
sankcjami. 

TAK – nie jest objęty/ NIE – jest objęty/NIE – jest objęty (ale brak sprzeczności z tymi sankcjami) 

 



 

 

g)  nie jest wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, z późn. zm.):  

  
TAK nie znajduje się na liście/ NIE znajduje się na liście 

oraz  

 wobec którego nie została nałożona kara pieniężna, o której mowa w art. 6 ust. 1 lub w art. 12 ust. 1 tej ustawy  

TAK nie została nałożona kara pieniężna 

NIE została nałożona kara pieniężna 

 wobec którego nie została orzeczona kara, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy. 

TAK nie została orzeczona kara pieniężna 

NIE została orzeczona kara pieniężna 

 wobec którego nie została nałożona kara pieniężna, o których mowa w art. 143d  z dnia 16 listopada 2016 r.  
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.). 

TAK nie została nałożona kara pieniężna z ustawy o KAS 

NIE została nałożona kara pieniężna z ustawy o KAS 

 

h) nie ciąży na nim, ani na którymkolwiek przedsiębiorcy z nim powiązanym, obowiązek zwrotu udzielonej pomocy, 
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zwrot. 

TAK – nie ciąży/ NIE- ciąży 

i) nie spełnia warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy 
z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii 
elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243). 

TAK – nie spełnia warunków/NIE – spełnia warunki 

j) jest świadomy, że złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się kontroli w zakresie 
wysokości otrzymanej pomocy, spełniania warunków do jej otrzymania oraz prawidłowości rozliczenia się z 
udzielonej pomocy. 

TAK/NIE 

k) dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

TAK/NIE 

l) jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczeń. 

TAK/NIE 

 

 

 

 

 

 

pole tekstowe - dla pola wyboru NIE – jest objęty (ale brak sprzeczności z tymi sankcjami) 



 

IV. KUMULACJA POMOCY 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

1) wraz z innymi podmiotami powiązanymi otrzymał pomoc udzieloną zgodnie z sekcją 2.1 komunikatu Komisji 
Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy 
(Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1 z późn. zm.) 

TAK/NIE 

 

 Kwota pomocy (EURO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

2) otrzymał na te same koszty kwalifikowane pomoc przyznaną na podstawie rozporządzeń de minimis;  

TAK/NIE 

 (+) 

 Kwota pomocy (PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3) otrzymał na te same koszty kwalifikowane pomoc przyznaną na podstawie tymczasowych ram w kontekście  
COVID-19 

TAK/NIE 

 (+) 

Kwota pomocy (PLN ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. DANE POMOCY 

1. OKRES WNIOSKOWANY 

Oznaczenie przedziału czasowego dla okresu wnioskowanego: 

l.p. Miesiąc Energia Elektryczna Gaz Ziemny 

1 Luty ☒ ☒ 

2 Marzec ☒ ☒ 

3 Kwiecień ☒ ☒ 

4 Maj ☒ ☒ 

5 Czerwiec ☒ ☒ 

6 Lipiec  ☒ ☒ 

7 Sierpień ☒ ☒ 

8 Wrzesień ☒ ☒ 

9 Październik ☒ ☒ 

10 Listopad ☒ ☒ 

11 Grudzień ☒ ☒ 

 

2. ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW  

Oznaczenie przychodów lub wartości produkcji w Okresie referencyjnym i Okresie kwalifikowanym 

 z działalności w jednej albo wielu podklasach PKD (zgłoszonych w CEIDG lub KRS jako kody jego głównej  
działalności) wymienionych w części 17 Programu (Tabela 1), 

☒ 

 lub 

  produkcji produktów o kodach PRODCOM wymienionych w części 17 Programu (Tabela 2), 

☒ 

              Tabela 1 

L.p. Kod PKD Opis  

procentowy udział przychodu lub wartości produkcji   

Wnioskodawcy z działalności w: 

Okresie kwalifikowanym Okresie referencyjnym  

1 05.10.Z  Wydobywanie węgla kamiennego   00,00%  00,00% 

2 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej      

3 07.10.Z Górnictwo rud żelaza      

4 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych      

5 08.91.Z 
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz 

do produkcji nawozów  
    

6 08.93.Z Wydobywanie soli      

7 08.99.Z  
Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  
    

8 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych      

9 10.62.Z  Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych      

10 10.81.Z Produkcja cukru      

11 11.06.Z  Produkcja słodu      

12 13.10.A  Produkcja przędzy bawełnianej      



13 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej     

14 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych     

15 13.10.D 
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, 

włączając produkcję nici 
    

16 13.30.Z  Wykończanie wyrobów włókienniczych      

17 13.95.Z  
Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z 

wyłączeniem odzieży  
    

18 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej     

19 16.21.Z  
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie 

drewna  
    

20 17.11.Z Produkcja masy włóknistej      

21 17.12.Z  Produkcja papieru i tektury      

22 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu      

23 19.20.Z  
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy 

naftowej  
    

24 20.11.Z Produkcja gazów technicznych      

25 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów      

26 20.13.Z  
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów 

nieorganicznych  
    

27 20.14.Z  
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów 

organicznych  
    

28 20.15.Z  Produkcja nawozów i związków azotowych      

29 20.16.Z  Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych      

30 20.17.Z  
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach 

podstawowych  
    

31 20.60.Z  Produkcja włókien chemicznych      

32 21.10.Z  Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych      

33 23.11.Z  Produkcja szkła płaskiego      

34 23.13.Z  Produkcja szkła gospodarczego      

35 23.14.Z  Produkcja włókien szklanych      

36 23.19.Z  
Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło 

techniczne  
    

37 23.20.Z  Produkcja wyrobów ogniotrwałych      

38 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek      

39 23.32.Z 
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z 

wypalanej gliny  
    

40 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych      

41 23.42.Z  Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych      

42 23.51.Z  Produkcja cementu      

43 23.52.Z  Produkcja wapna i gipsu      

44 23.99.Z 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana  
    



45 24.10.Z  
Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz 

wyrobów hutniczych  
    

46 24.20.Z  
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i 

łączników, ze stali  
    

47 24.31.Z  Produkcja prętów ciągnionych na zimno      

48 24.42.A  Produkcja aluminium hutniczego     

49 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium     

50 24.43.Z  Produkcja ołowiu, cynku i cyny      

51 24.44.Z  Produkcja miedzi      

52 24.45.Z  Produkcja pozostałych metali nieżelaznych      

53 24.46.Z  Wytwarzanie paliw jądrowych      

54 24.51.Z  Odlewnictwo żeliwa      

  RAZEM 0,00% 0,00% 

Tabela 2 

L.p. Kod PRODCOM Opis  

procentowy udział przychodu  lub wartości produkcji 

Wnioskodawcy z produkcji w: 

Okresie kwalifikowanym Okresie referencyjnym  

1 81221 Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe   00,00%  00,00% 

2 10311130 

Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane 

(włączając ziemniaki ugotowane lub częściowo ugotowane 

w oleju, a następnie zamrożone; z wyłączeniem 

zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)  

    

3 10311300 
Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, 

granulek i pelletów  
    

4 10391725 Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone      

5 105122 Mleko pełne w proszku      

6 105121 Odtłuszczone mleko w proszku      

7 105153 Kazeina      

8 105154 Laktoza i syrop laktozowy      

9 10515530 

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, w 

granulkach lub w innej stałej postaci, nawet zagęszczona 

lub zawierająca dodatek środka słodzącego  

    

10 10891334 Drożdże piekarnicze      

11 20302150 

Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) i podobne 

preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle 

ceramicznym, emalierskim i szklarskim  

    

12 20302170 

Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne 

preparaty, fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, 

granulek lub płatków  

    

13 25501134 
Części z żelaza kutego swobodnie do wałów napędowych, 

wałów krzywkowych, wałów wykorbionych i do korb itp.  
    

  
RAZEM 0,00% 0,00% 

 



 procentowy udział przychodu lub wartości produkcji Wnioskodawcy 
z działalności w: 

Okresie kwalifikowanym Okresie referencyjnym 

RAZEM TABELA 1 0,00% 0,00% 

 procentowy udział przychodu lub wartości produkcji Wnioskodawcy 
z działalności w: 

Okresie kwalifikowanym Okresie referencyjnym 

RAZEM TABELA 2 0,00% 0,00% 

 

RAZEM TABELA 1 + TABELA 2 0,00% 0,00% 

 

3. KLASA DZIAŁALNOŚCI (PKD), W ZWIĄZKU Z KTÓRĄ PODMIOT UBIEGA SIĘ O POMOC: 
 

  

VI. KOSZTY 

1. KOSZT KWALIFIKOWANY 

Wyliczenie kosztu kwalifikowanego 

 
2. KOSZTY PRODUKCJI i KOSZTY ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO 

 
1) WERYFIKACJA WARUNKU PROGRAMU DOTYCZĄCEGO ZUŻYCIA W OKRESIE  

OD 1 WRZEŚNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.  

 
 

     
2) WERYFIKACJA WARUNKU PROGRAMU DOTYCZĄCEGO WARTOŚCI PRODUKCJI  

W 2021 R. 
 

 
3) WERYFIKACJA WARUNKU PROGRAMU DOTYCZĄCEGO WARTOŚCI PRODUKCJI  

1 1 . 1 1 



W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2022 DO 30 CZERWCA 2022 R 

 

 

 
 
 

4) INFORMACJE DODATKOWE 
Sposób wyliczania kosztu całkowitego 

Wysokość udzielonej pomocy wynika z kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup gazu ziemnego lub energii 
elektrycznej w okresie wnioskowanym, obliczanych według następującego wzoru: 

Koszty kwalifikowane = ∑ [𝒎𝒂𝒙{𝟎 ; (𝒑𝒕
𝒆𝒆 − 𝟏, 𝟓 ∗ 𝒑𝒓𝒆𝒇

𝒆𝒆 ) ∗ 𝒒𝒕
𝒆𝒆} + 𝒎𝒂𝒙{𝟎 ;  (𝒑𝒕

𝒈
− 𝟏, 𝟓 ∗ 𝒑𝒓𝒆𝒇

𝒈
) ∗ 𝒒𝒕

𝒈
}𝒕 ] 

gdzie: 

o t oznacza dany miesiąc okresu wnioskowanego; 

o 𝒑𝒕
𝒆𝒆 oraz 𝒑𝒕

𝒈
 oznaczają średnią cenę netto727za jednostkę, odpowiednio, energii elektrycznej i gazu 

ziemnego, nabytą od dostawcy zewnętrznego83 i zużytą przez beneficjenta w okresie t (w PLN/MWh); 

o 𝒑𝒓𝒆𝒇
𝒆𝒆  oraz 𝒑𝒓𝒆𝒇

𝒈
oznacza średnią cenę netto za jednostkę, odpowiednio energii elektrycznej i gazu 

ziemnego, nabytą od dostawcy zewnętrznego i zużytą przez beneficjenta w okresie referencyjnym  

(w PLN/MWh); 

o 𝒒𝒕
𝒆𝒆 oraz 𝒒𝒕

𝒈
 oznacza ilość odpowiednio energii elektrycznej i gazu ziemnego nabytą od dostawców 

zewnętrznych i zużytą przez wnioskodawcę w okresie t (w MWh). 

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 r. ilość gazu ziemnego lub energii elektrycznej przyjęta do obliczania 
kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 70 % zużycia wnioskodawcy w analogicznym okresie w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Do obliczania kosztów kwalifikowanych przyjmuje się ceny energii elektrycznej lub gazu ziemnego bez uwzględniania 
innych opłat oraz podatków (w tym podatku akcyzowego).  
38 Za dostawców zewnętrznych w całym Programie rozumie się również koncesjonowane spółki obrotu, będące częścią 
tej samej grupy kapitałowej co wnioskodawca. 



 

 

VII. WARTOŚĆ POMOCY 

 

1. KOSZT KWALIFIKOWANY  
Wartość Kosztu kwalifikowanego wyliczona przez Wnioskodawcę. 
 

 

 
2. Rodzaj Pomocy 

 

Pomoc bazowa ☐  

Pomoc zwiększona ☐  

 
3. Maksymalna dopuszczalna kwota Pomocy  

 

= 50% * KK 

 

4. Wnioskowana kwota Pomocy  

 
 

2. Rodzaj Pomocy 
 

Pomoc bazowa ☐  

Pomoc zwiększona ☐  

 
3. Okres porównawczy dla wskaźników EBITDA 

Porównanie wartości EBITDA z okresu 12 miesięcy 2022 r. 
do wartości EBITDA z okresu 12 miesięcy 2021 r. 

☐  

Porównanie wartości EBITDA z okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. 
do wartości EBITDA z okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. 

☐  

 
4. Dane dotyczące wartości wskaźnika EBITDA   

 okres 
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

okres 
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Wartość EBITDA   

 

 okres 
od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. 

okres 
od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Wartość EBITDA   

 

5. Maksymalna dopuszczalna kwota Pomocy  
 

= 80% * KK 

 

6. Wnioskowana kwota Pomocy  



 

 

 

ZAŁACZNIKI: 

 

1. Umowa o udzielenie pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego  
(podpisana jednostronnie przez Przedsiębiorcę). 

 

Wymagana w formie elektronicznej ☒  

 

2. Zaświadczenia właściwych organów (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku) 
potwierdzające, że wnioskodawca: nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,  
z wyjątkiem przypadków, gdy zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności albo umowę o rozłożeniu na raty 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

 

Wymagana w formie elektronicznej ☒  

 

3. Zaświadczenia właściwych organów (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku) 
potwierdzające, że wnioskodawca: nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa,  
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości 
podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego. 

 

Wymagana w formie elektronicznej ☒  

 

4. Pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy w zakresie złożenia Wniosku i podpisania Umowy udzielenia 
Pomocy z Operatorem (jeśli dotyczy). 

 

Wymagana w formie elektronicznej (jeśli dotyczy) ☒  

 

 


