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Nazwa oraz Adres Podmiotu
Uprzedzony, że składanie nieprawdziwych oświadczeń spowoduje negatywne skutki prawne
wynikające z przepisów prawa art. 233 kodeksu karnego** oświadczam, że w dniu złożenia
wniosku o zorganizowanie prac interwencyjnych:
1) nie zalegam / zalegam* z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z
opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
2) nie zalegam / zalegam* w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin
publicznych;
3) nie posiadam / posiadam* w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych;
4) nie prowadzę / prowadzę* działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r, Nr 173, poz. 1807 ze zm.);
5) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłem karany za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
6) zapoznałem się i spełniam warunki określone:
- w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U.
Nr 161, poz. 1683 ze zm.) do zorganizowania tych prac oraz uzyskania jednorazowej refundacji
kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, a także
- w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia;
7) nie toczy się/ toczy się* w stosunku do podmiotu postępowanie upadłościowe i nie został
zgłoszony wniosek o likwidację;
8) skierowani bezrobotni otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy z
tytułu ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych przysługujących pracownikom
zatrudnionym na czas nieokreślony;
9)

nie posiadam / posiadam* innych zaległości podatkowych;

10) zobowiązuję się do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej
pomocy publicznej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy z
powiatowym urzędem pracy, otrzymam pomoc publiczną.
**) Art. 233. § 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 do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu
określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie
sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
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