
OŚWIADCZENIE O KWOCIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

 
Oświadczam, że w okresie bieżącego roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
podmiot: 
 
NAZWA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MIINIMIS 
LUB IMIĘ I NAZWISKO: 
 
………………………………………………………………………….…… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 

SIEDZIBA FIRMY LUB ADRES ZAMIESZKANIA: 
 
 
UL. ……………………………………………………..…… NR. .…….… 
 
MIEJSCOWOŚĆ: …………………………………………………………… 
 
KOD POCZTOWY: ……..………………………………………………… 
 

 

nie otrzymał pomocy de minimis. 

 
UWAGA. 
 
Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych, poświadczających 

nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być pociągnięta do 

odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 § 1 i 2 Kodeksu Karnego ( § 1. 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, elektronicznego 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.Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o 

powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia 
finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z 
elektronicznego instrumentu płatniczego.) 
 
W przypadku braku lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których  mowa w art. 39 ust. 

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1808 z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może, w drodze decyzji, nałożyć na 

podmiot lub osobę karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 EURO, zgodnie z art. 44 ust. 1 tejże ustawy. 

  
Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia: 

IMIĘ i NAZWISKO: 

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

DATA: 

 

………. - ………. - ……….………. r. 

 

 

 

PODPIS 

 

 

 

 
 

http://www.eporady24.pl/paragraf_1_artykul_297_kodeksu_karnego_art_297_kk-c-1128.html
http://www.eporady24.pl/paragraf_2_artykul_297_kodeksu_karnego_art_297_kk-c-1129.html

