
  
 

 

  

 

POLFUND  tel. 91 424 31 30 
Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.                      fax. 91 424 31 40 
ul. Monte Cassino 32                                                 www.polfund.com.pl 
70-466 Szczecin                                                        polfund@polfund.com.pl 

Strona 1 z 4 

Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie poręczenia objętego reporęczeniem 
finansowanym ze środków pochodzących z instrumentów finansowych 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  
ubiegającego się o udzielenie poręczenia objętego reporęczeniem finansowanym ze środków 

pochodzących z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 

 
I. Wnioskodawca oświadcza, że: 

1. Kredyt* zostanie wykorzystany na finansowanie transakcji o charakterze 
inwestycyjnym (kredytów inwestycyjnych, leasingu operacyjnego i 
finansowego, gwarancji bankowych, pożyczek o charakterze 
inwestycyjnym) 

TAK   /   NIE ** 

2. Kredyt* zostanie wykorzystany na finansowanie transakcji o charakterze 
obrotowym (kredytów obrotowych, w tym kredytów w rachunku 
bieżącym, kredytów odnawialnych, kredytów obrotowych 
nieodnawialnych, limitów obrotowych przyznawanych na podstawie 
generalnej umowy ramowej, pożyczek o charakterze obrotowym, 
gwarancji bankowych) 

TAK   /   NIE ** 

3. Kredyt* zostanie wykorzystany na finansowanie inwestycji polegających 
m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-
usługowo-handlowych 

TAK   /   NIE ** 

4. Kredyt zostanie wykorzystany na wprowadzenie do firmy nowych 
rozwiązań technicznych i technologicznych 

TAK    /   NIE** 

5. Kredyt zostanie przeznaczony na zakup wyposażenia w maszyny, 
urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio 
związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia 

TAK    /   NIE** 

6. Kredyt zostanie wykorzystany na działania mające na celu dokonanie 
zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie 
świadczenia usług 

TAK    /   NIE** 

7. Kredyt będzie finansował inwestycje / kapitał obrotowy Ostatecznego 
Odbiorcy,  prowadzącego działalność gospodarczą na następujących 
obszarach: miasto Kalisz i powiat kaliski, powiaty: chodzieski, czarnkowsko-
trzcianecki, gnieźnieński, jarociński, kolski, kościański, krotoszyński, 
obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, śremski, 
turecki, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski. 

TAK   /   NIE ** 

8. Kredyt przyczyni się do poprawy jakości i innowacyjności wytwarzanych 
dóbr i oferowanych usług 

TAK    /   NIE**  

9. Środki z kredytu wpłyną na uatrakcyjnienie oferty firmy i zwiększenie jej 
konkurencyjności na rynku 

TAK    /   NIE**  

10. Kredyt wpłynie na rozszerzenie, powiększenie zasięgu terytorialnego 
działalności firmy 

TAK    /   NIE**  

11. Kredyt przyczyni się do zapewnienia stałej bazy kapitału obrotowego TAK    /   NIE** 
12. Wykorzystanie kredytu wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku 

lokalnym i/lub regionalnym pod względem jej konkurencyjności w sektorze 
MŚP 

TAK    /   NIE**  

13.  Prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące TAK    /   NIE**  
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II. Wnioskodawca oświadcza, że: 

1. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) w rozumieniu przepisów załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
2014/L 187), 

2. posiada siedzibę lub oddział i stale prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa 
wielkopolskiego, 

3. prowadzi określoną przepisami prawa działalność gospodarczą i spełnia warunki jej 
wykonywania (wpis do właściwego rejestru, koncesje, zezwolenie na prowadzenie danego 
rodzaju działalności gospodarczej, itp.), 

4. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące 
pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących 
się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014/C 249/01), nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, 
nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie zostało wszczęte wobec 
niego postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie 
poprzedzające niewypłacalność lub upadłość oraz nie istnieją podstawy do przeprowadzenia 
likwidacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505) z jakiejkolwiek przyczyny i nie nastąpiło jego rozwiązanie; 

5. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub 
unijnego; 

6. nie została wydana ze skutkiem wobec niego decyzja Komisji Europejskiej o nakazie zawieszenia, 
tymczasowej windykacji lub windykacji pomocy oraz sąd nie orzekł wobec niego o zwrocie 
pomocy udzielonej z naruszeniem art. 108 ust. 3 zdanie trzecie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej  (Dz. Urz. UE 2012/C 326/47), nie pozostaje stroną takich postępowań, a także nie 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że została mu bezprawnie udzielona pomoc państwa, jak 
również nie jest wyłączony z mocy przepisów odrębnych, aktu stosowania prawa lub czynności 
prawnej z otrzymywania środków publicznych; 

7. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów 
prawa (wykluczeniu takiemu nie mogą również podlegać osoby uprawnione do reprezentowania 
przedsiębiorstwa); 

8. nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych 
oraz składek na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego/ Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
nie wniesiono przeciwko niemu żadnego roszczenia w związku z ww. należnościami oraz 
przedsiębiorstwo nie jest stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań; 

9. żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź  wspólnikami 
(a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ta osoba) nie została 
prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, 
obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa karno-skarbowe albo związane 
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej; 

10. nie jest podmiotem, w stosunku do którego Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione  
do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w 
tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają 
lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację umowy o udzielenie poręczenia; 

11. przeciwko niemu nie zostało wszczęte ani też nie grozi wszczęcie żadnego postępowania 
karnego, sądowego, arbitrażowego ani administracyjnego przed sądem, trybunałem 
arbitrażowym, ani organem administracji państwowej, które to postępowanie, w przypadku 
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niekorzystnego dla Wnioskodawcy orzeczenia, mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na 
realizację umowy, 

12. wszelkie przedstawione dane w związku z niniejszą transakcją są we wszystkich istotnych 
aspektach zgodne z prawdą i dokładne na dzień ich przekazania lub (ewentualnie) na dzień, na 
który zostały podane. W informacjach faktycznych, opisanych w niniejszym punkcie, nie podano, 
nie pominięto ani nie zatajono żadnych szczegółów, których podanie, ominięcie bądź zatajenie 
nadawałoby tym informacjom charakter fałszywy bądź nieprawdziwy pod jakimkolwiek istotnym 
względem, 

13. nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy 
publicznej, 

14. nie należy do sektora: rybołówstwa, rolnictwa, akwakultury, wydobycia węgla, hutnictwa żelaza,  
15. nie działa w sektorze transportu drogowego, a jeśli działa w tym sektorze to jest zapewniona 

rozdzielność rachunkowa działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego i 
pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, a środki z kredytu nie zostaną 
przeznaczone na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie 
drogowego transportu towarowego, 

16. kredyt nie jest kredytem eksportowym, 
17. kredyt objęty jednostkowym poręczeniem nie zostanie udzielony/realizowany ze środków 

publicznych, 
18. kredyt objęty jednostkowym poręczeniem nie będzie przeznaczony na prefinansowanie 

wydatków, które Wnioskodawca planuje finansować lub współfinansować lub wydatków 
pokrytych  uprzednio ze środków publicznych UE lub krajowych środków publicznych lub innych 
źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, 

19. kredyt objęty jednostkowym poręczeniem nie będzie przeznaczony na refinansowanie 
inwestycji, które już zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone, 

20. kredyt objęty jednostkowym poręczeniem nie będzie przeznaczony na refinansowanie 
zadłużenia, w tym na spłatę  innych kredytów,  pożyczek lub rat leasingowych oraz innych 
zobowiązań finansowych,  

21. kredyt objęty jednostkowym poręczeniem nie będzie przeznaczony na finansowanie zadań 
niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, 

22. kredyt objęty jednostkowym poręczeniem nie będzie przeznaczony na finansowanie spłaty 
zaległych zobowiązań publicznoprawnych, a także spłaty zobowiązań wynikających z decyzji 
administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych - z wyłączeniem podatku od towarów   i 
usług, 

23. kredyt objęty jednostkowym poręczeniem nie będzie przeznaczony na finansowanie nabycia 
nieruchomości przeznaczonej do dalszego obrotu, 

24. w przypadku leasingu jednostkowym poręczeniem będzie objęta wyłącznie umowa dotycząca 
leasingu ruchomych środków trwałych pozyskiwanych przez wnioskodawcę na potrzeby 
prowadzonej działalności gospodarczej, zawierająca zobowiązanie instytucji finansowej do 
przeniesienia własności tych środków trwałych na wnioskodawcę po zakończeniu trwania 
umowy leasingu, 

25. w ramach poręczanego kredytu nie nastąpi nakładanie się dofinansowania przyznawanego                              
z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii 
Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i/lub zagranicznej, 

26. środki z poręczanego kredytu nie zostaną przeznaczone na wkład własny przy dotacji z Unii 
Europejskiej, 

27. przedsięwzięcie, którego dotyczy poręczany kredyt nie jest finansowane, współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. 
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28. kredyt objęty jednostkowym poręczeniem nie będzie przeznaczony na finansowanie innych 
celów, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących 
przepisów prawa, 

29. kredyt objęty jednostkowym poręczeniem nie będzie przeznaczony na finansowanie innych 
celów wykluczonych określonych w Karcie Produktu - Poręczenie dostępnej na stronie 
internetowej POLFUND FPK S.A.: ........................................., 

30. wydatkowanie środków z kredytu objętego jednostkowym poręczeniem zgodnie z celem 
określonym w umowie kredytu zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami, tj. kopiami 
faktur, rachunków, umów oraz innych dokumentów finansowych lub oświadczeniem ex-post 
Wnioskodawcy lub Instytucji Finansowej.   

 
III. Wnioskodawca (będący osobą fizyczną/ wspólnikiem spółki cywilnej / jawnej) oświadcza, że: 
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 
przekupstwa, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko systemowi 
bankowemu, karnoskarbowemu albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
 
 
 
 
................................, dnia...........................                                   .……..………........................................... 

(pieczęć i podpisy osób upoważnionych 
w imieniu Wnioskodawcy) 

 
(*) przez kredyt należy również rozumieć pożyczkę, gwarancję bankową lub leasing, z zastrzeżeniem, 
że umowa leasingu dotyczy wyłącznie leasingu ruchomych środków trwałych i zawiera zobowiązanie 
Instytucji Finansującej do przeniesienia własności tych środków trwałych na Ostatecznego 
Beneficjenta po zakończeniu trwania umowy leasingu 
(**) niepotrzebne skreślić 
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