
 

Załącznik 7.2 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej projektu „Rozpocznij działanie!” 
Załącznik 2 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis 
Wzór oświadczenia 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a  .............................................................................................   

 (imię i nazwisko, PESEL) 

 

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za poświadczanie nieprawdy 

oświadczam, że: 

 nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

 nie zalegam z uiszczaniem podatków; 

 nie byłem karany/ nie byłam karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; 

 nie mam zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych; 

 przeciwko mnie nie toczy się postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące nie-
spłaconych zobowiązań; 

 nie wnioskowałem/ nie wnioskowałam o pomoc na projekt, którego realizacja została rozpoczęta 
przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pomocy de minimis; 

 nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, 
uznającej udzieloną pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem; 

 nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077, dalej „ufp”  
i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o zakazach dostępu do środków  
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w stosunku do mnie w okresie realizacji 
umowy; 

 nie korzystam i nie skorzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze  
środków PEFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem  
działalności gospodarczej; 

 działalność gospodarcza, na którą otrzymam środki nie była prowadzona wcześniej przez członka 
rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaple-
cze dla tej działalności. 

 nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej o tym samym profilu, co przedsiębiorstwo pro-
wadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w któ-
rych jest prowadzona działalność. 

 

 

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

Miejscowość i data          Podpis Beneficjenta pomocy 


