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Oświadczenie

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997
r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam,
że nie naruszyłam/em ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej przeze mnie
działalności gospodarczej zgodnie z art. 23 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112).
Pouczenie:
Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z
przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.
2112) każdy Przedsiębiorca ubiegający się o udzielnie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan
epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o
których mowa w ust. 1 ww. ustawy. Naruszenie stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy
publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielonego na podstawie art. 2a ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 1842 i 2112).
Złożenie oświadczenia jest obowiązkowe, a podstawą wypłaty świadczenia jest przestrzeganie
nakazów, zakazów i ograniczeń. W przypadku fałszywego oświadczenia będzie miał zastosowanie ust.
5 art. 23 ww. ustawy, dotyczący obowiązku zwrotu pomocy.
W przypadku odmowy złożenia oświadczenia przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu pomocy – ust.
3 art. 23 ww. ustawy. Jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia, nie dopełni tym samym warunku
otrzymania dofinansowania. Przedsiębiorcy, którzy już uzyskali świadczenie są zobowiązani do
uzupełnienia i złożenia oświadczenia, w przypadku odmowy złożenia oświadczenia i uzupełnienia
braków, obowiązani są do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

……………………………………………………………
(podpis Przedsiębiorcy)

