
Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) ......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................,

PESEL1 .................................. , 

oświadczam, że:

1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

2) w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniałam (-em) innych osób2.

Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych

w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie

powiatu gdańskiego. Treść klauzuli jest dostępna także na https://biuletyn.net/powiat-gdanski/.

..............................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej)

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

(dotyczy osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą)

Wnoszę  o  udzielenie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  /  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  
w ramach pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 w sprawie stosowania
art.  107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy de  minimis (Dz.  UE  L 352/1  z
24.12.2013). 

□ TAK □ NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, do niniejszego wniosku dołączam:

□ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

oraz (wybrać jedną z trzech możliwości):

□ egzemplarzy (wszystkie)  zaświadczeń  o pomocy  de minimis,  jakie otrzymałem w roku,  w którym

ubiegam się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych

□ oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie

□ oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

Przyjmuję do wiadomości, że stosownie do art. 11a ust. 2  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej, dane beneficjentów pomocy lub podmiotów udzielających pomocy obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę,
podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i
rodzaju prowadzonej  działalności,  wartość  pomocy,  formie  oraz  przeznaczeniu pomocy,  udostępnia  się  na  stronie  internetowej  Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

1 W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2 Dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

https://biuletyn.net/powiat-gdanski/


..............................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej)


