
 

----------------------------- 
*    niepotrzebne skreślić 
 

 
Data wpływu wniosku do 

Funduszu: 
Numer wniosku w 

Funduszu: 
Numer klienta: 

   

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU/POŻYCZKI W 
RAMACH INICJATYWY JEREMIE 

CZĘŚĆ A – (WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA). 

I.  INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCY 
1. Pełna nazwa przedsiębiorcy: 
 
 
2. Adres 
 

 3. Kod pocztowy: 4.  Województwo 

5. Telefon: 6.  Fax: 
 
 

7.  E-mail: 

8. Osoba upoważniona do kontaktów z Funduszem /imię nazwisko, nr tel, adres email/:  

9. Numer KRS 10. PKD  11.  REGON           

12.  NIP      13. Rodzaj podstawowej działalności gospodarczej: 
 
 

14. Forma 
organizacyjno-
prawna: 

15. Wielkość zatrudnienia:  
 

16. Prognozowane zatrudnienie w okresie trwania 
poręczenia:                                                 

1. Wnioskuję/my o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki* udzielanego/j* przez 
………….………………………....………………………………………………… 

(nazwa i adres Banku) 

w kwocie …………………..…… na okres …………………… z przeznaczeniem na  
                         (kwota kredytu/pożyczki) 

 finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów 
produkcyjno-usługowo-handlowych; 

 tworzenie nowych miejsc pracy; 
 zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu 
bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; 

 wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; 
 wprowadzenie do oferty firmy nowego lub dodatkowego produktu/usługi; 
 udoskonalenie, ulepszenie dotychczasowego produktu/usługi; 
 wzrost sprzedaży produktów/usług; 
 wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez finansowanie szkoleń branżowych; 

  
2. Wnioskuję/my o poręczenie na okres …………………..………..miesięcy  w kwocie 

................... zł stanowiącej ..............  %  kwoty kredytu/pożyczki*) wymienionego w pkt. 1 

 
………………….., …………………   …………………..       …………………………………………….. 
(miejscowość) (data)         (pieczęć firmowa)                (podpisy osób upoważnionych do        

               reprezentowania przedsiębiorcy) 



         
       

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁOWCÓW PRZEDSIĘBIORCY  
(należy wypełnić w przypadku udziałowców, którzy posiadają ponad 20 % udziałów, akcji lub głosów na 
Walnym Zgromadzeniu): 

1. Udziałowiec  1 – Firma/Imię i nazwisko 
  
Forma Prawna: 
 OF – os. Fizyczna  SR – sp. partnerska                                                  PS – Skarb Państwa 
 OZ – os. zagraniczna                            S.J. – sp. jawna                                                    IS – Instytucje samorządowe 
 PP – przedsiębiorstwo państwowe  SP – spółdzielnia                                                     IN - inne       
 SO – sp. z o.o.                                       SK – sp. komandytowa  S.A. – sp. akcyjna                                  
 S.K.A. – sp. komandytowo-

akcyjna 
Identyfikator  
 PESEL  REGON  EKZ (podać w przypadku nierezydentów) 
Nr:  
% posiadanych udziałów  
 
2. Udziałowiec  2 – Firma/Imię i nazwisko 
  
Forma Prawna: 
 OF – os. Fizyczna  SR – sp. partnerska                                                  PS – Skarb Państwa 
 OZ – os. zagraniczna                            S.J. – sp. jawna                                                    IS – Instytucje samorządowe 
 FP – firma prywatna                             SP – spółdzielnia                                                     IN - inne       
 SO – sp. z o.o.                                       SK – sp. komandytowa  S.A. – sp. akcyjna                                  
 S.K.A. – sp. komandytowo-

akcyjna 
Identyfikator  
 PESEL  REGON  EKZ (podać w przypadku nierezydentów) 
Nr:  
% posiadanych udziałów  
 
3. Udziałowiec  3 – Firma/Imię i nazwisko 
  
Forma Prawna: 
 OF – os. Fizyczna  SR – sp. partnerska                                                  PS – Skarb Państwa 
 OZ – os. zagraniczna                            S.J. – sp. jawna                                                    IS – Instytucje samorządowe 
 FP – firma prywatna                             SP – spółdzielnia                                                     IN - inne       
 SO – sp. z o.o.                                       SK – sp. komandytowa  S.A. – sp. akcyjna                                  
 S.K.A. – sp. komandytowo-

akcyjna 
Identyfikator  
 PESEL  REGON  EKZ (podać w przypadku nierezydentów) 
Nr:  
% posiadanych udziałów  
4. Udziałowiec  4 – Firma/Imię i nazwisko 
  
Forma Prawna: 
 OF – os. Fizyczna  SR – sp. partnerska                                              PS – Skarb Państwa 
 OZ – os. zagraniczna                            S.J. – sp. jawna                                                    IS – Instytucje samorządowe 
 FP – firma prywatna                             SP – spółdzielnia                                                     IN - inne       
 SO – sp. z o.o.                                       SK – sp. komandytowa  S.A. – sp. akcyjna                                  
 S.K.A. – sp. komandytowo-

akcyjna 
Identyfikator  
 PESEL  REGON  EKZ (podać w przypadku nierezydentów) 
Nr:  
% posiadanych udziałów  



 
Do wiadomości Przedsiębiorcy: 
 
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 
Stargard (dalej: Fundusz) informuje o możliwości przekazania danych Przedsiębiorcy do 
systemu Biura Informacji Gospodarczej (dalej system BIG), działającego na podstawie 
ustawy  z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). 
 
 
Oświadczenie Przedsiębiorcy: 
1. Oświadczam/y, że składając niniejszy wniosek zapoznałem/liśmy się z zasadami 

udzielenia przez Fundusz wnioskowanego poręczenia określonymi w „Regulaminie 
Udzielania Poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE”. 

2. Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy*) powiązany/i kapitałowo lub 
organizacyjnie z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko 
kierownicze w Funduszu.   

3. Oświadczam/y, że upoważniam/y Bank i Fundusz do wzajemnego przekazywania 
wzajemnie informacji na mój/nasz temat związany z ubieganiem się o poręczenie. 

4. Oświadczam/y, że w przypadku zmian w zakresie danych wskazanych w części I oraz II 
Wniosku, niezwłocznie w formie pisemnej poinformuję/emy o tym fakcie Fundusz. 

5. Oświadczam/y, że nie zamierzam/zamierzamy* korzystać z poręczenia innego Funduszu 
jako zabezpieczenia spłaty niniejszego zobowiązania.  

6. Oświadczam/y, że jestem zaklasyfikowany jako  MK mikroprzedsiębiorca/  MŁ mały 
przedsiębiorca/  ŚR średni przedsiębiorca** w rozumieniu 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 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1).  

7. Oświadczam/y, że: 
1) nie posiadam/y zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, 
2) nie pozostaję/emy pod zarządem komisarycznym ani nie znajduję/emy się w toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, 
3) nie znajduję/emy się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem 

pomocy publicznej, 
4) nie znajduję/emy się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu rozdziału 2.1 

Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i 
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z dnia 1 października 2004 r. (Dz.Urz. 
UE C 244, str. 2). 

8. Wnioskodawca będący osobą fizyczną oświadcza, że nie został prawomocnie skazany za 
przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, 
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, 
obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne 
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych i ww. zakresie nie toczy się żadne postępowanie. 

9. Wnioskodawca niebędący osobą fizyczną oświadcza, że żadna z osób będących 
członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie 
skazana za przestępstwa, o których mowa w art.18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
– Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) i ww. 
zakresie nie toczy się żadne postępowanie. 

10. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na: 



1) umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Funduszu i 
przetwarzanie ich w celach związanych z działalnością Funduszu. Podstawa 
prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Powyższe zgody obejmują również przetwarzanie danych osobowych w 
przyszłości, pod warunkiem zachowania celu przetwarzania. 
Fundusz zapewnia Wnioskodawcy prawo wglądu i zmiany swoich danych 
osobowych, na warunkach określonych w ustawie, 

2) podjęcie wszelkich  przewidzianych prawem działań mających na celu ocenę 
historii jak również aktualnej sytuacji finansowej Wnioskodawcy, w 
szczególności na pozyskanie przez Fundusz informacji z funkcjonujących na 
terenie UE rejestrów dłużników, 

3) przekazywanie Funduszowi przez Bank wszelkich informacji i dokumentów 
udostępnionych Bankowi w związku z wnioskiem o kredyt, o którym mowa w 
części II, w tym również informacji objętych tajemnicą bankową, nie wyłączając 
informacji dotyczących umów rachunków bankowych Wnioskodawcy oraz 
informacji o stanach i obrotach na rachunkach bankowych Wnioskodawcy w 
związku z prowadzoną działalnością, kopii wniosku kredytowego wraz z 
załącznikami, kopii umowy kredytu oraz kopii aneksów do umowy kredytu. 

 
 

 

………………………………       …..………….………..             ……………….……………………… 
(miejscowość) (data)                      (pieczęć firmowa)          (podpisy osób upoważnionych do  działania   w   

imieniu        przedsiębiorcy)       
 
CZĘŚĆ B -  ( WYPEŁNIA Bank) 

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

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

3. Bank oświadcza, że Wnioskodawca posiada zdolność kredytową do spłaty 
kredytu/pożyczki* wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie 
kredytu/pożyczki* wymienionej w części B pkt. II.4 niniejszego wniosku. 

4. Bank oświadcza, że na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych , dokonał weryfikacji 
danych przedsiębiorcy w BIK/BIG*. 

II. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wyniki analizy wniosku o kredyt/pożyczkę* sporządzonej przez Bank, stanowiącej 

podstawę decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki*, obejmujące opis działalności 
przedsiębiorcy i ocenę jego zdolności kredytowej wraz z dokumentami finansowymi, na 
podstawie których dokonano w/w analizy. 

2. Wyniki oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, która to ocena została przeprowadzona 
zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami wraz z dokumentami finansowymi na 
podstawie których dokonano oceny*. 

3. Aktualne na dzień złożenia w Banku i nie starsze niż 3 miesiące, dokumenty rejestrowe i 
statutowe firmy (lub oświadczenie o ich aktualności), w tym dokumenty potwierdzające, 



że przedsiębiorca nie zalega z płatnościami wobec Skarbu Państwa i ZUS, lub pisemne 
oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Skarbu Państwa*. 

4. Kopia umowy kredytu/pożyczki* nr................................................... z dnia ........................ 
lub decyzja o udzieleniu kredytu/pożyczki warunkująca uruchomienie kredytu/pożyczki 
od uzyskania poręczenia*. 

5. Oświadczenie o ochronie danych osobowych.*** 
III. ZAŁĄCZNIKI JEREMIE  

Załączniki JEREMIE nie stanowią integralnej części Wniosku o udzielenie poręczenia. 
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
2. Oświadczenie MŚP o otrzymanej pomocy de minimis 
3. Oświadczenie MŚP ubiegającego się o poręczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE w 

zakresie celu kredytowania 
4. Plan założenia lub rozwoju Przedsiębiorstwa 
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
6. Sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata podatkowe i okres bieżący 
 
 
 
………………….., ……………………    ………………….………… 
(miejscowość)  (data)        (pieczęć i podpisy Banku) 
 
--------------------------------- 
*    niepotrzebne skreślić 
** właściwe zaznaczyć 
*** dotyczy poręczyciela lub osoby ustanawiającej inne zabezpieczenie, występującej w związku z 

wnioskowanym poręczeniem jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z 
jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


