
 1

 
 

 

 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA  
PRZEZ  

GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O.  
W GRUDZIĄDZU 

 
I. OGÓLNA INFORMACJA O WNIOSKODAWCY (wypełnia Wnioskodawca) 
 

Pełna nazwa prawna firmy  (zgodnie z 
dokumentem rejestrowym Wnioskodawcy) 

 
 
 
 

Status prawny  (zaznaczyć właściwą odpowiedź) 
�osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  
� spółka jawna 
� spółka cywilna 
� spółka z o.o.  
� spółka akcyjna 
� inny (określić jaki) 
............................................................................................................................ 
PESEL / KRS  

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)  

REGON    

Adres siedziby 
(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) 

 
 
 
 

Gmina  

Województwo  

Adres korespondencyjny  
(podać jeżeli jest inny niż adres siedziby)  

 
 
 

Telefon/faks   

e-mail  

Imię/imiona i nazwisko oraz stanowisko 
osoby/osób upowa żnionych do reprezentacji 

 
1....................................................................... 
 
2....................................................................... 
 

Osoba upowa żniona do kontaktu  

Forma rozliczenia podatkowego  
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

� ryczałt 
� karta podatkowa 
� podatkowa księga przychodów i rozchodów 
� pełna księgowość 

Typ działalno ści wg klasyfikacji PKD/EKD  

Data rejestracji  

Data podj ęcia działalno ści   

Data wpływu wniosku:  Numer wniosku   
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Przychód netto  ze sprzeda ży  w przeliczeniu 
na euro  (zaznaczyć właściwą pozycję) 

Za ostatni rok obrotowy 
Za rok poprzedzający ostatni 

rok obrotowy 

� 0 –2 mln euro � 0 –2 mln euro 
� 2 –10 mln euro � 2 –10 mln euro 
� 10 –50 mln euro � 10 –50 mln euro 
� powyżej 50 mln euro � powyżej 50 mln euro 

Suma aktywów bilansu w przeliczeniu na euro 
(zaznaczyć właściwą pozycję) 

Za ostatni rok obrotowy 
Za rok poprzedzający ostatni 

rok obrotowy 

� 0 –2 mln euro � 0 –2 mln euro 
� 2 –10 mln euro � 2 –10 mln euro 
� 10 –43 mln euro � 10 –43 mln euro 
� powyżej 43 mln euro � powyżej 43 mln euro 

Średnioroczne zatrudnienie 
(podać liczbę pracowników) 

Za ostatni rok obrotowy 
Za rok poprzedzający ostatni 

rok obrotowy 

 
 ………………………… 

 
  ………………………… 

 
Stan zatrudnienia 
 

Na dzień złożenia wniosku 
Przewidywany na zakończenie 

okresu kredytowania 

 
 ………………………… 

 
  ………………………… 

Przedsiębiorcy inni niż mali, posiadają w 
przedsiębiorcy wnioskującym (Wnioskodawca) o 
poręczenie, więcej niż 25% wkładów, udziałów lub 
akcji lub prawa do ponad 25% udziału w zysku, 
lub więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu 
wspólników (akcjonariuszy): 

� Tak � Nie 

Przedsiębiorcy inni niż średni, posiadają w 
przedsiębiorcy wnioskującym ( Wnioskodawca) o 
poręczenie, więcej niż 25% wkładów, udziałów lub 
akcji lub prawa do ponad 25% udziału w zysku, 
lub więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu 
wspólników (akcjonariuszy): 

� Tak � Nie 

Kwota i rodzaj pomocy publicznej uzyskanej 
przez Wnioskodawc ę w ci ągu ostatnich 3 lat  
(należy podać także daty zawarcia umowy/ów) 

 

 
 
II. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA  
 

1. Przedmiot wnioskowanego poręczenia:    � kredyt        � pożyczka 

� inwestycyjny/ -a 

� obrotowy/-a związany/-a z rozwojem firmy 

w wysokości .................................. udzielany/a na okres ................................. miesięcy z 
przeznaczeniem na ……..................................................................................  
...........................................................................................................................................  
udzielany/a przez (nazwa i adres Instytucji Finansującej)  ...............................................  
........................................................................................................................................... 

2. Wnioskowane poręczenie obejmie kwotę ............................................. zł, 
stanowiącą ........................ % kwoty  kredytu/pożyczki wymienionego/ej w pkt.1.  

3. Wnioskodawca wnioskuje o udzielenie poręczenia spłaty wymienionego/ej   kredytu/pożyczki na 
okres ………………………… miesięcy. 

4. Jako zabezpieczenie Wnioskodawca złoży:  
-  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 
- …………………………………………………………………………………………………… 
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III. INFORMACJA O DZIAŁALNO ŚCI WNIOSKODAWCY 
 

Banki, w których wnioskodawca posiada rachunki 
Nazwa Banku Numer rachunku 

  

  
  

Inne zaci ągni ęte i niespłacone kredyty bankowe,  
pożyczki zwi ązane z prowadzon ą działalno ścią gospodarcz ą 

Nazwa instytucji i adres Rodzaj 
zobowiązania 

Zaciągnięta 
kwota 

kredytu/pożyczki 

Aktualne 
zadłużenie 

Termin spłaty 
(dd/mm/rrrr) 

Zabezpieczenia 
(proszę wymienić) 

      
      
      
      
      

Pozostałe zobowi ązania Wnioskodawcy (leasing, faktoring etc.) 

Nazwa instytucji i adres Rodzaj 
zobowiązania 

Zaciągnięta 
kwota  

Aktualne 
zadłużenie 

Termin spłaty 
(dd/mm/rrrr) 

Zabezpieczenia 
(proszę wymienić) 

      
      
      
      

Inne istotne zdaniem Wnioskodawcy informacje 
 
 
 
 

 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Oświadczenie w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych, o występowaniu zaległości: 
wobec Urzędu Skarbowego z tytułu 
podatków oraz innych należności publiczno 
- prawnych 

� tak � nie � nie 
(ugoda) 

wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / 
KRUS � tak � nie � nie 

(ugoda) 

 
2. Oświadczam/-y, iż informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach są zgodne 

ze stanem faktycznym i prawnym.  
3. Oświadczam/-y, że znane są mi/nam postanowienia Regulaminu Funduszu  Grudziądzkich 

Poręczeń Kredytowych (GPK). Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej: 
www.gpk.grudziadz.pl.  

4. Oświadczam/-y, że jestem/-śmy / nie jestem/-śmy  płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
5. Oświadczam/-y, stosownie do przepisu art. 104 ust.3 Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe 

[Dz. U. z 2002r. nr 72 poz. 665 ze zm.] upoważniam/-y Instytucję Finansującą 
…………………………………………………………………………………. do przekazania Spółce 
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informacji objętych 
tajemnicą bankową, wynikających z wszelkiej dokumentacji kredytowej załączonej do wniosku o 
udzielenie kredytu/pożyczki z dnia …………………..………….. złożonego w 
…………………………………..  
Upoważnienie dotyczy także wszelkiej dokumentacji załączonej do wskazanego wyżej wniosku o 
udzielenie kredytu/pożyczki z dnia ………………… jak również informacji i danych dotyczących 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy w okresie trwania poręczenia. 
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6. Upoważniam/-y do przetwarzania moich/naszych danych osobowych Spółkę Grudziądzkie 
Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przedstawiciela Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 
(zwaną dalej IZ RPO WK-P) lub inny podmiot uprawniony przez właściwe organy IZ RPO WK-P, 
Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, tj. Spółkę Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 
celach związanych z opracowaniem wniosku o udzielenie poręczenia, promocyjnych i 
marketingowych. 
Wyrażam/-y zgodę, aby Spółka Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w 
Grudziądzu, przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (zwaną dalej IZ RPO WK-P) lub inny 
podmiot uprawniony przez właściwe organy IZ RPO WK-P, Menadżer Funduszu Powierniczego 
JEREMIE, tj. Spółka Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 
oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mogły przeprowadzać w moim/naszym 
przedsiębiorstwie wizytacje, kontrole i badania ankietowe. 
Wnioskodawca ma prawo wglądu i zmiany administrowanych przez Grudziądzkie Poręczenia 
Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu danych osobowych, na warunkach określonych 
w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., gdy dotyczy osoby fizycznej. 
Powyższa zgoda, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod 
warunkiem zachowania celu przetwarzania. 

7. Wraz z wnioskiem składam/-y Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki złożony w Instytucji 
Finansującej współpracującej z Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka   z o.o. wraz z 
wymaganymi dokumentami. 

8. Wraz z wnioskiem składam/-y oświadczenie majątkowe według wzoru Grudziądzkie Poręczenia 
Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu złożony w Instytucji Finansującej współpracującej z 
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka   z o.o. 

9. Wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentów potwierdzam/-
y własnoręcznym podpisem. Świadomy/-i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i § 2 
kodeksu karnego jednocześnie oświadczam/-y, że informacje zawarte we wniosku i załączonych 
do niego dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 
 
 
 
…………………………….…………., dnia ....................... 

    (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................................................... 

          (stempel firmowy i podpisy osób, działających  
   w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
……………………………………………………………. 
       (podpis pracownika Instytucji Finansującej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


