
Instrukcja obsługi Systemu Monitorowania Pomocy Publicznej, 
w tym Pomocy De Minimis (v. 3.00)
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1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej de minimis
1.1 Informacje techniczne

System monitorowania pomocy publicznej de minimis (nazywany dalej aplikacją) jest aplikacją 
internetową, co oznacza, że nie jest potrzebna instalacja na Państwa komputerze. Aby korzystać z 
aplikacji wystarczy komputer z dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową oraz login 
i hasło dostępu nadane przez firmę INFO BAZA. Prędkość działania aplikacji jest w największym stopniu 



zdeterminowana przez jakość łącza internetowego a nie komputera, z którego korzystamy. 
Dane wprowadzane przez Państwa do aplikacji są przechowywane na serwerze firmy NIKOM 

SYSTEM. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkie informacje przesyłane pomiędzy serwerem i 
Państwa komputerem, są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL (identyczne procedury stosuje się 
przy bankowości internetowej).
1.2 Zastosowania aplikacji

Główną funkcją aplikackacji jest kontrolowanie intensywności otrzymanej pomocy publicznej, w 
tym pomocy de minimis oraz przygotowanie i drukowanie związanych z nią zaświadczeń i raportów.

Praca z aplikacją polega na wprowadzaniu dotychczas otrzymanych pomocy, co umożliwi jej 
obliczenie aktualnego stanu oraz określenie ile pomocy możemy jeszcze uzyskać. Warunkiem 
poprawnych obliczeń jest wprowadzenie wszystkich otrzymanych pomocy począwszy od 1998-05-31.

2. Uruchamianie Systemu monitorowania pomocy publicznej de minimis
2.1. Portal deminimis.pl

Aby zacząć korzystanie z aplikacji należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres 
strony http://www.deminimis.pl . Znajdą się Państwo w ten sposób w portalu zawierającym informacje na 
temat pomocy publicznej oraz odnośnik do programu, który trzeba kliknąć.

2.2.  Uruchomienie aplikacji.
Po kliknięciu odnośnika otworzy się osobne okno przeglądarki jednocześnie wyświetlając 

informację o zabezpieczeniach. Na pytanie "Czy chcesz kontynuować?" odpowiadamy TAK i 
przechodzimy do logowania.
2.3. Logowanie

W wyznaczonych polach wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie klikamy przycisk 
"LOGOWANIE".



Jeśli nazwa użytkownika i hasło są poprawne aplikacja uruchomi się, w przeciwnym wypadku zostanie 
wyświetlony komunikat "Błędne hasło / login lub przekroczona data dostępu". W takim przypadku należy 
upewnić sięczy poprawnie wpisaliśmy wszystkie dane, lub czy nie skończył się abonament na korzystanie 
z aplikacji.

3. Wprowadzanie pomocy. 
Aby wprowadzić otrzymaną pomoc z bocznego menu wybieramy w module w "Pomoc otrzymana" 

opcję "Dodaj" co spowoduje uruchomienie kroku 1 z 3 wprowadzania pomocy. 

3.1. Krok 1 z 3 
Pierwszą czynnością przy wprowadzanu pomocy jest określenie daty jej otrzymania. Można to 

zrobić wpisując datę ręcznie w formacie RRRR-MM-DD, lub wybierając z kalendarza. Następnie klikając 
na odpowiednie pole określamy czy chcemy wprowadzić pomoc de minimis lub taką, która przed 2004-05-
31 mogła być de minimis, albo pomoc uzyskaną na podstawie programów pomocowych. Wybranie 
pomocy otrzymanej na podstawie programu pomocowego spowoduje przejście do kroku 2 z 3, natomiast 
wybranie pomocy de minimis od razu do kroku 3 z 3.

3.2. Krok 2 z 3
W tym kroku wybieramy program pomocowy, na podstawie którego otrzymaliśmy pomoc. 

Wszystkie programy znajdują się na liście, jednak jest ich dużo i aby przejrzeć wszystkie trzeba przewijać 



strony za pomocą numerków na dole strony. Można również posłużyć sie wyszukiwarką. Wpisanie 
fragmentu numeru programu, tytułu lub ustawy pomoże zawęzić listę przeglądanych programów i ułatwi 
znalezienie właściwego programu pomocowego. Program wybieramy klikając na jego treść, co spowoduje 
przejście do kroku 3 z 3.

3.3. Krok 3 z 3 
W tym kroku określamy większość parametrów pomocy. Prawidłowo powinno się ustawiać 

parametry zaczynając od góry co spowoduje zawężanie listy wyboru w kolejnych pozycjach lub ustawi je 
automatycznie.
− Zaczynamy od określenia typu pomocy (do wyboru mamy: przed akcesją lub po akcesji oraz ZFRON), 

pozwoli to na zawężenie listy form. (wymagane)

− Następnie wybieramy formę pomocy. Jeśli forma będzie jednoznacznie pasowała do konkretnej 
ustawy oraz organu to zostaną one przypisane automatycznie, w innym przypadku musimy wybrać 
odpowiednią ustawę w pozycji "podstawa prawna" oraz odpowiedni organ udzielający pomoc. 
(wymagane)

− Kolejną czynnością jest wybranie z dostępnej listy przeznaczenia pomocy. (wymagane)

− "Numer decyzji lub umowy nadany w urzędzie" oraz "Tytuł zaświadczenia lub decyzji wydany przez 
urząd" nie jest wymagany do wprowadzenia pomocy, natomiast jeśli zostały nadane to należy je 
wprowadzić lub wybrać z listy. (Listy numerów i tytułów sa na początku puste więc trzeba dodać nowe 
wpisy klikając + )



- Kurs euro jest ustawiony automatycznie zgodnie z średnim kursem NBP w dniu, który został wybrany w 
kroku 1 z 3.
− Wartość w złotówkach podajemu zgodnie z otrzymaną pomocą

Jeśli wprowadzamy pomoc de minimis poniżej wyświetlą się dodatkowe opcje
− Maksymalna kwota pomocy, którą można zaliczyć jako de minimis na wybrany dzień.

− Zapytanie czy dla tej pomocy posiadamy zaświadczenie o pomocy de minimis. Jeśli tę opcję 
odznaczymy, pojawi się kolejne pytanie: Czy wydrukować prośbę o wydanie zaświadczenia o pomocy 
de minimis? Zaznaczenie TAK spowoduje, w momencie zapisu, przygotowanie do wydruku prośby o 
wydanie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Zapisanie wprowadzonej pomocy odbywa sie poprzez kliknięcie przyciska "Zatwierdź". W 
przypadku gdy nie została wybrana, któraś  z wymaganych pozycji, aplikacja nie pozwoli na zapisanie 
pomocy i poprosi o uzupełnienie brakujących danych. 

3.4. Dodatkowe informacje: 
- kliknięcie na znaczek 

pozwala dodać nowy wpis do listy

- Klikniecie na znaczek 

otworzy dodatkowe okienko, w którym wyświetli się cała treść zaznaczonej ustawy, formy itp.

4. Przeglądanie i edycja wrowadzonych pomocy.
 Wszystkie wprowadzone pomoce znajdują się na liście pomocy ustawione w kolejności 
chronologicznej (zależnie od wybranej daty otrzymania pomocy a nie momentu wprowadzenia). Ze 
względu na dużą ilośc wpisów są one podzielone na strony, między którymi można się poruszać klikając 
na numerki pod spodem listy.

Aby zawęzić listę przeglądanych pomocy można skorzystać z opcji wyszukiwania, klikając na 
napis "szukaj". 

Wyszukiwanie pozala na okteślenie jednej lub więcej kategorii (czyli możemy wybrać np. sam organ, albo 



organ i datę udzielenia pomocy).

Kliknięcie na wybraną z listy pomoc powoduje otwarcie sczegółowych informacji o tej pomocy z 
możliwością ich edycji. W przypadku dokonania zmiany we wpisie, należy ją zapisać klikając "zatwierdź".

5. Raportowanie 
Aplikacja umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie 4 rodzajów raportów:

-  UOKIK jest to raport wymagany corocznie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 
- raport okresowy - jest to informacja o wszystkich otrzymanych pomocach w określonym przedziale czasu
- de minimis na dzień - jest to zestawienie pomocy de minimis i maksymalnej kwoty jaką możemy 
wykorzystać w wybranym dniu.
− PFRON - jest to raport odzwierciedlający pomoc uzyskaną z państwowego Funduszu Rechabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.

 Aby wygenerować którykolwiek raport wybieramy z pozycji raporty interesującej nas pozycji a 
następnie określamy datę lub daty oraz kliknięcie "pokaż".   

Możemy w tym celu skorzystać z kalendarza lub wpisać datę ręcznie. 
Następnie klikamy przycisk “Pokaż”. Jeśli raport jest odpowiedni, można go wydrukować klikając 

przycisk “drukuj”. Do otwarcia wydruku jest potrzebny program Adobe Reader (dostępny nieotpłatnie w 
internecie) lub inny obsługujący format plików .pdf. Raport można również zapisać na dysku w formie 
pliku.



6. Zaświadczenia 
Ta część aplikacji złuży do drukowania Próśb o wydanie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de 

minimis, jeśli jeszcze takiego nie mamy. 

Aby utworzyć prośbę o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis należy w kroku 3 zaznaczyć opcję 
„Czy chcesz wydrukować podanie o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis” a następnie kliknąć 
„Zatwierdź”.

Zostanie wyświetlony druk prośby. Jeśli dane na prośbie są prawidłowe należy kliknąć „Zapisz prośbę o 
wydanie zaświadczenia”. Prośba zostanie zapisana w zakładce „Lista próśb”.

Aby utworzyć prośbę dla wprowadzonej wcześniej pomocy należy w zakładce „Lista próśb” kliknąć 
„Utwórz prośbę o wydanie zaświadczenia” lub wybrać opcję „Dodaj prośbę” z menu. W obu przypadkach 
wyświetlona zostanie lista wprowadzonych pomocy. Należy wybrać pomoc, dla ktorej ma być utworzona 
prośba klikając na niej. Po wyświetleniu druku prośby należy kliknąć „Zapisz prośbę o wydanie 
zaświadczenia”. Prośba zostanie zapisana w zakładce „Lista próśb”.

Aby wydrukować prośbę należy w zakładce „Lista próśb” kliknąć na wybranej pozycji. Otworzy się druk 
prośby. Następnie należy kliknąć opcję „Export PDF”. Druk prośby zostanie zapisany w postaci pliku PDF 
dla programu Adobe Reader, z którego można wydrukować prośbę wybierajac z menu zakładkę „Plik” 
opcję „drukuj”.



7. Ewidencja ZFRON 

7.1 Opcja „Ewidencja ZFRON” służy do monitorowanie wpływów i wydatków w wykonywanych ramach 
konta żfron jak również pomaga w planowaniu przyszłych wydatków.

7.2 Wprowadzanie wpływów i wydatków 

W celu wprowadzenia wpływu na konto ZFRON wybieramy z listy znajdującej się u góry ekranu 
konto (formę), z którego pochodzi wpływ, 

a następnie klikamy na napis „wprowadź wpływ”. 



W okienku, które się ukaże podajemy datę oraz kwotę całego uzyskanego zwolnienia (nie kwotę 
przekazaną na zfron) po czym klikamy zapisz. 

Wprowadzony wpływ zostanie automatycznie podzielony na część, która powinna zostać 
odprowadzona na PFRON, minimalną wartość, jaką należy przeznaczyć na Indywidualne Programy 
Rehabilitacyjne, minimalną wartość, jaką należy przeznaczyć na Pomoc Socjalną oraz Maksymalną 
wartość, ktora zasili „Duży ZFRON”. W polach MIN zostanią wyświetlone minimialne wartości jakie należy 
w danej chwili przeznaczyć na dany cel. W polach MAX wyświetlona zostanie wartość maksymalna.

Jeśli wyświetlone kwoty zostaną oznaczone na czerwono oznacza to, że na dany cel została 
przekazana zbyt mała (w przypadku IPR i Pomocy Socjalnej), lub zbyt duża (w przypadku „Dużego 
ZFRON) część pomocy.

Wydatki z konta zfron wprowadzamy klikając napis „wprowadź wydatek” pamiętając aby wybrać 
odpowoednią formę wydatkowania (IPR, Pomoc socjalna lub Duży ZFRON. Następnie określamy w 
odpowiednich polach datę, kwotę oraz przeznaczenie wydatku.

7.3 Przeglądanie wpływów i wydatków 
W celu przejrzenia historii wpływów i wydatków dokonanych w ramach ZFRON należy kliknąć na 

napis „pokaż listę wpływów” lub „pokaż listę wydatków w zależności od potrzeby. Listy pokarzą się na 
ekranie poniżej głównej tabeli.  
8. Baza wiedzy 



Ten moduł aplikacji pomoże Państwu w uzyskaniu wszelkich informacji dotyczących pomocy 
publicznej oraz historycznych kursów euro.
8.1. Przeglądanie pytań i odpowiedzi

Przed zadaniem pytania w bazie wiedzy zaleca się przeczytanie dokonanych już wpisów, co 
pozwoli uniknąć powtarzania się pytań. W tym celu klikamy przycisk "lista" w bazie wiedzy, po czym 
wyświetli się 10 ostatnio zadanych pytań. Kliknięcie na tekst pytania spowoduje wyświetlenie tegoż 
pytania wraz z odpowiedzią. 

Poruszanie się po liście pytań wygląda podobnie do przeglądania listy wprowadzonych pomocy, 
czyli możemy zawęzić ilość przeglądanych pytań za pomocą opcji wyszukiwania, lub przeglądać 
wszystkie strony z pytaniami po kolei, wybierając numer strony z listy znajdującej się u dołu ekranu.
8.2. Zadawanie pytań. 

W celu zadania pytania w bazie wiedzy, klikamy opcję "Dodaj", a następnie w wyznaczonym polu 
wpisujemy pytanie, które chcemy zadać. (prośimy o możliwie dokładne opisanie problemy na, który 
Państwo natrafili, co umożliwi uzyskanie konkretnej i wyczerpującej odpowiedzi). 

Pod oknem pytania znajduje się znaczek z pytaniem o zgodę na wyświetlenia nazwy Państwa 
firmy przy treści pytania. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe i jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, 
pytanie będzie zadane anonimowo.

Jeśli wpisane pytanie jest prawidłowe można je zadać klikając przycisk "Zatwierdź". Odpowiedź 
na pytanie ukaże się na liście pytań w ciagu kilku dni.
8.3. Archiwum kursów euro

Ta opcja pozwala na przeglądanie archiwalnych kursów euro. W tym celu klikamy na przycisk 
"archiwum kursów euro", a następnie określamy interesującą na datę i klikamy "Zatwierdź". (podawane 
kursy euro są zodne z kursem NBP)

9. Zarządzanie 

W tym module dostępne są listy wprowadzonych do plikacji organów, tytułów, podstaw prawnych, 
numerów, decyzji oraz okresów.

Aby przeglądać wybraną listę, wystarczy kliknąć na odpowiedni przycisk. Poruszanie się po 
listach odbywa się analogicznie do listy pomocy.
10. Opcja „Kalkulator EDB” służy do obliczania ekwiwalentu pomocy brutto. 



Jest przydatny do wyliczania wartości pomocy w przypadku np. rozłożenia na raty podatku. Aby obliczyć 
wartość EDB należy wybrać dla jakiej pomocy obliczny będzie ekwiwalent. Następnie uzupełnić brakujące 
dane i kliknąć „Zlicz”.


