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Załącznik 2 do wniosku o pożyczkę 

OŚWIADCZENIE 
 o spełnianiu kryteriów dla Wnioskodawców 

 

W związku z ubieganiem się o przyznanie przez Towarzystwo Rozwoju Pożyczki, 

 

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

(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby lub imię i nazwisko oraz adres w przypadku osób fizycznych) 

  

 Oświadczam/y, że jestem/śmy osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi, 

niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym podmiotem 

rozpoczynającym działalność), 

 

 Oświadczam/y, że nie jestem/śmy przedsiębiorcą/ami znajdującym/i się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 

Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych 

znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),  

 

 Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 

przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do reprezentacji,  

 

 Oświadczam/y, że nie ciąży na mnie/nas obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 

uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego, 

 

 Oświadczam/y, że nie posiadam/y zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, ani w zakresie jakichkolwiek 

podatków, w tym również podatków stanowiących źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,  

 

 Oświadczam/y, że członkowie organów zarządzających naszej spółki ani wspólnicy nie zostali skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 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  (dotyczy spółek)   

     
lub 

 
 Oświadczam/y, że  nie zostałem/liśmy skazany/i prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 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 (dotyczy osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)     

 

 

 

 

 

............................................................................................................................ 
                                                                       (data, pieczęć firmowa i czytelny podpis/-y Wnioskodawcy/ów) 


