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WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA  
PRZEZ  

GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O.  
W GRUDZIĄDZU 

 
 

I. OGÓLNA INFORMACJA O WNIOSKODAWCY (wypełnia Wnioskodawca) 

 

Pełna nazwa Wnioskodawcy (zgodnie z 
dokumentem rejestrowym) 

 
 
 
 

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/zamieszkania 
(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) 

 
 
 
 

Gmina  

Województwo  

Adres korespondencyjny  
(podać jeżeli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania)  

 
 
 

Telefon/faks   

e-mail  

Imię/imiona i nazwisko oraz stanowisko 
osoby/osób upoważnionych do reprezentacji* 

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

Osoba upoważniona do kontaktu  

Forma rozliczenia podatkowego  
(zaznaczyć właściwą odpowiedź)* 

 ryczałt 
 karta podatkowa 
 podatkowa księga przychodów i rozchodów 
 pełna księgowość 

Typ działalności wg klasyfikacji PKD/EKD*  

Data rejestracji*  

Data podjęcia działalności*   

Data wpływu wniosku:  Numer wniosku  

Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. 
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Przychód netto  ze sprzedaży  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 Wnioskodawcę w ciągu ostatnich 3 lat 
(należy podać także daty zawarcia umowy/ów)* 

 

 
*) nie dotyczy osób rozpoczynających działalność gospodarczą  

 
II. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA  
 

1. Przedmiot: poręczenie wsparcia finansowego w wysokości ............................ zł 

udzielonego na okres……………..................... miesięcy z przeznaczeniem na sfinansowanie: 

rozpoczęcia lub** prowadzenia działalności gospodarczej.  

2. Wnioskowane poręczenie obejmie kwotę ............................................. zł, 

stanowiącą ........................ % kwoty wsparcia finansowego wymienionego/ej w pkt.1.  

3. Wnioskodawca wnioskuje o udzielenie poręczenia, o którym mowa w pkt 2 na okres 

………………………… miesięcy. 

4. Jako zabezpieczenie Wnioskodawca złoży:  

-  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 

- …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
**) niepotrzebne skreślić 
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III. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY 
 

Banki, w których wnioskodawca posiada rachunki 

Nazwa Banku Numer rachunku 

  

  

  

Inne zaciągnięte i niespłacone kredyty bankowe, pożyczki  

Nazwa instytucji i adres 
Rodzaj 

zobowiązania 

Zaciągnięta 
kwota 

kredytu/pożyczki 

Aktualne 
zadłużenie 

Termin spłaty 

(dd/mm/rrrr) 

Zabezpieczenia 

(proszę wymienić) 

      

      

      

      

      

Pozostałe zobowiązania 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, że upoważniam/-y Instytucję Finansującą do przekazania Spółce Grudziądzkie 

Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informacji wynikających z wszelkiej 
dokumentacji załączonej do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego złożonego w Instytucji 
Finansującej. 
Upoważnienie dotyczy także wszelkiej dokumentacji załączonej do wskazanego wyżej wniosku jak 
również informacji i danych dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy w 
okresie trwania poręczenia. 

6. Upoważniam/-y do przetwarzania moich/naszych danych osobowych Spółkę Grudziądzkie 
Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 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 mogły przeprowadzać w moim/naszym przedsiębiorstwie wizytacje, kontrole i badania 
ankietowe. 

http://www.gpk.grudziadz.pl/
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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. 
Powyższa zgoda, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod 
warunkiem zachowania celu przetwarzania. 

7. Wraz z wnioskiem składam/-y Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego 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) 
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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
 
Dane personalne 
1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 

3. Telefon (faks): .…………………………………………………………………………………………………. 

4. Numer dowodu osobistego i Pesel: …………………………………………………………………………. 

5. Wiek i wykształcenie: …….……………………………………………………………………………………. 

6. Liczba osób na Pani / Pana utrzymaniu: .…………………………………………………………………… 

Informacje finansowe 

1. Średnio miesięczny dochód uzyskany z wszystkich źródeł za okres ostatnie 6 miesięcy: ……………. 

2. Średnio miesięczny dochód wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym  uzyskany z wszystkich źródeł za okres ostatnich 6 miesięcy: ………………………………. 

3. Średnie miesięczne wydatki wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: .……………………………………………………………………………………………………… 

4. Ja, niżej podpisana (-y), oświadczam, iż dysponuję następującym majątkiem własnym: 
a) Nieruchomości – proszę podać: położenie, nr księgi wieczystej, wartość, ewentualnie istniejące 

obciążenia, rodzaj nieruchomości: 

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

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

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

b) Ruchomości, w tym: środki transportu, maszyny i urządzenia, inne wartościowe przedmioty – 
proszę podać: określenie, rok produkcji, oznaczenia identyfikacyjne, wartość, ewentualne 
obciążenia, położenie:  

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

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

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

c) Rachunki i lokaty bankowe – proszę podać: nazwę banku prowadzącego, nr rachunku 
bankowego, kwotę, walutę i okres na jaki założono lokatę:  

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

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

d) Prawa majątkowe (udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartościowe np. akcje, 
obligacje) – proszę podać: nazwę podmiotu, wartość udziałów, nazwę banku prowadzącego 

rachunek papierów wartościowych, nr rachunku, rodzaj, ilość:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

e) Inne (gotówka w domu, udzielone pożyczki, inne należności, itp.) – proszę opisać:  

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

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

Powyższy majątek jest / nie jest *) objęty wspólnością majątkową małżeńską z: 

...................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko małżonka, Pesel) 
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5. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingowych zaciągniętych osobiście i przez 
innych członków rodziny pozostających we wspólnocie majątkowej: 

Lp. 
Rodzaj 

zobowiązania  
Nazwa instytucji 

i adres 

Wartość 
początkowa 

zobowiązania 

Aktualna 
kwota 

zobowiązania 

Termin 
spłaty 

(dd/mm/rr) 
Zabezpieczenie 

1 
 

      

2 
 

      

3 
 

      

4 
 

      

 

6. Wystawione i poręczone weksle oraz poręczenia cywilne udzielone osobiście lub przez i innych 
członków rodziny pozostających we wspólnocie majątkowej: 

Lp. 
Rodzaj weksla, 

poręczenia 
Wystawca 

weksla 
Kwota Na czyją rzecz Termin płatności 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

 

7. Inne informacje ogólne - Prosimy podać szczegóły w przypadku twierdzącej odpowiedzi na poniższe 

pytania. 
 
a) Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników Pana/Pani majątku?   tak    nie                
b) Czy kiedykolwiek Pan/Pani ogłaszał upadłość?       tak    nie 
c) Czy posiada Pan/Pani zaległości podatkowe z lat ubiegłych?     tak    nie 
d) Czy występuje pan/Pani jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub procesu sądowego?  tak    nie                            

Szczegóły: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Wyrażam/-my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez „Grudziądzkie Poręczenia 
Kredytowe” Sp. z o.o., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z 
późniejszymi zmianami. Świadomy/-mi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 K.K. jednocześnie 
oświadczam/-my, iż informacje zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 
 
 …………………………………………………………..                                              ………………………………………………………………… 
               Miejscowość, data                                                                czytelny podpis Wnioskodawcy  
 

 
 

    …….…………………………………………………….……. 
            czytelny podpis współmałżonka* 

 

Potwierdzam własnoręczność podpisu: 

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

 

*) niepotrzebne skreślić 


