
                           … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 

* „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej 

podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 

publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 

potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia 

pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, 

instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

** Oświadczam ponadto, że jest mi znana treść art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), że w przypadku nie przekazania lub 

przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 

3 pkt. 2 ww. ustawy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na 

Beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro. 

*** niepotrzebne skreślić 

 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/13, 
25-311 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000360966; NIP: 657-286-36-04 REGON: 260404291; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony w całości) 9 999 000 zł. 

………………………………,.………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

Oświadczenie 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z tytułu art. 297 §1 Kodeksu karnego* oraz 

odpowiedzialności wynikającej z faktu skorzystania z pomocy publicznej „de minimis”** 

oświadczam, że wnioskowany/a w  

 

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

(nazwa instytucji finansującej) 

 

kredyt/pożyczka*** w kwocie …………………………………………………… zł, którego zabezpieczeniem 

ma być poręczenie Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą 

w Kielcach 

nie zostanie wykorzystany na sfinansowanie działalności gospodarczej związanej 

z transportem drogowym towarów (PKD 49.41.Z).  

Zobowiązuję się jednocześnie do rozliczenia w/w kredytu do dnia ………………………….. 

roku poprzez przedłożenie faktur zakupu materiałów i towarów. 

 

 

 

 

 
………………………………………………… 

podpis i pieczęć Wnioskodawcy 


