
 

WNIOSEK 

o udzielenie poręczenia pożyczki 

przez Samorządowy Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  

Wsparcie udzielane jest we współpracy z Leszczyńskim Centrum Biznesu sp. z o.o.  

w oparciu o raport z działań pakiet pomocowy covid-19 miasta Leszna. 

 

A: Podstawowe dane o Wnioskodawcy/Poręczeniobiorcy: 

Nazwa Firmy:  

Adres siedziby:  

Forma organizacyjno-prawna:  

Nazwa rejestru:  

Numer z rejestru:  

REGON: NIP:  

Reprezentacja firmy:  

Przedmiot działalności:  

Data rozpoczęcia działalności:  

Numer kontaktowy:  

Forma opodatkowania  

Liczba zatrudnionych osób (w przeliczeniu na pełen etat):  

Przewidywany wzrost zatrudnienia w okresie poręczenia: tj. %..... 

B: Warunki poręczenia 

Instytucja Finansująca:  

Kwota pożyczki: Słownie:  

Kwota poręczenia SFPK Sp. z o.o.: Słownie:  tj. ........% 

Kwota poręczenia PFPK Sp. z o.o.: Słownie:  tj. ........% 

Rodzaj pożyczki:  

Cel finansowania:  

Okres trwania pożyczki (w miesiącach):  

Okres poręczenia:  

Zestawienie danych o stanie majątku firmowego /aktualnego, planowanego/: 

Wyszczególnienie Stan na dzień:…………… Stan na dzień………….. Stan na dzień…………….. 

na koniec pierwszego roku 

obrotowego 

na koniec drugiego roku 

obrotowego  
na koniec trzeciego roku 

obrotowego 
Aktywa Trwałe    

Aktywa Obrotowe, w tym:    

Zapasy    

Należności    

Śr. pieniężne w kasie i na 

rachunku  

   

Inne Aktywa Obrotowe    



 

Formy zabezpieczenia pożyczki inne niż poręczenie Funduszu: 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Udzielania Poręczeń SFPK Sp. z o.o.  i bez zastrzeżeń go akceptuję.  

Oświadczam, że w świetle obowiązujących przepisów jestem mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą. 

W związku ze złożonym Wnioskiem o udzielenie przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poręczenia, 

które zabezpieczać ma pożyczkę udzieloną przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. wyrażam zgodę na przekazanie 

Samorządowemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.: 
1) kserokopii wniosku o udzieleni 
2) e pożyczki, złożonego w Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno wraz z 

kserokopią dokumentacji pożyczkowej załączonej do wniosku; 
3) kserokopii umowy pożyczkowej i umów zabezpieczenia pożyczki innych niż poręczenie Funduszu oraz informacji uzy-

skanych na podstawie tych umów w okresie pożyczki m.in. dotyczących sytuacji ekonomiczno – finansowej Wniosko-

dawcy, danych personalnych oraz udzielonych zabezpieczeń; 
4) informacji o stanach i obrotach na rachunkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz informacji 

o stanie zadłużenia wynikającym z umowy pożyczki objętej poręczeniem. 

Niniejszym oświadczam, iż nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, 

przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodar-

czemu, systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodar-

czej lub po-pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

Nie pozostaję też pod zarządem komisarycznym ani nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub 

naprawczego. 

Nie znajduję się w okresie restrukturyzacji przeprowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej. 

Oświadczam, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie zalegam z:  

1) podatkami do urzędu skarbowego, 

2) składkami na ubezpieczenie społeczne w ZUS. 

wypełniają tylko Wnioskodawcy posiadający podmioty powiązane  

Oświadczam, że podmioty powiązane z naszą firmą to:  

1) ………………………………….…… NIP:  

2) ………………………………..…….. NIP:  

3) ………………………………..…….. NIP:  

4) ………………………………..…….. NIP:  

w/w podmioty powiązane (z uwzględnieniem naszej działalności) spełniają warunki:  

Zatrudnia Roczny obrót Roczna suma bilansowa 

do 250 osób  do 50 mln EUR do 43 mln EUR 

 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r.  

Informuję zatem, iż w/w Przedsiębiorcy (sumując dane przedstawione w w/w tabeli) są zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami mikro, małymi bądź średnimi przedsiębiorstwami. 

Oświadczam, że ja niżej podpisany jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, 

dotyczącego poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 



 

Miejsce i data złożenia wniosku: Pieczątka i podpis składającego wniosek: 

 

 

 

Podpis przyjmującego wniosek: 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE: 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów: 

 analizy wniosku o udzielenie poręczenia i zawarcia umowy poręczenia * 

 marketingowych * 

Miejsce i data złożenia wniosku: Pieczątka i podpis składającego wniosek: 

 

 

 

 

* właściwe zaznaczyć 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, Rynek 

6, 63-800 Gostyń, kontakt iod@fundusz.gostyn.pl  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@fundusz.gostyn.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku. 

 marketingowym – na podstawie art. ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet-

nia 2016 roku. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty współpracujące z Administratorem: zewnętrzne biuro rachunkowe, obsługa infor-

matyczna, obsługa prawna, firma kurierska, firma audytorska, firma hostingowa, radca prawny, firma windykacyjna. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy a także po jej zakończeniu w celach: 

 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

 statystycznych i archiwizacyjnych  

 maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcie zobowiązania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo d wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub 

nieotrzymywaniem informacji o ofercie handlowej. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu 
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