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Załącznik nr 1 

do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 1/PLD/2013 zmienionej Aneksami nr 1-4 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU 
w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 

(wniosek kierowany do BGK za pośrednictwem Banku Kredytującego) 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy: 
 
 

 

 

2. Adres siedziby 

 
3. Kod pocztowy: 

� � -� � �  
4. Województwo 

5.  Telefon stacjonarny: 
 
 

 

6.  Telefon komórkowy: 
 

7.  Adres  e-mail: 

8. Numer KRS 9 .  REGON          

 �  �  �  �  �  �  �  �  � -�  �  �  �  �  

II. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ GWARANCJI: 

1. Wnioskuję/my o gwarancję spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Banku 

Gospodarstwa Krajowego, jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez  

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

(nazwa i adres Banku Kredytującego) 

w kwocie ……………… zł, na okres ………..……………, z przeznaczeniem na ………..…..…….……...… 
                     . 

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

2. Wnioskuję/my o gwarancję do dnia ……………………..…. w wysokości stanowiącej ......... % 
 
kwoty kredytu 

wymienionego w pkt 1, tj. w kwocie ........................ zł.  

Do wiadomości Wnioskodawcy: 
1. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 (dalej: BGK) informuje 

o możliwości przekazania danych Wnioskodawcy do systemu Bankowy Rejestr (dalej: system BR), którego 

administratorem danych jest Związek Banków Polskich – Biuro Obsługi Klienta, Warszawa, ul. Postępu 17A, 

działającego na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn.zm.). 
2. BGK informuje, że dane gromadzone w systemie  BR w celu bezpieczeństwa systemu bankowego i ochrony 

depozytów bankowych mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie 

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

(Dz.U. Nr 81, poz. 530, z późn.zm.), na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym. 

Oświadczenia Wnioskodawcy: 
1. Wyrażam/y zgodę, aby ostateczne warunki kredytu oraz gwarancji de minimis zostały określone w umowie 

kredytu, uwzględniającej decyzję kredytową Banku Kredytującego i zasady udzielania gwarancji (mogą one 

odbiegać od określonych w niniejszym wniosku w części II (PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ GWARANCJI) pkt 

1 i 2). 

2. Podpisując umowę kredytu, o której mowa w pkt 1, akceptuję/my w ten sposób ostateczne warunki kredytu  

i gwarancji de minimis. Akceptacja ostatecznych warunków kredytu i gwarancji zawartych w umowie kredytu, 
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w przypadku ich odmienności od warunków określonych w niniejszym wniosku stanowi moją/naszą zgodę na 

zmianę niniejszego wniosku. 

3. Oświadczam/y, że składając niniejszy wniosek zapoznałem/liśmy się z zasadami udzielenia przez BGK 

wnioskowanej gwarancji, określonymi w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji 

spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis oraz że akceptujemy te zasady. 

W szczególności zobowiązuję/my się do zwrotu BGK kwoty wypłaconej przez BGK tytułem gwarancji, o którą 
wnioskuję/my wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami od zadłużenia przeterminowanego 

naliczanymi od dnia wypłaty kwoty z gwarancji (w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy kredytu 

lombardowego NBP) i poniesionymi przez BGK kosztami na wypadek dokonania przez BGK wypłaty na rzecz 

Banku Kredytującego kwoty z tytułu takiej gwarancji. 

4. Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy
1)

 powiązany/i kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem 

Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w BGK. 

5.  Oświadczam/y, że: 

1) W roku podatkowym, w którym ubiegam/y się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych: 

a) nie otrzymałem/liśmy pomocy de minimis
1)

 

b) otrzymałem/liśmy pomoc de minimis w następujących wysokościach:
 1), 2), 3)

 

 

NIP  
beneficjenta pomocy 

Dzień 
udzielenia 
pomocy de 

minimis 

Podmiot 
udzielający 

pomocy 

Wartość 
pomocy de 
minimis w 

PLN 

Wartość 
pomocy de 
minimis w 

EUR 

     

     

 Razem   

 

2) Środki z kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nie będą 
wykorzystywane na finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć na które otrzymałem 

dofinansowanie.
 1)

 

3) Środki z kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis będą 
wykorzystywane na finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w części C 

załącznika do Wniosku, w zakresie nie powodującym przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy.
1)

 

4) Ciąży/nie ciąży1)
 na mnie/nas obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 

uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 

5) Środki z kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nie będą 
wykorzystane na finansowanie tworzenia i prowadzenia sieci dystrybucyjnej oraz na finansowanie innych 

wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności wywozowej, zgodnie z Rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Jest mi/nam znana treść art. 44 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 

59, poz. 404, z późn. zm.), stanowiącego że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39 tej ustawy, oraz za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u 

beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć 
na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro. 

6) Jestem/jesteśmy świadom/i, że w razie przekroczenia limitu pomocy de minimis lub przeznaczenia środków 

z kredytu objętego gwarancją de minimis na działalność wykluczoną stosownie do Rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pomoc traktowana jest jako pomoc nielegalna i podlega zwrotowi 

wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 659/1999 z dnia 22 marca 

1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 

27.03.1999). 
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6. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez BGK informacji zamieszczonych w niniejszym wniosku, 

stanowiących dane osobowe, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Powyższa 

zgoda została udzielona dobrowolnie. Zostałem/zostaliśmy poinformowany/i o przysługującym, na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, prawie dostępu i poprawiania swoich danych 

osobowych, a także o celu ich zbierania (dla potrzeb związanych z udzieleniem i realizacją gwarancji oraz 

przeprowadzaniem badań dotyczących gwarancji) oraz o miejscu ich przechowywania, tj. siedzibie Banku 

Gospodarstwa Krajowego (Warszawa, Al. Jerozolimskie 7), będącego administratorem tych danych. 
1) 4)

. 

7. Wyrażam/y zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez BGK, dotyczących 

rządowego programu wsparcia Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, w ramach którego udzielono 

gwarancji de minimis oraz zgodę na wykorzystanie danych zawartych w części I niniejszego wniosku w celu 

nawiązania kontaktu niezbędnego do przeprowadzenia badań. 

 

 

 

 

………………….., ……………………   ……………………..  ……………………………………… 

(miejscowość)  (data)      (pieczęć firmowa)  (podpisy osób upoważnionych do 

       reprezentowania Wnioskodawcy) 

--------------------------------- 
1) niepotrzebne skreślić 
2) dotyczy również pomocy otrzymanej przez podmioty powiązane, uznawane za jedno przedsiębiorstwo zgodnie z definicją ”jednego przedsiębiorstwa” 

określoną w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis. 

3) W przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał w skutek 

połączenia się co najmniej dwóch podmiotów lub przejął inny podmiot, przy obliczaniu otrzymanej już pomocy de minimis, należy uwzględnić pomoc de 

minimis otrzymaną przez łączące się podmioty lub przejęty podmiot. W przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie 

dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już 
przez Kredytobiorcę pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc otrzymaną przez dany podmiot przed podziałem, o ile to Kredytobiorca z niej skorzystał, 

tzn. o ile to Kredytobiorca przejął działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki podział (przypisanie działalności) 

jest niemożliwy przy obliczaniu wartości pomocy de minimis, z której skorzystał już Kredytobiorca uwzględnia się pomoc w kwocie proporcjonalnej do 

wartości księgowej jego kapitału podstawowego, zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie. 

4) Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności lub spółki cywilnej.  

 

 


