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                                WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA 
                                               KREDYTU/POŻYCZKI*   

  

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK FUNDUSZU: 

Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Osoba przyjmująca: 

 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA: 

Wnioskodawca (pełna nazwa podmiotu, adres): 

 

 

 

 

 

Doradca bankowy:                                

 

                 

Analityk bankowy: 

 

 

Telefon do kontaktu:                                                                                     Telefon do kontaktu:                                                                                     

Przedmiot działalności (PKD/EKD): 7. Liczba osób zatrudnionych: 

Tel: E-mail: Data rozpoczęcia działalności: 

Fax: NIP: 

 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie poręczenia na kwotę…..……………………………..………………………………………………...…….……. 

słownie……………….….………………………………………………………………….……………...…..……………………………………………. 

na okres od……………….………………...…….… do ……………….………………...…….…. 

Powyższe poręczenie stanowić będzie zabezpieczenie …….% wartości kredytu/pożyczki*…………….…….………………..………..…………….**  

 

w wysokości ………..………….…… udzielonego/-j przez ………………………………………… Oddział …… w ………………………..……….. . 

 

Oświadczam/-y, że: 
 

1. 

jestem/-śmy,  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 646 z późn. zm.) oraz załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia  

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.) przedsiębiorcą: 

  MIKRO   MAŁYM   ŚREDNIM  

2. 
siedziba mojej/naszej firmy znajduje się na terenie województwa śląskiego 

prowadzę/-imy inwestycję na terenie województwa śląskiego 

3. korzystałem/-liśmy  nie korzystałem/-liśmy ze środków pomocy publicznej w przeciągu ostatnich 3 lat   /w przypadku korzystania z pomocy publicznej prosimy  

o załączenie stosownych zaświadczeń/ 

4. jestem/-śmy  płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT):    

5. terminowo reguluję/-my zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):    

6. terminowo  reguluję/-my zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (US):    

7. 
posiadane przeze mnie/nas rachunki bankowe wolne są od zajęć egzekucyjnych, a opłaty i prowizje  

z tytuły posiadanych zobowiązań oraz prowadzenia rachunków regulowane są terminowo: 
   

8. finansowana działalność jest nastawiona na równość szans:    

9. finansowana działalność jest ukierunkowana na proekologiczną działalność:    

10. finansowana działalność powoduje przyrost liczby nowych miejsc pracy:    

11. 
Skarb Państwa oraz państwowe osoby prawne  posiadają    nie posiadają akcji, udziałów ani innych równoznacznych praw w kapitale reprezentowanego przeze mnie/nas 

podmiotu 

12. 
w stosunku do prowadzonego przeze mnie/nas przedsiębiorstwa toczy się nie toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, ani naprawcze i działalność 

przedsiębiorstwa nie została zawieszona 

13. 
wobec mnie/nas toczą się nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na wykonywaną działalność lub zdolność do spłaty 

zaciągniętych zobowiązań finansowych 
 

 

 

 

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

         Miejscowość i data                             Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 

 * - niepotrzebne skreślić           

** - podać rodzaj kredytu/pożyczki 
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Oświadczenia Wnioskodawcy: 

 

1. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z wyciągiem z Regulaminu Udzielania Poręczeń w ramach Funduszu Poręczeniowego SILESIA. 

2. Zobowiązuję/-emy się do uzupełnienia wniosku lub złożonych dokumentów na żądanie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego. 

3. Oświadczam/-y, że nie znajduję/-emy się w trudnej sytuacji (nie jestem/-śmy zagrożonym przedsiębiorstwem) w rozumieniu Komunikatu Komisji: Wytyczne 

dotyczące pomocy państwa  na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE C 249 z 31.07.2014 r.). 

4. Upoważniam/-y niniejszym, na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 oraz 4a2 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. z dnia 15.09.2017 r., Dz.U. z 2017, poz. 
1876 z późn. zm.), Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203), Al. Roździeńskiego 188, NIP: 954-23-67-405,  

do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego/naszego 

wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów lub braku danych o takim zadłużeniu. 

5. Oświadczam/-y oraz zobowiązuję/-emy się do wykazania na żądanie ŚRFP  Sp. z o.o., że żadna z osób będących członkami organów zarządzających/ wspólnikami/ 
właścicielami nie została prawomocnie skazana 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. 

6. Oświadczam/-y, iż w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie poręczenia wyrażam/-y zgodę na przekazywanie do Śląskiego Regionalnego Funduszu 
Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203), Al. Roździeńskiego 188, informacji dotyczących mojej/naszej sytuacji ekonomiczno-finansowej, 

informacji wynikających z dokumentacji kredytowej, w tym kopii wniosku kredytowego/pożyczkowego, załączników do wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki 

oraz informacji objętych tajemnicą bankową związanych z zawartą umową kredytową i jej zabezpieczeniami, informacji związanych z faktem posiadania rachunku 
bankowego, a w szczególności dotyczących sald i obrotów oraz danych osobowych w zakresie związanym z udzieleniem poręczenia, na podstawie art. 104 ust. 3 

ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. z dnia 15.09.2017 r., Dz.U. z 2017, poz. 1876 z późn. zm.). 

7. Wyrażam/-y zgodę na każdorazowe udostępnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz wszelkich innych ewidencji podatkowych, 
dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością. 

8. Wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentach stwierdzam/-y własnoręcznym podpisem. Świadom/-i odpowiedzialności 

karnej wynikającej z art. 297 par. 1 i par. 2 kodeksu karnego jednocześnie oświadczam/-y, że informacje zawarte we wniosku i w załączonych do niego dokumentach 

są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

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

         Miejscowość i data                             Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

 

 

Zgoda Wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych 
 

Czy zgadzasz się na przetwarzanie przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203),  

Al. Roździeńskiego 188, Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu, przekazanych nam dokumentach i zestawieniach,  

w celu oferowania przez Fundusz produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni)? 

 

 

                                                 TAK                         NIE  
 

 

 

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

         Miejscowość i data                          Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Wnioskodawcy 

 

1. [Administrator danych osobowych] Administratorem danych osobowych jest Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.  

z siedzibą w Katowicach (40-203), Al. Roździeńskiego 188, e-mail: biuro@rfp.pl, tel.: (32) 785-85-85, fax: (32) 785-88-16. Dane kontaktowe 

do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 501-402-689, e-mail: odo@rfp.pl. 

2. [Prawo do cofnięcia zgody] Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje mi prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z moją 

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionych celach Funduszu oraz w interesie 

publicznym. 

3. [Cele i podstawy przetwarzania] Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a) zawarcia umowy i jej realizacji na podstawie zainteresowania ofertą Funduszu (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej „RODO”); 

b) dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

c) badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO); 

d) oferowania Wnioskodawcy przez Fundusz produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
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4. [Odbiorcy danych] Dane osobowe mogą zostać udostępnione: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, województwu śląskiemu, 

organom administracji publicznej (w tym ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego), udziałowcom Funduszu, do biura rachunkowego, 

kancelarii prawnej, podmiotu zajmującego się obsługą informatyczną. 

5. [Okres przechowywania danych] Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń z niej 

wynikających, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przez instytucje przyznające Funduszowi środki publiczne. 

6. [Prawa] Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje mu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 

 

Zapoznałem/-am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Miejscowość i data                        Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

 
 Załączniki do wniosku: 

 

Lp. Rodzaj dokumentu TAK 
NIE 

DOTYCZY 

1. Wniosek o kredyt/pożyczkę wraz z załącznikami   

2. 
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gosp., wspólników spółek 
cywilnych, jawnych) oraz Poręczycieli 

  

3. 
Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżonków (w przypadku poręczenia osobistego jednego z nich oraz 

występowania faktu wyłączenia wspólności majątkowej małżeńskiej) 
  

4. Decyzja kredytowa/o udzieleniu pożyczki   

5. Posiadane opinie bankowe   

6. Umowa kredytu/pożyczki   

7. Umowa Spółki/statut   

8. 
Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy (bilans oraz rachunek zysków i strat) za okres bieżący oraz za 2 poprzednie lata  

(dla Wnioskodawcy prowadzącego księgi rachunkowe) 
  

9. 
Uproszczone sprawozdanie finansowe za okres bieżący oraz za 2 poprzednie lata (dla Wnioskodawcy prowadzącego 

rachunkowość w formie uproszczonej) 
  

10. Zaświadczenie/-a o uzyskanej pomocy publicznej   

11. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za ostatni miesiąc   

 

 

Dodatkowe załączniki (wymienić): 

 

Lp. Rodzaj dokumentu 

1.  

2.  

3.  
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         Miejscowość i data                             Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 
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WYCIĄG Z REGULAMINU UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO SILESIA 

Regulamin udzielania poręczeń w ramach Funduszu Poręczeniowego SILESIA określa zasady funkcjonowania Funduszu Poręczeniowego SILESIA (FPS), zarządzanego przez 

działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach (ŚRFP). Celem działania FPS jest wspomaganie 

rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających siedzibę lub 
prowadzących inwestycje na obszarze województwa śląskiego. 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. FPS udziela poręczeń kredytów i pożyczek jako zabezpieczenie wierzytelności kredytowych lub pożyczkowych tych instytucji finansowych, z którymi zawarł Umowę  

o współpracy.  

2. FPS udziela poręczeń z zachowaniem przepisów prawa polskiego oraz regulacji unijnych. 
 

§2. BENEFICJENCI ŚRFP 

Beneficjentami poręczeń udzielanych w ramach FPS mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki: 

a) są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 z 09.08.2008 r.), 

b) mają siedzibę lub prowadzą inwestycje na obszarze województwa śląskiego,  

c) nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem) w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu 

ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 244/2 z 01.10.2004 r.). 
 

§3. PROCEDURA I WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ 

1. Wnioski o udzielenie poręczenia mogą być przekazywane do siedziby ŚRFP: 

a) bezpośrednio, 

b) pocztą tradycyjną, 

c) drogą elektroniczną, 

d) za pośrednictwem instytucji regionalnych lub finansowych współpracujących z ŚRFP. 
 

2. Na wniosku o udzielenie poręczenia Wnioskodawca podpisuje następujące oświadczenia: 

a) oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki, wymienione w §2. niniejszego Wyciągu z Regulaminu, 
b) oświadczenie o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych wobec urzędu skarbowego (w przypadku podpisanego układu ratalnego/ugody z US – także 

oświadczenie zawierające informację o posiadaniu takiego układu/ugody),  
c) oświadczenie o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wobec ZUS (w przypadku podpisanego układu 

ratalnego z ZUS – także oświadczenie zawierające informację o posiadaniu takiego układu), 

d) zgodę na każdorazowe udostępnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych oraz wszelkich innych ewidencji podatkowych, dokumentów  

i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością.  
 

3. Poręczenia udzielane są na warunkach wynikających z Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji 

(Dz.U. Unii Europejskiej C 155 z 20.06.2008 r.), albo zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu do pomocy de minimis, albo zgodnie z przepisami nowelizującymi lub zastępującymi powyższe akty prawne. 

4. ŚRFP dokonuje szczegółowej oceny wniosku wraz z załącznikami. O ile zaistnieje potrzeba, Zarząd może zwrócić się do wnioskującego, jego banku lub jakiejkolwiek innej 

instytucji o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz planowanego przedsięwzięcia. 

5. ŚRFP może zwrócić się do Wnioskodawcy o upoważnienie banków lub innych instytucji oraz ŚRFP do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji na temat sytuacji 

prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz poręczanego przedsięwzięcia, z zaznaczeniem, że nieudzielenie takiego upoważnienia może pozbawić ŚRFP informacji 

potrzebnych do zaakceptowania wniosku. 

6. Ocena wniosków o poręczenie, jak również inne czynności wykonywane przez ŚRFP związane z udzielaniem poręczeń, dokonywane są w oparciu o Procedury Udzielania 

Poręczeń. 

7. Poręczenie zostanie udzielone po podjęciu przez bank lub inną instytucję decyzji kredytowej lub po przedstawieniu innego równoważnego dokumentu (wraz z listą przyjętych 

przez bank lub inną instytucję zabezpieczeń). 

8. Poręczenie w ramach FPS może zostać udzielone jedynie Beneficjentowi, który przedłoży oświadczenia, o których mowa w §3. ust. 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie 

posiada zaległości wobec US lub ZUS, ale zawarty ma układ ratalny lub ugodę z tymi instytucjami, poręczenie jest możliwe do udzielenia po spełnieniu przez Wnioskodawcę 

określonych warunków zmniejszających ryzyko. 

9. Wartość udzielonego poręczenia wynosi maksymalnie 5% kapitału poręczeniowego FPS, przy czym nie może ona przekroczyć 80% wartości zabezpieczanego kredytu lub 

pożyczki bez odsetek. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na przedsiębiorcy, banku lub innej instytucji. 

10. Aktualna wartość wszystkich poręczeń udzielonych jednemu Beneficjentowi, nie może być wyższa niż 5% kapitału poręczeniowego FPS. 

11. Suma poręczeń udzielanych przez ŚRFP i inny fundusz poręczeniowy stanowiąca zabezpieczenie kredytu lub pożyczki nie może być większa niż 80% wartości 

zabezpieczanego kredytu lub pożyczki. 

12. Poręczenia są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Wnioskodawcę zobowiązania. Analiza prowadzona jest z zachowaniem 

należytej staranności, przy wykorzystaniu aktualnej metodologii oceny ryzyka obowiązującej w ŚRFP dla danej grupy klientów.  

13. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu, bądź odmowie udzielenia poręczenia, Zarząd ŚRFP każdorazowo uwzględnia wynik analizy ryzyka. 

14. Decyzje o udzieleniu poręczenia podejmuje ŚRFP w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu kompletnego wniosku o udzielenie poręczenia. Do podpisania decyzji 

upoważnione są osoby reprezentujące ŚRFP. Mechanizm ten stosuje się także przy odmowach udzielenia poręczenia. 

15. Osoba reprezentująca ŚRFP, działając zgodnie z postanowieniami umowy spółki ŚRFP Sp. z o.o. i w jej imieniu, z zastrzeżeniem §12, zawrze z wierzycielem Wnioskodawcy 

umowę poręczenia kredytu/pożyczki Wnioskodawcy do wysokości kwot określonych w §9. 

16. Poręczenie udzielane jest na okres do 60 miesięcy powiększony o maksymalnie 8 miesięcy. Poręczenie kredytów przeznaczonych na finansowanie środków obrotowych 

(kredyty w rachunku, linie kredytowe itp.) może być ponownie udzielone przez ŚRFP po ponownej akceptacji Zarządu ŚRFP. 
 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy beneficjent poręczeń udzielanych w ramach FPS bezwarunkowo zgadza się, że w przypadku likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej w okresie trwania 

poręczenia, środki trwałe i obrotowe nabyte dzięki pożyczce lub kredytowi, za spłacenie których ŚRFP poręczył, zostaną sprzedane na możliwie najbardziej korzystnych 

warunkach. Przychody ze sprzedaży do wysokości kwoty wynikającej z niespłaconej części kredytu lub pożyczki, w związku którą ŚRFP wypłaci poręczenie, zostaną 

natychmiast przekazane na konto ŚRFP.  

2. ŚRFP może pobierać opłaty i prowizje za udzielanie poręczeń oraz za rozpatrywanie wniosków o udzielenie poręczenia. 

3. Poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Obwieszczeniem Komisji, o którym mowa w §3. ust. 3 lub uwzględniającym zasady udzielania pomocy  

de minimis w formie poręczeń ŚRFP. 

4. Spory spowodowane działaniami przedsiębiorcy finansowanego wbrew Regulaminowi poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów właściwych dla siedziby ŚRFP.  

5. Otrzymane lub odzyskane na podstawie wyroków sądów środki finansowe zasilać będą kapitał poręczeniowy FPS, z przeznaczeniem na udzielanie kolejnych poręczeń.  

 

 

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

         Miejscowość i data                        Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 


