OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ PREMII W RAMACH BONU STAŻOWEGO
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu
karnego (Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. 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 do lat 3” oświadczam, że:
1) prowadzę działalność gospodarczą/nie prowadzę działalności gospodarczej* w rozumieniu
prawa unijnego,
2) jestem/nie jestem* beneficjentem pomocy¹ w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404
z późn. zm.),
3) kwota udzielonej pomocy de minimis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymać przez okres
trzech lat, nie przekroczy 200 tys. EUR.,
4) zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia tut. urzędu w razie pojawienia się
możliwości przekroczenia w/w granicy dopuszczalnej pomocy,
5) zobowiązuje się, do złożenia w dniu podpisania umowy, dodatkowego oświadczenia
o uzyskanej pomocy publicznej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania
umowy, otrzymam pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w pkt 3.

…………………………………………………
(podpis i pieczątka pracodawcy)

UWAGA
W przypadku, gdy staż w ramach bonu stażowego organizowany jest u organizatora, podlegającego
zasadom dotyczącym pomocy de minimis, zastosowanie ma rozporządzenie 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 (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.1), rozporządzenie
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352
z 24 12.2013, str.9) lub właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Wówczas pracodawca zobligowany będzie do dostarczenia dodatkowych dokumentów, oświadczeń
i informacji w zakresie wskazanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem.
W związku z tym w przypadku oświadczenia w punkcie 1 i 2, że podmiot nie prowadzi działalności
gospodarczej oraz nie jest beneficjentem pomocy, nie ma obowiązku wypełniania dodatkowych
formularzy.

¹„beneficjent pomocy” – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu
na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.

* niewłaściwe skreślić

