
 

 

Załącznik nr  4 do Formularza zgłoszeniowego  

OŚWIADCZENIA DELEGUJACEGO NA STAŻ   

W związku z wolą uczestnictwa w projekcie pt. „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II”  

 

............................................................................................................................................................... 
(pieczęć przedsiębiorstwa) 

I. OŚWIADCZENIE O ZAAKCEPTOWANIU POSTANOWIEŃ REGULAMINU PROJEKTU 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II”  
i akceptuję jego postanowienia.  

 

……………………………………………….. 
               (miejscowość, data) 

……………………………………………….. 
                       (pieczęć, podpis osoby/osób   
                         reprezentującej/-ych) 
 

II. OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS   

1. Oświadczam, że: 
�  przedsiębiorstwo w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzającej go lat budżetowych nie 

otrzymało pomocy de minimis;  
�  w okresie od dnia ……………….1 do dnia ………………..2 suma wartości pomocy wliczanej do pomocy de minimis, 

obliczona zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 59, poz. 404 późn. zm.), otrzymana przez 
Przedsiębiorstwo…………………………………………………………… (wpisać nazwę) w bieżącym oraz w dwóch 
poprzedzających go latach kalendarzowych wynosi brutto …………………………………………. zł, co stanowi 
równowartość ………………………………….euro. Na tę sumę składa się pomoc uzyskana z następujących 
tytułów3: 

Lp.  
Instytucja 
udzielająca 
pomocy 

Podstawa prawna  
Nr programu 
pomocowego, decyzji 
lub umowy 

Dzień 
udzielenia 
pomocy  

Wartość 
pomocy w EUR 

Wartość pomocy 
wliczona do pomocy 
de minimis  

1.       

2.       

Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej po dniu złożenia 
przedmiotowego wniosku, a przed dniem podpisania umowy o przyznanie dofinansowania, wydanych zgodnie ze 
wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o 
pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 354 z późn. zm.). 

  

                                                           

1 Wpisać datę 1 stycznia roku, od którego liczymy dwa pełne i bieżący rok obrotowy, tj. jeśli aplikacja składana jest w roku 2013  to datą 
odpowiednią jest 1 stycznia 2011 r. 
2 Wpisać datę wypełnienia dokumentów.  
3 Należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis. 



 

 

………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

………………………………………………… 
(pieczęć, podpis osoby/osób 

reprezentującej/-ych) 

III. OŚWIADCZENIE NT. POZOSTAWANIA SAMODZIELNĄ/POWIĄZANĄ JEDNOSTKĄ GOSPODARCZĄ  

A. Informacje dotyczące stwierdzenia czy wnioskodawca łącznie z innymi podmiotami spełnia definicję tzw. 
pojedynczego przedsiębiorstwa 

2.   Czy pomiędzy wnioskodawcą a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że: 

A. jeden przedsiębiorca4 posiada w drugim większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub 
członków? 

� TAK � NIE 

B. jeden przedsiębiorca ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorcy? 

� TAK � NIE 

C. jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie 
z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub postanowieniami w jego akcie założycielskim lub 
umowie spółki? 

� TAK � NIE 

D. jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspónikiem innego przedsiębiorcy lub jego 
członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, 
wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, większość praw głosu akcjonariuszy, 
wspóników lub członków tego przedsiębiorcy? 

� TAK � NIE 

E. przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego 
innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców? 

� TAK � NIE 

3.  W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej w pkt. 1a - 1e, należy podać: 

Lp. 
NIP przedsiębiorstwa 

powiązanego 
Nazwa przedsiębiorstwa powiązanego Rodzaj powiązania5 

1.    

Oświadczam, że powyższy podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat: 

�  nie otrzymał pomocy de minimis 

�  otrzymał pomoc de minimis w łącznej wysokości ______________zł 
co stanowi równowartość _________________ euro 

Lp. 
NIP przedsiębiorstwa 

powiązanego 
Nazwa przedsiębiorstwa powiązanego Rodzaj powiązania 

n.    

                                                           

4 Zgodnie z Rozporządzeniem 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 limit pomocy de minimis przysługuje jednemu przedsiębiorstwu. Definicja „jednego przedsiębiorstwa” 
została zawarta w art. 2 ust. 2 w/w rozporządzenia i stanowi, iż „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze 
sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:  

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;  
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub 

nadzorczego innej jednostki gospodarczej;  
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą 

jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;  
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie 

kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, 
wspólników lub członków tej jednostki.  

e) Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), za pośrednictwem jednej 
innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo. 

5 Należy wpisać symbol dotyczący rodzaju powiazania (A, B, C, D) zgodnie z odpowiednimi punktami art. 2 ust. 2 zamieszczonym w 
przypisie nr 1 niniejszego formularza. 



 

 

Oświadczam, że powyższy podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat: 

�  nie otrzymał pomocy de minimis 

�  otrzymał pomoc de minimis w łącznej wysokości ______________zł 
co stanowi równowartość _________________ euro 

B. Informacje dotyczące kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw 

4.  Czy wnioskodawca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych: 

a) powstał wskutek połączenia się co najmniej dwóch przedsiębiorców? � TAK � NIE 

b) przejął innego przedsiębiorcę? � TAK � NIE 

c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy na co najmniej dwóch przedsiębiorców? � TAK � NIE 

5.  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 3a lub 3 b, należy podać: 

LP. NIP przedsiębiorstwa Nazwa przedsiębiorstwa 

Łączna wartość udzielonej pomocy de minimis w 
okresie bieżącego roku oraz dwóch 

poprzedzających go lat 

w zł w euro 

1.     

2.     

n.     

6.  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt. 3c, należy podać: 

NIP przedsiębiorstwa 
przed podziałem 

Nazwa przedsiębiorstwa przed 
podziałem 

Łączna wartość udzielonej pomocy de minimis w 
okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających 
go lat przed podziałem, w odniesieniu do działalności 

przejmowanej przez wnioskodawcę 
w zł w euro 

1.    

2.    

n.    

7.  
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt. 3c, jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de 
minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem przeznaczona była na działalność przejętą przez 
przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis, należy podać: 

NIP 
przedsiębiorstwa 
przed podziałem 

Nazwa 
przedsiębiorstwa przed 

podziałem 

Wartość księgowa 
kapitału podstawowego 

przed podziałem 

Łączna wartość udzielonej pomocy de minimis 
w okresie bieżącego roku oraz dwóch 

poprzedzających go lat przed podziałem 
w zł w euro 

  

   

Wartość księgowa 
kapitału podstawowego 
nowych przedsiębiorstw 
zgodnie ze stanem na 

dzień wejścia podziału w 
życie 

Proporcjonalna wartość udzielonej pomocy de 
minimis  

w okresie bieżącego roku oraz dwóch 
poprzedzających go lat, przed podziałem 

w zł w euro 



 

 

   

   

 
………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

 
………………………………………………… 

(pieczęć, podpis osoby/osób 
reprezentującej/-ych) 

C. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis dla powiązanych jednostek gospodarczych  
Przedsiębiorstwo .................................................................................................................................................... 
otrzymało pomoc de minimis z następujących tytułów:  

Lp. 
Nazwa podmiotu 

udzielającego 
pomocy de minimis 

Dzień (data) 
udzielenia 
pomocy 

Wartość 
pomocy 

w zł 

Wartość 
pomocy 
w euro 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

n.    
 

SUMA   

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wykazie są zgodne ze stanem faktycznym.  
 

………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

 
………………………………………………… 

(pieczęć, podpis osoby/osób 
reprezentującej/-ych) 

D. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw  

Przedsiębiorstwo .................................................................................................................................................... 
otrzymało pomoc de minimis z następujących tytułów:  

Lp. 
Nazwa podmiotu 

udzielającego 
pomocy de minimis 

Dzień (data) 
udzielenia 
pomocy 

Wartość 
pomocy 

w zł 

Wartość 
pomocy 
w euro 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

n.    
 

SUMA   
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wykazie są zgodne ze stanem faktycznym.  
 



 

 

 
………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

 
………………………………………………… 

(pieczęć, podpis osoby/osób 
reprezentującej/-ych) 

IV. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KARĄ DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

W związku z ze zgłoszeniem do projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II” i możliwością otrzymania 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
oświadczam, iż wobec przedsiębiorstwa …………………………………………………………………….. nie został 
orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).  

 

………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

 

………………………………………………… 
(pieczęć, podpis osoby/osób 

reprezentującej/-ych) 

V. OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIĄZKU ZWROTU POMOCY W WYNIKU DECYZJI PODJĘTEJ PRZEZ 
KOMISJĘ EUROPEJSKĄ  

W związku z ze zgłoszeniem do projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II” i możliwością otrzymania 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
oświadczam, że na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie ciąży na przedsiębiorstwie 
...........................................................................  obowiązek zwrotu pomocy6 wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji 
uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 

 

………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

 

………………………………………………… 
(pieczęć, podpis osoby/osób 

reprezentującej/-ych) 

VI. OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ 

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo, które reprezentuję…………………………………………………......................, nie 
otrzymało pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o udzielenie pomocy publicznej. 

………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

………………………………………………… 
(pieczęć, podpis osoby/osób 

reprezentującej/-ych) 

 

                                                           

6 Zgodnie z art. 1 ust. 6  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z 9.8.2008) 
oraz par. 2a ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MRR z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.). 


