
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 do regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej 
działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego -  

„BiznesUP! Young – subregion piotrkowski”  

 

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 

 

Ja, niżej podpisana/y ...................................................................................................., 
zamieszkały/a: ............................................................................................................... 
PESEL ............................................, seria i nr dowodu osobistego........................................., 
oświadczam, iż suma wartości pomocy wliczanej do pomocy de minimis, obliczona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach pomocy publicznej, 
otrzymana przeze mnie w bieżącym roku kalendarzowym1 oraz w dwóch poprzedzających go 
latach kalendarzowych2 wynosi brutto ....................................  zł, co stanowi równowartość 
.......................... EUR3. 
 
W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie: 
 

L.p. Nazwa podmiotu udzielającego 

pomocy de minimis 

Dzień (data) 
udzielenia pomocy 

Wartość pomocy 

w zł 

Wartość pomocy 

w euro 

1. 

 

    

2. 

 

    

RAZEM   

 
Ponadto jestem świadoma/y, iż 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 Kodeksu Karnego §1oraz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku nieprzekazania 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), 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. 
 

................................................... 
data i podpis 

 
1 W przypadku podmiotów, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata obrotowe. 
2 W przypadku podmiotów, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata 
Obrotowe. 
3 Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808). 
W przypadku uzyskania pomocy de minimis w analizowanym okresie, do oświadczenia należy załączyć wykaz otrzymanej 
pomocy oraz uwierzytelnione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 


