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WZÓR OŚWIADCZENIA DLA SPÓŁEK CYWILNYCH 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

(„OŚWIADCZENIE”)  

OD:  Wspólnik 1 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer    , wydanym przez: 

, ważnym do dnia 

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze 

NIP                           REGON          

Wspólnik 2 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer              , wydanym przez: 

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą 

, ważnym do dnia 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze 

NIP                           REGON          
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Wspólnik 3 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer              , wydanym przez: 

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą 

Wspólnik 4 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer              , wydanym przez: 

, ważnym do dnia 

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze 

NIP                           REGON          

, ważnym do dnia 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze 

NIP                           REGON          
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Wspólnik 5 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer              , wydanym przez: 

, ważnym do dnia 

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze 

NIP                           REGON          

Wspólnik 6 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer              , wydanym przez: 

, ważnym do dnia 

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze 

NIP                           REGON          
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Wspólnik 7 

legitymujący się dowodem osobistym seria i numer              , wydanym przez: 

, ważnym do dnia

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą 

wspólnicy spółki cywilnej prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą 

-2021 r.

Szanowni Państwo, 

W związku z zawarciem Umowy Subwencji Finansowej przez wskazane wyżej osoby działające w ramach spółki 
cywilnej oraz w związku z tym, że 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze 

NIP                           REGON          

 numer NIP spółki cywilnej:                             (dalej „Beneficjent”) 

 DO:   Polski Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa   (dalej „PFR”) 

DOT.: Umowy subwencji finansowej nr  z dnia  (dalej „Umowa Subwencji 

Finansowej”) pomiędzy Beneficjentem, a PFR zawartej w ramach rządowego programu „Tarcza 
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej „Program”) zawartej w 
ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. 
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uzyskali subwencję finansową w ramach prowadzonej indywidualnej jednoosobowej działalności gospodarczej, 
niniejszym oświadczamy, że: 

1. składając wniosek o zawarcie Umowy Subwencji Finansowej, zgodnie z § 10 ust. 3 regulaminu ubiegania się
o udział w rządowym programie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”
(dalej „Regulamin”), określając status Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, uwzględnione zostały wszelkie
powiązania w ramach relacji łączących Beneficjenta z innymi przedsiębiorcami, które mogły mieć wpływ na
właściwe określenie statusu uprawniającego do udziału w Programie, w tym w zakresie różnych form
prowadzenia działalności gospodarczych; oraz

2. składając wniosek o zawarcie Umowy Subwencji Finansowej wszelkie oświadczenia oraz dane zostały
wskazane tylko dla jednej formy prowadzenia działalności gospodarczej, tj. w ramach działalności
gospodarczej prowadzonej przez wspólników w formie spółki cywilnej, w szczególności:
a) wskazane w § 1 ust. 4 Umowy Subwencji Finansowej dane dotyczące liczby zatrudnionych pracowników;
b) wskazana w § 1 ust. 6 Umowy Subwencji Finansowej skala spadku obrotów gospodarczych;
c) wskazana § 1 ust. 8 Umowy Subwencji Finansowej wielkość obrotów gospodarczych w 2019 r.; oraz

3. informacje przedstawione w Oświadczeniu są zgodne z prawdą i jesteśmy świadomi odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

4. niniejsze Oświadczenie zostało złożone przez wszystkich wspólników spółki cywilnej zgodnie ze stanem na
dzień złożenia Oświadczenia.

Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu i będzie interpretowane zgodnie z jego przepisami. 

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Oświadczenia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PFR. 

Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 

Miejsce na wizualizację kwalifikowanych podpisów elektronicznych osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta 

[Podpisy muszą być złożone poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny] 
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