
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę  

Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

LIDERPROJEKTU 

 

Biuro Projektu 

WSEPiNM 

ul. Jagiellońska 109A 

25-734 Kielce 

tel. 41 366-93-71 

www.zdrowie.wsepinm.edu.pl 

 

 

PARTNER PROJEKTU  

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIĄZKU ZWROTU POMOCY  

W WYNIKU DECYZJI PODJĘTEJ PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 

 

Ja niżej podpisany/a   ……………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko) 

 

 

 

reprezentujący/ca:   ……………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres przedsiębiorstwa) 

 

 

 

o numerze NIP   ……………………………………..  REGON   ………………………………….. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oraz art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) w przypadku 

nie przekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 

oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, za które Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 

decyzji nałożyć na Beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10. 000,00 euro. 

 

oświadczam, iż 

 

na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy
1
, wynikającej z decyzji Komisji 

Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem 

wewnętrznym), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. 

w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

…………………………………….   …………………………..…………...………… 
           (Miejscowość i data)                                                                          (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa 

 

 

                                                           
1 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. 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MRR z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 239, poz. 1598). 
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