
 

 

Załącznik do Wniosku o pożyczkę 

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy 

Oświadczam, iż ................................................................................................................................                                                                                
     (pełna nazwa Wnioskodawcy) 

*1. otrzymał/a pomoc zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, o których mowa 

w Rozporządzeniu Ministra Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w 

sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów 

operacyjnych na lata 2014‒2020 (z późn. zm.) w celu wspierania polskiej gospodarki w 

związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w następującej wielkości: 

Lp. 
Organ udzielający 

pomocy 

Podstawa 
prawna 

otrzymanej 
pomocy 

Dzień udzielenia 
pomocy 

(dzień-miesiąc-rok) 

Nr programu 
pomocowego, 

decyzji lub umowy 

Forma 
pomocy 

Wartość pomocy brutto 

w PLN w EUR 

      
  

        

        

        

        

 Razem 
pomoc 

  

 

*2. nie otrzymał/a pomocy zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, o których 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. 

w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów 

operacyjnych na lata 2014‒2020 (z późn. zm.) w celu wspierania polskiej gospodarki w 

związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. 

U. z 2007, Nr 59, poz.404 z późn. zm.) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy 

publicznej, o których mowa w art. 39, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w drodze decyzji nałożyć 

na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro. 

3. Na Wnioskodawcy ciąży / nie ciąży** obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 

4. Wnioskodawca jest / nie jest** wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Ministra Funduszy I 

Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub 



 

 

pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014‒2020 (z późn. zm.) w celu wspierania 

polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.  

 

 

 

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

(podpisy osób upoważnionych do                                                                                                                 (data i miejscowość) 

reprezentowania Wnioskodawcy i pieczęć) 

 

*  zakreślić odpowiednie 

**  niepotrzebne skreślić 


