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OŚWIADCZENIE POŻYCZKOBIORCY 
 

Ja niżej podpisany(-a) ............................................................................................................. prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą / działając  w imieniu i na rzecz* 

................................................................................................................................................. jako osoba 

uprawniona / osoby uprawnione do jej reprezentacji  * 

 

oświadczam, że:  

- nie jestem / reprezentowany przez nas podmiot nie jest podmiotem ani organem, co do którego art. 5l 

Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zakazuje udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym 

udzielania finansowania i pomocy finansowej lub przyznawania jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu 

Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego oraz umów w rozumieniu rozporządzenia (UE, 

Euratom) 2018/1046, tj. podmiotem ani organem z siedzibą w Rosji, który byłby w ponad 50 % własnością 

publiczną lub był pod kontrolą publiczną, 

- nie jestem / reprezentowany przez nas podmiot nie jest podmiotem ani organem, którego dotyczyłyby 

jakiekolwiek sankcje lub ograniczenia przewidziane w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 

2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji 

wobec Ukrainy (DZ. U. UE L 134 z 20.05.2006 r., s. 1, z późn. zm.), 

- nie jestem / reprezentowany przez nas podmiot nie jest podmiotem ani organem, którego dotyczyłyby 

jakiekolwiek sankcje lub ograniczenia przewidziane w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 

2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.03.2014 r., s. 6, z późn. zm.),  

- nie jestem / reprezentowany przez nas podmiot nie jest podmiotem ani organem, którego dotyczyłyby 

jakiekolwiek sankcje lub ograniczenia przewidziane w Komunikacie Komisji „Tymczasowe kryzysowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Dz. U. UE C 131 z 

24.03.2022 r., s. 1), 

- nie jestem / reprezentowany przez nas podmiot nie jest podmiotem ani organem, którego dotyczyłyby 

jakiekolwiek sankcje lub ograniczenia przewidziane w ustawie z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. z 2022 poz. 835), 

  

        …………………………………… 
                   Data i czytelny podpis 


