Załącznik nr 2

............................................

.......................................

(pieczęć firmowa Wnioskodawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:
1) zakład pracy nie jest/jest* w stanie likwidacji lub upadłości;
2) nie zalegam/zalegam* w dniu złożenia wniosku z zapłatą w terminie
wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych;
3) w okresie 365 dni przed dniem złożenia wniosku:
a) nie zostałem/zostałem* ukarany za naruszenie przepisów prawa
pracy;
b) nie

zostałem/zostałem*

skazany

prawomocnym

wyrokiem

za naruszenie przepisów prawa pracy;
4) nie

jestem/jestem*

objęty

postępowaniem

dotyczącym

naruszenia

przepisów prawa pracy;
5) prowadzę/nie prowadzę* działalność/-ci gospodarczą/-ej w rozumieniu
prawa konkurencji Unii Europejskiej1;
6) uzyskana refundacja nie będzie/będzie* stanowiła pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
(punkty 7, 8, 9, 10, 11, 12 dotyczą podmiotów podlegających przepisom o pomocy publicznej)

7) otrzymałem/nie

otrzymałem*

pomoc/-y

de

minimis

lub

pomoc/-y

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiegam się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych;
* Niepotrzebne skreślić
1 Przedsiębiorca to każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego
formy prawnej i źródeł finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia, czy jest to podmiot
nastawiony na zysk czy też nie. Przedsiębiorcą może być więc również stowarzyszenie czy fundacja,
które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, iż przepisy prawa unijnego znajdują
zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność
gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu
terytorialnego. Dlatego należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, czy Wnioskodawca prowadzi taką
działalność, która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej (nawet, jeśli w
konkretnych warunkach motyw zysku jest wyłączony).

Działalność gospodarczą, według unijnego prawa konkurencji, będzie zaś (rozumiane bardzo szeroko)
oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. Należy zwrócić uwagę, że zakres tego
pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej), ponieważ działalność może mieć charakter gospodarczy, w rozumieniu
unijnego prawa konkurencji, także w przypadku, gdy nie ma charakteru zarobkowego czy też nie jest
prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.

W przypadku otrzymania pomocy publicznej i pomocy de minimis należy wypełnić
poniższe zestawienie:

Organ udzielający
pomocy

Lp.
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udzielenia
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Podstawa
prawna

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub
umowy

Wartość
pomocy w
euro

-

Razem:

UWAGA! Przy

ustalaniu

uwzględnia

się

wartości
także

pomocy
sumę

udzielonej

wartości

Wnioskodawcy

pomocy

udzielonej

przedsiębiorstwom powiązanym.
8)

spełniam/nie spełniam* warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);

9) spełniam/nie spełniam* warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
10) spełniam/ nie spełniam* warunki określone w rozporządzeniu 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. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s.45)
11) jestem/nie jestem* pracodawcą, na którym ciąży obowiązek zwrotu
wcześniej otrzymanej pomocy publicznej;
* Niepotrzebne skreślić

12) w

sytuacji

otrzymania

pomocy

publicznej

lub

pomocy

de

minimis

lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w okresie od dnia złożenia
niniejszego wniosku do dnia podpisania umowy z PUP, zobowiązuję się
do niezwłocznego poinformowania Urzędu o fakcie uzyskania takiej pomocy.
Potwierdzam,

że

dane

zawarte

w

niniejszym

oświadczeniu

są

zgodne

ze stanem faktycznym.

.................................................................
(data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji)

* Niepotrzebne skreślić

