
 
Załącznik nr 7_ Oświadczenie  o braku wpisania na listy sankcyjne_ Zapytanie ofertowe - Postępowanie w  sprawie wyboru firmy 

audytorskiej do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za lata 2023-2024 oraz przeglądu 
jednostkowych sprawozdań finansowych Banku Pocztowego S.A. za wybrane okresy śródroczne w roku 2023 i 2024. 

 
 
 

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

(firma Oferenta)                                  (miejscowość )                         (data) 

 

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

(siedziba Oferenta) 

 

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

(adres korespondencyjny Oferenta)  

 

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

(NIP)    (REGON) 

 

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

(telefon)   

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU WPISANIA NA LISTY SANKCYJNE 

 

W związku z przesłanym przez Bank Pocztowy S.A. Zaproszeniem do składania ofert w Postępowaniu w  sprawie wyboru 
firmy audytorskiej do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za lata 2023-2024 
oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Banku Pocztowego S.A. za wybrane okresy śródroczne w roku 
2023 i 2024, na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego niniejszym oświadczamy, co następuje: 

1) Podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy nie figuruje na liście osób i podmiotów, wobec których na podstawie art. 
118 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stosuje się szczególne środki 
ograniczające, w szczególności na liście osób i podmiotów wpisanych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006,  
rozporządzeniu 269/2014 oraz wpisanych na listę sankcyjną MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-
podmiotow-objetych-sankcjami.  

 

2) Jakiekolwiek osoby powiązane z podmiotem, w tym w szczególności  będące beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593  
i 655) nie znajdują się liście osób i podmiotów, wobec których na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stosuje się szczególne środki ograniczające, w szczególności na liście osób  
i podmiotów wpisanych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006,  rozporządzeniu 269/2014 oraz wpisanych na 
listę sankcyjną MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.  

 

3) Podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy nie jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) oraz udziałowcem innego podmiotu, 
który znajduje się liście osób i podmiotów, wobec których na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stosuje się szczególne środki ograniczające, w szczególności na liście  osób  
i podmiotów wpisanych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006,  rozporządzeniu 269/2014 oraz wpisanych na 
listę sankcyjną MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.  

 

 

  

 

 

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

podpisy osób/osoby reprezentującej Oferenta 
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