
…….………………………… 
(miejscowość i data) 

Wniosek 
o udzielenie pomocy publicznej

na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

CZĘŚĆ A 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE 

(wniosek składany jest do jednostki LP, w której przedsiębiorca dokonał rejestracji w aplikacjach sprzedażowych 
Lasów Państwowych) 

CZĘŚĆ B 

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

(nazwa przedsiębiorcy/imię i nazwisko) 

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

(adres siedziby przedsiębiorcy) 

Numer identyfikacji podatkowej 
(NIP) ……..…………………………………………… 

Numer identyfikacyjny REGON 
……..…………………………………………… 

PESEL (dotyczy osoby fizycznej) 
……..…………………………………………… 



REPREZENTOWANY PRZEZ1 

1 

IMIĘ ……..…………………………………………… 

NAZWISKO ……..…………………………………………… 

PESEL ……..…………………………………………… 

2 

IMIĘ ……..…………………………………………… 

NAZWISKO ……..…………………………………………… 

PESEL ……..…………………………………………… 

ADRES E-MAIL ……..…………………………………………… 

TELEFON KONTAKTOWY ……..…………………………………………… 

DANE OSOBY 
SKŁADAJĄCEJ 

WNIOSEK2 

IMIĘ ……..…………………………………………… 

NAZWISKO ……..…………………………………………… 

CZĘŚĆ C 

WNOSZĘ O PRZYZNANIE POMOCY 

W FORMIE 

(zaznaczyć właściwe) 

I. UMORZENIE ODSETEK

☐ - umorzenia odsetek ustawowych należnych na podstawie art.
5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych3 należne za okres
przypadający od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.4

Wnoszę o umorzenie: 

☐ - w całości

☐ - w części co do kwoty…………… 

1 W przypadku gdy liczba osób jest większa niż na formularzu, należy dołączyć dodatkową listę reprezentantów. 
2 Jeżeli dla osoby składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo, należy je obowiązkowo załączyć do wniosku. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 2020. 
4 Umorzenie może obejmować maksymalnie okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 



II. UMORZENIE REKOMPENSATY
☐ - umorzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych należne za okres przypadający od dnia 14 marca
2020 r do dnia 30 września 2020 r.

Wnoszę o umorzenie: 

☐ - w całości
☐ - w części co do kwoty…………… 

III. UMORZENIE KARY UMOWNEJ
☐ - umorzenia kary umownej za niezrealizowanie przez
Wnioskodawcę harmonogramu sprzedaży, w części w której
Wnioskodawca w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 31
maja 2020 r.  zrezygnował z jego realizacji (tj. odstąpił od
zawartej umowy w części),

Wnoszę o umorzenie: 

☐ - w całości

☐ - w części co do kwoty…………… 

CZĘŚĆ D 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. jestem przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców5

TAK NIE 
☐ ☐

2. wystąpił u mnie spadek obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19 tj. spadek przychodów ze
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub
wartościowym w wysokości         %  - nie niższy niż 15 %. 

obliczony jako stosunek łącznych obrotów (przychodów) w 
ciągu wskazanych poniżej dwóch kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 
grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 
wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego6 tj. 

Miesiąc/Okres w 2020 r. Obroty gospodarcze 

Suma 

5 Przez przedsiębiorcę rozumie się: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, 
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą; wspólników spółki cywilnej w 
zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
6 Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego. 



Miesiąc/Okres w 2019 r. Obroty gospodarcze 

Suma 

TAK NIE DOTYCZY7 

☐ ☐

3. wystąpił u mnie spadek obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19 tj. spadek przychodów ze
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub
wartościowym w wysokości         % - nie niższy niż 25% 

obliczony jako stosunek obrotów (przychodów) ze 
wskazanego poniżej miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do 
obrotów z miesiąca poprzedniego8 

Miesiąc/Okres Rok Obroty gospodarcze 

TAK NIE NIE DOTYCZY9 

☐ ☐ ☐

4. na dzień składania wniosku zalegam w regulowaniu
zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 
Pracy 

TAK NIE 
☐ ☐

W przypadku zaznaczenia TAK 

5. zawarłem umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub
otrzymałem decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty
zadłużenia i terminowo opłacam raty lub korzystam z
odroczenia terminu płatności

TAK NIE 

☐ ☐

7 Wystarczające jest spełnienie jednego z warunków określonych albo w pkt 2 albo pkt 3. W przypadku wyboru warunku 
wskazanego w pkt 3, zaznaczyć NIE DOTYCZY. 
8 Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego 
9 Należy zaznaczyć w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK w pkt 2. 



W przypadku zaznaczenia TAK w pkt 4 oraz zaznaczenia NIE 
w pkt 5 

6. zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych w
ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku wskazanych poniżej
oraz posiadami plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający
poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę
zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz
Pracy.

………………………………………………………………………………………. 

TAK10 NIE 

☐ ☐

7. zalegam w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca
trzeciego kwartału 2019 r.

TAK NIE 

☐ ☐

8. zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa
w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadłościowe11

TAK NIE 

☐ ☐

9. w dniu 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorstwo znajdowało się w
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia
651/2014

TAK NIE 

☐ ☐

W przypadku zaznaczenia TAK 

Przedsiębiorstwo posiada status12: 

☐ mikroprzedsiębiorcy
☐ małego przedsiębiorcy
☐ średniego przedsiębiorcy
☐ innego przedsiębiorcy

10 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy dołączyć do wniosku plan spłaty zadłużenia wraz z kopią wniosku do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych 
składek. 
11Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm. 
12 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, z późn. zm.). 



W przypadku zaznaczenia statusu mikroprzedsiębiorcy lub 
małego przedsiębiorcy: 

A. Otrzymałem pomoc na ratowanie:

TAK NIE 

☐ ☐

W przypadku zaznaczenia TAK 

Spłaciłem już pożyczkę lub zakończyłem umowę gwarancji 

TAK NIE 

☐ ☐

B. Otrzymałem pomoc na restrukturyzację

TAK NIE 

☐ ☐

W przypadku zaznaczenia TAK 

Podlegam planowi restrukturyzacji 

TAK NIE 

☐ ☐

10. prowadzę działalność w zakresie przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych13

TAK NIE 

☐ ☐

W przypadku zaznaczenia TAK 

Otrzymana pomoc zostanie w całości lub w części 
przeniesiona na producentów surowców 

TAK NIE 

☐ ☐

11. łączna kwota dotychczas otrzymanej oraz wnioskowanej
pomocy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz jej skutków na
podstawie pkt 3.1 Tymczasowych Ram14 przekracza:

a) 800 000 EUR na przedsiębiorstwo15 prowadzące
działalność w sektorach innych niż sektor rybołówstwa i

13 Zdefiniowane w art. 2 pkt 6 oraz art. 2 pkt 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1. 
14 Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19, 2020/C 91 I/01, Dz. Urz. UE z 20.3.2020, str. 1–9, 2020/C 2020/C 112I/01, Dz. Urz. UE z 4.4.2020 str. 1-
9, 2020/C 164/03, Dz. Urz. UE z 13.5.2020, str. 3-15, 2020/C 218/03, Dz. Urz. UE z 2.7.2020, str. 3-8 
15 Przez przedsiębiorstwo dla celów badania wskazanych powyżej pułapów należy rozumieć wnioskodawcę oraz podmioty z 
nimi powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre 
kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, 
str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 329, str. 28/1, z 2016 r. Nr 149, str. 10 oraz z 2017 r. Nr 156, str. 1 i Nr 236, str. 28. 



akwakultury16 oraz sektor produkcji podstawowej 
produktów rolnych17 

 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

☐ ☐ ☐ 

 
b) 120 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące 

działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

☐ ☐ ☐ 

c) 100 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów 
rolnych 
 

 
 

d) 800 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność w sektorach: (i) wskazanych w pkt a), b) i c), 
(ii) wskazanych w pkt a) i b), (iii) wskazanych w pkt a) i c),   
 
 

 
 

e) 120 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące 
działalność w sektorach b) i c) 
 

 

 

 

 

 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

☐ ☐ ☐ 

   

   

   

TAK NIE NIE DOTYCZY 

☐ ☐ ☐ 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

☐ ☐ ☐ 

   

   

12. wnioskowana pomoc dotyczy którejkolwiek z kategorii 
pomocy, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a)-k) 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/201418 
 

TAK NIE NIE DOTYCZY19 

☐ ☐ ☐ 
 

 
16 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. 
L 190 z 28.6.2014, s. 45. 
17 Wszystkie produkty wymienione w załączniku I do TFUE z wyjątkiem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury. 
18 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, Dz.U. L 90 z 28.6.2014, s. 45. 
19 Dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury 



DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę) 

1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC 
REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19 ☐ 

2 KOPIĘ PEŁNOMOCNICTWA (jeśli dotyczy) ☐ 

3. 

PLAN SPŁATY ZADŁUŻENIA UPRAWDOPODABNIAJĄCY POPRAWĘ KONDYCJI 
FINANSOWEJ I PEŁNĄ SPŁATĘ ZALEGŁOŚCI W REGULOWANIU SKŁADEK NA 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FUNDUSZ 
GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH LUB FUNDUSZ PRACY,  

WRAZ Z KOPIĄ WNIOSKU DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O ROZŁOŻENIE NA 
RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU TYCH SKŁADEK LUB O ODROCZENIE PŁATNOŚCI TYCH 

SKŁADEK (jeśli dotyczy) 

☐ 

 

Jestem świadomy, że umorzenie stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w 
gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 

Zobowiązuję się do: 

1) przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pomocą publiczną (w tym, w szczególności 
dokumentów będących podstawą do przygotowania wniosku o udzielenie pomocy) oraz do poddania się 
kontroli mającej na celu weryfikację spełnienia warunków do otrzymania pomocy; 

2) zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków do jej 
otrzymania określonych m.in. w Decyzji Komisji Europejskiej  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 
SA.58185 (2020/N), C(2020) 7619 final lub w przypadku odmowy poddania się kontroli albo utrudniania 
jej przeprowadzenia. 

 

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

(podpis, z podaniem imienia i nazwiska przedsiębiorcy 

lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy 



Załącznik 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe 
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jednostka 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w której złożony zostanie wniosek 
o udzielenie pomocy publicznej na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 
zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: Administrator). 

2. DANE KONTAKTOWE 

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych 
osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych, kierując korespondencję na adres jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, w której złożony zostanie wniosek o udzielenie pomocy publicznej na 
podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, lub poprzez 
e-mail wskazany na stronie internetowej Administratora lub adres 
dane.osobowe@lasy.gov.pl 

3. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Administrator przetwarza dane osobowe wnioskodawcy składającego wniosek o udzielenie 
pomocy publicznej w następujących celach i na wskazanych podstawach prawnych: 
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z 

łagodzeniem skutków sytuacji kryzysowych wywołanych rozprzestrzenianiem się 
COVID-19 poprzez udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym 
podmiotom dotkniętym tymi sytuacjami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 
1 lit. c RODO);  

b) w celu podjęcia na żądanie wnioskodawcy działań zmierzających rozpatrzenia wniosku 
udzielenie pomocy publicznej oraz w celu kontroli prawdziwości złożonych oświadczeń 
(podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających np. z prawa podatkowego 
lub przepisów o archiwizacji (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO); 

d) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których 
należy: ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń oraz cele statystyczne 
(podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 
Administrator przetwarza również dane osobowe osób reprezentujących wnioskodawcę, jeśli 
wnioskodawca jest osobą prawną w celu ustalenia uprawnienia do reprezentowania 
przedsiębiorcy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH 

Podanie danych w zakresie wskazanym we wniosku jest dobrowolne, jednak część z nich 
jest konieczna dla uzyskania pomocy publicznej.  

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 



Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, a po tym czasie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia 
ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

6. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy 
Administratora oraz dostawcy usług, którzy przetwarzają dane na zlecenie Administratora. W 
uzasadnionych wypadkach odbiorcami danych mogą być organy państwowe.  
Odbiorcami danych mogą być inne niż Administrator jednostki Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, w szczególności Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, w 
zakresie współpracy przy analizowaniu wniosków o udzielenie pomocy publicznej. Jednostki 
organizacyjne zawarły w tym celu odpowiednią umowę stanowiącą podstawę przekazywania 
sobie wzajemnie danych osobowych.  

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują, na zasadach określonych w RODO, 
następujące uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych; 
b. prawo sprostowania danych; 
c. prawo usunięcia danych; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e. prawo do przeniesienia danych osobowych; 
f. prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych; 
g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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