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INFORMACJA PODMIOTU OTRZYMUJĄCEGO 

DOFINANSOWANIE/PODMIOTÓW OTRZYMUJĄCYCH 

DOFINANSOWANIE
1) 

dotycząca osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia 

w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020” 

 

Ja, niżej podpisany(-a)
2)

 

1.  

..........................................................................................................................................., 
(imię i nazwisko osoby fizycznej będącej podmiotem otrzymującym dofinansowanie albo osoby fizycznej 

umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu otrzymującego dofinansowanie) 

 

legitymujący(-a) się ......................................................................................................................., 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa 

organu wydającego) 

urodzony(-a) ................................................... w .........................................................................., 
(data)       (miejsce) 

numer PESEL: .......................................................  

– w przypadku braku numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: 

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

zamieszkały(-a) 

........................................................................................................................................................, 
(adres) 

2.  

..........................................................................................................................................., 
(imię i nazwisko osoby fizycznej będącej podmiotem otrzymującym dofinansowanie albo osoby fizycznej 

umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu otrzymującego dofinansowanie) 

 

legitymujący(-a) się ......................................................................................................................., 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa 

organu wydającego) 

urodzony(-a) ................................................... w .........................................................................., 
(data)       (miejsce) 

numer PESEL: .......................................................  

– w przypadku braku numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: 

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

zamieszkały(-a) 

........................................................................................................................................................, 
(adres) 

oświadczam, że podmiot otrzymujący dofinansowanie/podmioty otrzymujące dofinansowanie
1) 

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

………………………………………………………………………………………………... 
 (imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba, nr NIP i nr REGON) 

 

osiągnął(-ęły) zysk/nie osiągnął(-ęły) zysku
1)

 z przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz 

dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana 

Młodzieży 2020”, realizowanego na podstawie umowy nr …/…. o dofinansowanie 

przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-

rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020” (znak sprawy: ……………), 

zawartej w dniu ………………………………… r. w Warszawie. 
 

............................................................... 
(miejscowość, data) 

 

1. ............................................................... 
(podpis3)) 
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2. ............................................................... 
(podpis3)) 

 

1) 
Niepotrzebne skreślić. 

2) 
Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba fizyczna, należy w tabeli należy wypełnić tyle wierszy, ile 

osób fizycznych składa oświadczenie, wpisując dane każdej z tych osób. Jeżeli oświadczenie składa jedna osoba 

fizyczna, pozostałe wiersze w tabeli należy pominąć, skreślić lub pozostawić niewypełnione. 
3) 

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba fizyczna, podpisy składa każda z tych osób. Jeżeli 

oświadczenie składa jedna osoba fizyczna, miejsca przeznaczone na podpisy kolejnych osób należy pominąć, 

skreślić lub pozostawić niewypełnione. 


