
 
 

 
………………………………………………………..                                       ………………………………………………………..                                                
(oznaczenie i siedziba Wnioskodawcy) (miejscowość, data) 
 
………………………………………………………...  
                        (nr NIP)    

   
OŚWIADCZENIE 

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat 

dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz.U. poz. 1532) ja/my, niżej podpisana(y)/ni: 

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

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

 

będąc uprawnioną(ym)/mi do reprezentowania Wnioskodawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(oznaczenie Wnioskodawcy) 

 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 
§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz  
z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135) oświadczam, że:  
- dane zawarte we wniosku i załącznikach do niego o przyznanie rekompensat są zgodne 

z prawdą; 
- znane mi są i spełniam warunki uprawniające do przyznania rekompensat wynikające 

z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych.  

 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis(y) i pieczątki osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wnioskodawcy) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
………………………………………………………..                                       ………………………………………………………..                                                
(oznaczenie i siedziba Wnioskodawcy) (miejscowość, data) 
 
………………………………………………………...  
                        (nr NIP)    

   

OŚWIADCZENIE 

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie 

rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz.U. poz. 1532) ja/my, niżej 

podpisana(y)/ni: 

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

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

 

będąc uprawnioną(ym)/mi do reprezentowania Wnioskodawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(oznaczenie Wnioskodawcy) 

 

oświadczam/my, że ww. podmiot nie został postawiony w stan likwidacji oraz że wobec niego 

nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

- Prawo upadłościowe oraz postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku 

dłużnika prowadzone w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne. 

  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis(y) i pieczątki osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wnioskodawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

………………………………………………………..                                       ………………………………………………………..                                                
(oznaczenie i siedziba Wnioskodawcy) (miejscowość, data) 
 
………………………………………………………...  
                        (nr NIP)    

 
OŚWIADCZENIE 

Stosownie do treści art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie 

rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz.U. poz. 1532) ja/my, niżej 

podpisana(y)/ni: 

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

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

 

będąc uprawnioną(ym)/mi do reprezentowania Wnioskodawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(oznaczenie Wnioskodawcy) 

 

oświadczam/my, że ww. podmiot nie uzyskał innej pomocy publicznej, pomocy de minimis lub 

innego rodzaju finansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych na 

pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych, co objęte wnioskiem. 

  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis(y) i pieczątki osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wnioskodawcy) 
 

 
 
 


