
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WYSOKOŚCI POMOCY DE MINIMIS  
 
Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………. 
                                          (imię i nazwisko) 
uprawniony/a do reprezentowania firmy 
…………………………………………………………………………………………………….. 
                                            (nazwa i adres firmy) 
legitymujący/a się dowodem osobistym………………………………………………………….. 
wydanym przez…………………………………………………………………………………… 
 

oświadczam, 
 

że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
kalendarzowych firma, którą reprezentuję:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko / nazwa, miejsce zamieszkania i adres / siedziba firmy i adres podmiotu 
ubiegającego się o pomoc de minimis)  
 
otrzymała pomoc de minimis w łącznej wysokości ………………….……………….… zł, 
(słownie: ………………………………………………………………………….….……), 
 co stanowi równowartość w euro ………………………………………………….………… 
(słownie:……………………………………………..……………….………….……….………) 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią: 

1) art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 
który stanowi:„ Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji 
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, 
dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub 
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia 
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.” 

2) art. 39 Ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) który stanowi: „Beneficjent pomocy oraz podmiot ubiegający 
się o pomoc jest zobowiązany do przekazywania informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej Prezesowi 
Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw 
rolnictwa, lub podmiotowi udzielającemu pomocy - na ich żądanie, w zakresie i terminach określonych 
w żądaniu. Termin określony w żądaniu, nie może być krótszy niż 14 dni, chyba że o informacje dotyczące 
udzielonej pomocy występuje Komisja.” 

3) art. 44  Ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) który stanowi: „Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39, oraz za utrudnianie przeprowadzenia kontroli 
u beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - 
minister właściwy do spraw rolnictwa, może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta karę pieniężną do 
wysokości równowartości 10.000 euro. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa, ustala się, uwzględniając 
w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy. Kwotę, przelicza się na złote według 
kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania 
decyzji Prezesa Urzędu albo decyzji ministra właściwego do spraw rolnictwa.” 
 
 
 

      .........................................                                           ....................................................... 
                (miejscowość i data)                                                                                (pieczęć i podpis składającego oświadczenie) 



 


