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Inrię i nazwi skoN azw

dnia

...2018 r.

a,.

Adres:

NIP/PESEL

OŚWlADCZENIE
Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywyclr oświadczeń wynikające.j z art,
297 ustalr1, z dniir 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z2017 roku, poz. ż204 z poźn.
zrn,) oś,,viadczanr co następuje:

1)

Forma plawna beneticjenta pomocy')

n

Przedsiębiorstwo państwowc

n

.Jcclnoosoborł,a spółka Skarbr-r Państrva

n

Jec]troosobol,va spciłka jednostki samorządu terytorialnego,
clnia 20 grudnia 1996 r. o gc,lspodarce

tr

w rozumieniu ustawy z
komunalnej (Dz. U. z20l7 r. poz.8ż7)

Spółka alrc_vjna albo społka z ogtaniczoną odpowiedzialrrością. w, stosunlcu do
ktorl,clr Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialr"rego. przedsiębiorstwo
państrvorve lub jednoosobow,a spółlta Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają
uprirr,vnienia takie, jak przedsiębiorcy dominr:jący w rozumieniu przepisów ustaw,y z
clrria 16lutego 2017 r. o ochronie konkurencji

i konsunrentów (Dz. U.

zż0l] r.poz.

2ż9 z pożn. zm.)

!

.leclnostka sektora tlnansów prrblicznych w rozunrieniu ustawy
2009 r. o l'inansach publiczn,vch (Dz, U. z2017 r. poz,2077)

D

ltrtłit - benetrcjerrt ponlocy nienalezący do kategorii określorr_vclr powyżej

iaka)

z dnia 27

-

sierpr'ia

(poclać

2| Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy
wykonuje działalnośćw rozunrieniv załącznika I do rozporządzerria Konrisli (UE) nr
70212014 z dnia 25 czetwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy \ł.
sektorach rolnym i leśnymoraz na obszarach rł,iejskich za z,goclne z ryrrkiem
wewnętrznym w zastosow-aniu art. I07 i 108 Traktatrr o firnkcjonorvarriu Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z01.07.2014, str. l)r)

!

mikroprzed siębiorstw.o

!

małe przedsiębiorstwo

D

średnie przedsiębiorstwo

a

przedsiębiorstwo ńenależące
przedsiębiorstwo)

do

żadnej

z pt,lwllższych kategorii

3) Klasa PKD - należy podac klasę działalności(4 pierwsze znaki), lv

(drrze

zw.iązkr,r z którą

beneficj ent otrzymał pomoc, określ oną zgodnie z t ozp or zadzeni em

Rac11,. Mi ni strów z
dnia24 grudnia 2001 r. w sprawie Polskiej Klasyfikac.ii Działalności(PKD) (Dz.lJ.
poz, 1885 oraz z2009 r. poz. 489,Z 2017 t. poz.2440f)

data i prldpisv tlstlb1,/ostlb skladaJącvch ośrl,ia<lczenie

Pouczenie:
Art.297 §l

-

Kto lv celu uzvskania clla sicbie lub koco inncgo. od banku lub.jcclrlost)ti oreanizacyjne,i prorr,atlzilcc,i poclobną

PozYczki Picnięźnej. poręczenia. _ervaranc.ji. akrccil,tvrvy. dotacji. subrvenc.ii. potrvierclzcnia przóz barlk zoborliązinia
rr"lnikirjącego z Poręczenia lub grvaranc.ji ltrb podobnego śrviadczeniapieniężrrerro na określon1, cel gospodarcz,,. instrrrnlcntLl
Płatlriczego lub zamórvienia publicznego. przedl<łada poclrobiony. przerobiony,. pośr,,,iadcza_jący nieprarlcle al'bo rrierzeteln,
dokument albo nierzctelne piscmne oŚrviadczenic dotl,czącc okoliczności o istotnr.m znaczcniu clla trzvskania ryvnlienionego
rvsParcia fiIlatlsori'cgtl. instrunrentu platniczego lr-rb zarnó,,vienia. podlega karze pozbau,icnia lł,olIlościocl 3 nliesiccy clo latJ.
§ 2 Tej sanlcj kal'ze PoclJega, kto wbrelv ciązącemtl obou,iązkor,vi nie porliaclaInia rvlaścirvego ponriotu o ptltvstanitt sl,ttrac.ji
lub ztrnrór,r'ienia pr-rblicznego a]bo na moźliri,ośćdalszego korzvstania z instrumcntll platniczego.

§ 3 ,l-ic Pocllega karze. kto przccl rvszczęcienl postępowania kartlego ciobI,orvolnie zapobiegl ti l korz,,,,staniii lysparcia
finansorvego lub instrunletltu platrliczego. okl,eślonvclr rv § l. zrezvgnorr,a,l z clotac.ji lLrb zamórvicnia pLrblicznc_ucl albo
zaspokoił loszczenia pokrzl,rr,dzoIiego.

1)
2)

Lanlacz.a się rvlaścirvąpozl,cję zrrakiern X
Pocla.je się klasę dzialalności rv zlviązku z którą bcncfic.jen1 otrzvInal pomoc
- 4 pierrrszc znaki. .Ieżeli llrak.jest
mozlir,voŚci ustalenia.icdne.j takic.j clzialalności. poda_ję się klasę I)I(D te.j dzialalności. która tenertl.jc lla.ju,iększ1,
przvchód. np,:
01.1 1
lJprar,va zbóZ. roślin strączko\\,),ch i roślin oleisq,,ch na nasiona. z rv1,lączeniet-n rr,źtt:
0l .4 l
Chólł, i chodo.,va bl,dla lnlecznego
01.46 Chórv ihodo.,vla śr,liń;
01.47 C]hór,i, i hodor,vla drobiu.
01.50 LJpraril'rolne połączone z clrolvenr i hodorł,lą zlłierząL (dzialalność lllicszana)

