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Załącznik nr 13 
 

OŚWIADCZENIE  PODMIOTU  O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS 
 

1.  Nazwa (firma) lub imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Adres zamieszkania lub siedziba podmiotu ubiegającego się o pomoc:. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
………………………………………………………………..…… 

4. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)1  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Forma prawna2  …........................................................................................................................ 

6.  Wielkość podmiotu3 (właściwe podkreślić):  mikroprzedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo małe,                    
przedsiębiorstwo średnie, inne przedsiębiorstwo. 

 

oświadczam, że w ciągu bie żącego roku bud żetowego oraz dwóch poprzedzaj ących go lat 

bud żetowych podmiot, którego jestem wła ścicielem nie otrzymał pomocy de minimis. 

UWAGA: 
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t.  
z 2007 r., Dz. U. 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. 

 

………………………………………………….              ……….……………………

 podpis Beneficjenta pomocy      data i miejsce 

                                                 
1 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U.  
Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.). 
2 1) przedsiębiorstwo państwowe, 2) jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 3) jednoosobowa spółka jednostki samorządu 
terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej, 4) spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe 
lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący  
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 5) inna forma prawna, 
3 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z 6.08.2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE L z dnia 9 sierpnia 2008r.). Przykładowo:  
- Mikroprzedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych < 10 osób i roczny obrót ≤2 mln EURO lub całkowity bilans roczny  
≤ 2 mln EURO,  

- Małe przedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych < 50 osób i roczny obrót ≤10 mln EURO lub całkowity bilans roczny  
≤ 10 mln EURO,  

- Średnie przedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych < 250 osób i roczny obrót ≤50 mln EURO lub całkowity bilans roczny  
≤ 43 mln EURO. 


