
 

 

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

Nazwa firmy                                                                                          Miejscowość i data oświadczenia 

……………………………………………. 

NIP firmy 

      Oświadczenie  

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany/a 

z treścią art. 233 i art. 297 Kodeksu Karnego, jako osoba/ jako osoby reprezentujące firmę 

………………………………………… NIP ………………………………….. 

oświadczam/y, że następujący pracownicy firmy:  

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

uczestniczyli w usłudze rozwojowej z Bazy Usług Rozwojowych nr ID …………… w liczbie godzin, w dniach i 

miejscach wskazanych w karcie usługi nr ID ……………. 

Jednocześnie jestem świadomy/a/ jesteśmy świadomi, że zgodnie z §7 ust. 7  umowy wsparcia:  

„jeżeli (…) stwierdzone zostaną nieprawidłowości w korzystaniu z usług rozwojowych, Przedsiębiorstwo 

zobowiązane jest do pokrycia kosztów usługi we własnym zakresie lub zwrotu otrzymanej dotacji w całości 

lub w części wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych”.  

 
 

……..…………….……………. 

          Czytelny/e podpis/y osoby/osób reprezentującej/cych firmę 

Pouczenie:  
Art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny:  
§ 1. 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.  
§ 6. Przepisy § 1 (...) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis 
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
Art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: 



 

§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej 
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących 
środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego 
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, 
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o 
powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia 
finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z 
instrumentu płatniczego. 
§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu 
wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia 
publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. 


