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Nazwa Wnioskodawcy (w przypadku spółki cywilnej dotyczy to wszystkich wspólników): 

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

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

Dokładny adres Wnioskodawcy (w przypadku spółki cywilnej dotyczy to wszystkich wspólników): 

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

(ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina. województwo) 

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

 

REGON: ................................................... NIP: ..................................................................................................... ... 

tel.:  ..........................................................       

fax:  .......................................................... e-mail: .................................................................................................... . 

Data rozpoczęcia 

działalności: 

…………………………

………………………… 

Podmiot działający na podstawie wpisu (podać gdzie wpisany, pod jakim numerem i 

z jaką datą) .........................…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

FUNDACJA „PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”    

Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych linia RPO 

Przyjmujący wniosek: ..................................................................... Data otrzymania wniosku …………………. 

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA* 
 na zasadach pomocy de minimis 

 na zasadach rynkowych 

NR 

 

 

1. Zwracam się o udzielenie poręczenia w wysokości: …………………………………………….... zł. 

(słownie: .……………....................................................................................................................... ............... 

złotych) na okres ……………………………….. Poręczenie to stanowić będzie zabezpieczenie ……….. % 

przyznanego mi kredytu/pożyczki, zaciągniętego/ej w  celu†: 

 

a) zakupu środków trwałych                                                                           

b) zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych 

c) zakupu materiałów i towarów w związku z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwo 

i. nowego produktu lub usługi lub/i 

ii. zmianą lub rozszerzeniem profilu działalności lub rozszerzeniem rynków zbytu 

d) inny cel (podać jaki)  ……………..…………………………………………………………………………… 

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

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

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

Kredyt/pożyczka został/a mi przyrzeczony/a w wysokości……......................……………………………………..  

w walucie ............................................. w ………......................…………………………………………………… 

adres:.............................................……………......................………………………………………………………  

 

                                                 
* należy zaznaczyć odpowiednią formę 
† należy podkreślić właściwy cel; w przypadku pkt. d) – wymienić przeznaczenie kredytu/pożyczki. 
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2. Opis działalności: 

Przedmiot działalności (podać PKD/EKD) ...............……….…................................................................................ 

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

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

przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych w ostatnim roku obrotowym 

………………………………………… w poprzednim roku obrotowym ………………………………………. 

w roku obrotowym za drugi rok wstecz od ostatniego roku obrotowego …………………………………………; 

suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego …………………………………… 

na koniec poprzedniego roku obrachunkowego ………………………………… w roku obrotowym za drugi rok 

wstecz od ostatniego roku obrotowego ……………………………………………; obecny stan zatrudnienia 

……………………………….; przewidywany wzrost zatrudnienia ……………………………………;  

udział Skarbu Państwa i innych państwowych jednostek organizacyjnych w kapitale zakładowym 

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

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

3. Całkowite koszty przedsięwzięcia finansowanego z kredytu/pożyczki wyniosą (zł.): 

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

4. Koszty przedsięwzięcia zostaną pokryte z następujących źródeł : 

 

Kwota (w zł.): 

Źródło:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Razem: 

5. Przyjęte przez bank zabezpieczenia kredytu/pożyczki. Uzgodniona 

wartość zabezpieczeń: 

Wartość (w zł.): 

Zabezpieczenie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                               Razem: 

6. Banki, w których Wnioskodawca posiada rachunki, 

numery rachunków: 

Numer rachunku 

Nazwa banku  
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7.  Inne zobowiązania (np. posiadane kredyty bankowe): 

Kwota (w zł.) Termin spłaty 

Nazwa banku   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

8. Oświadczam, iż : 

1. Jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014; 

2. Jestem/nie jestem‡* we wczesnej fazie rozwoju zgodnie z „Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie 

pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich 

przedsiębiorstw” (2006/C194/02)1. 

3. Jestem/nie jestem§* w fazie ekspansji zgodnie z „Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy 

państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich 

przedsiębiorstw” (2006/C194/02)2. 

4. Nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, która grozi upadłością, 

czyli tzw. przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy 

państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 

01.10.2004 r.)3. 

5. Jestem/nie jestem*** podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

6. Zapoznałem się z Regulaminem Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych linia RPO 

obowiązującym w Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości w tym także z obowiązkiem 

uiszczenia opłaty od udzielonego poręczenia (nie dotyczy poręczeń udzielanych na zasadach pomocy de 

minimis) oraz z „Warunkami uzyskania poręczenia spłaty kredytu/pożyczki” 

7. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji pomiędzy Fundacją a instytucją finansową dotyczącą 

mojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

8. Wyrażam zgodę na wgląd w księgi rachunkowe i inne dokumenty oraz udzielenie wszelkich informacji 

niezbędnych do weryfikacji wniosku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu/pożyczki. 
 

Świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie, zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
                                                                             

                                                                    

                                                                        …………………………………………………………………                          

                                                         podpis Wnioskodawcy 

 

                                                 
* Niepotrzebne skreślić 
1 Przedsiębiorstwo we wczesnej fazie rozwoju to przedsiębiorstwo, które realizuje fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi albo fazę to 

ukończyło, jednak od dnia podjęcia działalności gospodarczej nie rozpoczęło komercyjnej produkcji i sprzedaży produktu i usługi. 
* Niepotrzebne skreślić 
2 Ekspansja przedsiębiorstwa to wzrost i rozszerzenie działalności firmy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub 

opracowaniu produktu. 
3 Za przedsiębiorstwo zagrożone uważa się przedsiębiorstwo, które spełnia następujące warunki: 

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ponad połowa jego zarejestrowanego kapitału została utracona, w 
tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzającym 12 miesięcy; lub 

b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki - jeżeli 
ponad połowa jego zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzającym 12 

miesięcy; lub 

c) bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postępowaniu w sprawie 
niewypłacalności; lub 

Nawet gdy nie zachodzi żadna z wymienionych okoliczności wymienionych w akapicie czwartym lit. a), b) lub c), przedsiębiorstwo może 

nadal zostać uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się 

zapasów, nadwyżki produkcji zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek, zmniejszająca 
się lub zerowa wartość aktywów netto.  

MSP, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone odnośnie tego okresu, chyba, że MSP spełnia warunek określony w 

akapicie czwartym lit. c). 
Fundusz Poręczeń Kredytowych linia RPO zastrzega sobie prawo do weryfikacji  oświadczenia w pkt 8 ppkt 1,2,3,4  wniosku o udzielenie 

poręczenia. 
* Niepotrzebne skreślić 
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9. Załączniki: 

1.  Wypełniona ankieta  

2.  Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy albo poręczyciela (jeśli dotyczy) 

3.  Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP 

4.  Wpis do CEIDG / KRS 

5.  Umowa spółki (jeśli dotyczy) 

6.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami 

7.  Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu ze składkami 

8.  Zeznanie podatkowe /PIT 36, PIT 36L, PIT 28, CIT 8/ 

9.  Bilans i r-k zysków i strat /zestawienie z książki przychodów i rozchodów/ewidencja  

10.  Ewidencja środków trwałych  

11.  Biznes plan finansowanego przedsięwzięcia/ jeżeli wymagany jest przez instytucję finansową 

udzielającą kredyt/ 

12.  Umowa warunkowa kredytu / pożyczki lub Projekt umowy kredytu/pożyczki 

13.  Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (jeśli dotyczy) 

14.  Oświadczenia o przyznanej pomocy publicznej (jeśli dotyczą) 

15.  Inne dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy i podjęcia decyzji o 

udzieleniu poręczenia 

 

 

 

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

miejscowość i data 

 

 

 

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

podpis Wnioskodawcy 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości (FPCP) moich danych osobowych zawartych we 
wniosku i załącznikach do wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 

883 z późn. zm.). 

 

 

 

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

                          

                                                                                                           podpis Wnioskodawcy 

 

10. (Wypełnia Bank) 

 

1. Nazwa i adres Banku (oddziału) ………………………………………………………………………... 

2. Imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i faxu osoby prowadzącej sprawę …………………………….. 

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

3. Bank oświadcza, że na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. – Ustawy o udostępnianiu 

informacji gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 50, poz. 424, z późń. zm.), dokonał 

weryfikacji danych przedsiębiorcy w BIK/BIG. 

 

 

 

…………………………………      …………………………………. 

         miejscowość i data                           pieczęć i podpis Banku 
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ANKIETA ( Wypełnia przedsiębiorca) 
 

Nazwa 

Wnioskodawcy……………………………………………………………………………………………………... 

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

Część A  

Forma prawna działalności : 

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (także wspólnik spółki cywilnej) 

 spółka jawna 

 spółdzielnia 

 przedsiębiorstwo państwowe 

 jednoosobowa spółka z o.o. Skarbu Państwa 

 spółka z o.o., w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów 

 spółka z o.o., w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa 

lub komunalna jednostka organizacyjna – są podmiotami dominującymi 

 inna spółka z o.o. 

 jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa 

 spółka akcyjna, w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% akcji 

 spółka akcyjna, w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa 

lub komunalna jednostka organizacyjna – są podmiotami dominującymi 

 inna spółka akcyjna 

 inna forma prawna(wskazać jaka).............................................................................................................. 

 

Forma opodatkowania : 

 ryczałt 

 karta podatkowa 

 podatek od osób prawnych 

 zasady ogólne – podatek od osób fizycznych 

 

Przedsiębiorstwo  

 od dnia podjęcia działalności nie rozpoczęło komercyjnej produkcji i sprzedaży produktu lub usługi 

  zwiększa moce produkcyjne (np. poprzez zakup nowych maszyn, urządzeń, wprowadzenie innowacji, 

zatrudnienie nowych pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji, a także zwiększenie ich uprawnień) 

 wchodzi z wytwarzanym produktem lub usługą na nowy rynek – przedsiębiorstwo oferuje ten sam 

produkt, ale o innym zastosowaniu, w innych segmentach rynku, co związane jest jednocześnie z inną 

grupą nabywców lub oferta zostaje przedstawiona na nowym rynku geograficznym 

 opracowuje produkt – przedsiębiorstwo dokonuje wszelkiego rodzaju zmian polegających na 

udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego lub rozszerza strukturę asortymentową o nowy produkt 

 przedsiębiorstwo nie spełnia żadnego z podanych punktów 

          
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa (opisać formę np. reklama, promocje, zmiana opakowania): ….. 

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

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

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

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

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

 

Czy wobec wnioskodawcy były lub są obecnie prowadzone: procesy sądowe, postępowania układowe, 

ugodowe, egzekucyjne lub administracyjne: 

 tak 

 nie  

Jeśli tak proszę podać szczegóły:…………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Wykształcenie wnioskodawcy (podać nazwę i rodzaj szkoły, datę ukończenia): ……………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Doświadczenie zawodowe wnioskodawcy: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Część B ( Wypełnia przedsiębiorca ubiegający się o poręczenie na zasadach pomocy de minimis) 

 

Tytuł, miejsce, cel i opis przedsięwzięcia: ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 

Opis rezultatów realizacji przedsięwzięcia: ………………………………………………………………. 

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

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

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

 

Planowane daty rozpoczęcia i realizacji przedsięwzięcia: ……………………………………………….. 

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

 

 

Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożone informacje, zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 

 

 

.................................................................    .............................................................                      
miejscowość i data              podpis 

                                                 
 Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


