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WNIOSEK O POŻYCZKĘ 

 w ramach Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw – 
Płynność (PM-P)” 

 
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  

e-mail  

Forma rozliczenia podatkowego  
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 ryczałt 
 karta podatkowa 
 podatkowa księga przychodów i rozchodów 
 pełna księgowość 

Typ działalności wg klasyfikacji PKD/EKD  

Organ rejestrowy, ew. numer rejestru  

Data podjęcia działalności   

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 

Data wpływu wniosku:  Numer wniosku   

Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. 
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 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 

wsparcia 

 

 ………………………… 

 

  ………………………… 

Jestem przedsiębiorstwem samodzielnym / 
niezależnym* 

 Tak  Nie 

Pozostaję w relacji przedsiębiorstw / podmiotów 
partnerskich*  Tak  Nie 

Pozostaję w relacji przedsiębiorstw / podmiotów 
powiązanych*  Tak  Nie 

* zgodnie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU 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 (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 

 
Nazwa banku i numer rachunku Wnioskodawcy 

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

                          
 
 

Imię i nazwisko osób 
upoważnionych do 

reprezentowania firmy 
PESEL 

Seria i nr dok. 
tożsamości 

Wykształcenie 
Stan 

cywilny 

Rozdzielność 
majątkowa (tak, 

nie) 

 
 

     

 
 

     

 

II. WNIOSKOWANE WARUNKI POŻYCZKI ORAZ JEJ PRZEZNACZENIE 

Kwota pożyczki w PLN: ……………………..………………. 

Okres spłaty pożyczki w miesiącach: …………..……..., w tym karencja w miesiącach: …………………… 
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Całkowite wydatki oraz źródła ich finansowania: 

Lp. Rodzaj wydatków 
Termin 

realizacji  
(miesiąc-rok) 

Szacowane koszty  
(PLN) 

Źródła finansowania 

Fundusz PM-P środki własne/inne 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

…      

Finansowanie w % 
100% 

przedsięwzięcia 
 

 

 

Opis działalności gospodarczej firmy oraz wydatków w ramach pożyczki PM-P i ich wpływu na płynność 
finansową.  

(Prosimy opisać działalność gospodarczą firmy. Na czym polega biznes? Gdzie działalność jest i jakie jest prawo firmy do 
dysponowania pomieszczeniami użytkowymi? Co przedsiębiorstwo oferuje i jakie ma zasoby? Do kogo skierowana jest oferta, 
jaka jest polityka cenowa i kanały dystrybucji? Jaka jest sytuacja ekonomiczno-finansowa firmy zwłaszcza w kontekście 
sytuacji epidemiologiczne w kraju związanej z COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej firmy oraz 

wpływ wydatków z pożyczki PM-P na jej poprawę): 
 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

III. POMOC PUBLICZNA 

W ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych1:          
 nie otrzymałam/-em pomocy de minimis, 
 otrzymałam/-em pomoc de minimis 2: 
 

Data, kwota  i rodzaj pomocy publicznej (w tym 
pomocy de minimis) uzyskanej dotychczas przez 
Wnioskodawcę  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IV.  ZABEZPIECZENIE 

Zabezpieczenie obligatoryjne: 

Weksel in blanco  

Proponowane dodatkowe zabezpieczenie pożyczki, np.: zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, 

hipoteka, cesja wierzytelności, poręczenie funduszu, poręczenie osoby fizycznej itp. (opis + wartość 

zabezpieczenia): 

1) …………………………………………….……..………………………………………………………………………… 

2)  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, LEASINGÓW I POŻYCZEK3 

L.p. 
Nazwa 

zobowiązania 
Instytucja 

finansująca 
Kwota 

zobowiązania 

Kwota 
pozostała 
do spłaty 

Termin 
spłaty 

Rata 
miesięczna 

Ustanowione 
zabezpieczenie 

1. 
 
 

      

2. 
 
 

      

3. 
 
 

   
 

   

…        

                                                           
1
 Wybrać właściwe 

2
 W przypadku otrzymania pomocy publicznej należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia z instytucji, która jej udzieliła 
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VI. UDZIELONE GWARANCJE I PORĘCZENIA OSOBOM TRZECIM3 

L.p. Nazwa beneficjenta 
Kwota zobowiązania do 

spłaty 
Termin spłaty 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

… 
 
 

  

 

VII. INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WNIOSKODAWCY3 

Lp. 
Rodzaj 

zobowiązania 
Na czyją rzecz zobowiązanie 

zostało ustanowione  
Aktualna kwota 

zobowiązania 
Termin 
spłaty 

Rata 
miesięczna 

Zabezpieczenie 

 1. 
 
 

     

 2. 
 
 

     

 3. 
 
 

     

… 
 
 

     

 
VIII. POSIADANY MAJĄTEK WNIOSKODAWCY3 
1. Posiadane nieruchomości 

Rodzaj i adres nieruchomości 
Nazwisko 

współwłaściciela 
Udział 
w % 

Nr księgi 
wieczystej 

Wartość całej 
nieruchomości w 

PLN 
Hipoteka na rzecz 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

      

2. Pojazdy, maszyny, urządzenia itp. 

Marka i typ pojazdu, maszyny, urządzenia Rok produkcji 
Wartość 

rynkowa w 
PLN 

Zastaw rejestrowy, przewłaszczenie  

 
 

   

 
 

   

    

 
 

   

                                                           
3
 W przypadku osób fizycznych należy podać dane dotyczące przedsiębiorstwa, jak i majątku osobistego 
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3. Inny majątek – papiery wartościowe, lokaty, udziały w spółkach, itp. 

Rodzaj 
 

Nazwa 
 

Wartość rynkowa w PLN 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

IX. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANS  
 

a) RACHUNEK WYNIKÓW 

L.p. Dane 
Rok poprzedni Rok bieżący 

4 Okres spłaty pożyczki 

20… 202… 202… 202… 202… 202… 202… 202… 

1 Przychody razem (2+3) 
        

2 
Przychody ze sprzedaży 
towarów i usług         

3 Pozostałe przychody 
        

4 Koszty razem (5+6+7) 
        

5 Zakup towarów i materiałów 
        

6 Wynagrodzenia 
        

7 Pozostałe wydatki (8+9+10) 
        

8 Amortyzacja 
        

9 
Koszty finansowe (odsetki i 
inne)         

10 Inne 
        

11 Dochód (1-4) 
        

12 Podatek dochodowy 
        

13 
Pozostałe obciążenia (ZUS, 
inne)         

14 Dochód netto (11-12-13) 
        

 
 

                                                           
4
 Bieżące wyniki finansowe plus prognoza do końca roku 



 

7 
 

Uzasadnienie podanych 
wielkości w najważniejszych 
pozycjach (Prosimy o 
podanie założeń) 

Przychody: 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Koszty: 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

                                                           
5
 Bieżące dane plus prognoza do końca roku 

b) BILANS 

               MAJĄTEK 

L.p. Dane 
Rok poprzedni Rok bieżący 

5 Okres spłaty pożyczki 

20… 202… 202… 202… 202… 202… 202… 202… 

1 Majątek trwały (2+3+4+5) 
        

2 Nieruchomości 
        

3 Urządzenia i maszyny 
        

4 Środki transportu 
        

5 
Pozostałe środki trwałe (w 
tym w budowie)         

6 
Majątek obrotowy 
(7+8+9+10)         

7 Zapasy 
        

8 Należności 
        

9 Środki pieniężne 
        

10 Pozostały majątek obrotowy 
        

11 Aktywa razem (1+6) 
        

               ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

1 Kapitał własny 

        
2 

Zobowiązania długoterminowe 
(3+4) 

        3 Kredyty i pożyczki                 
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Uzasadnienie podanych 
wielkości w najważniejszych 
pozycjach (Prosimy o podanie 
założeń) 

Majątek: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Źródła finansowania majątku: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Średni miesięczny dochód uzyskany z wszystkich źródeł za okres ostatnich 6 miesięcy6: 

 Dochód netto w PLN Źródło dochodu (działalność 
gospodarcza/umowa o 
pracę/emerytura/renta/inne….(jakie?) 

Wnioskodawcy   

Współmałżonka
 

  

Razem dochód   

 
 

4 
Pozostałe zobowiązania 
długoterminowe         

5 
Zobowiązania krótkoterminowe 
(6+7+8+9) 

        6 Kredyty i pożyczki 
        

7 
Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług         

8 Zobowiązania publiczno-prawne 
        

9 
Pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe         

10 Pasywa razem (1+2+5) 
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Średnie miesięczne wydatki wszystkich członków rodziny pozostających w gospodarstwie domowym 
za okres ostatnich 6 miesięcy6: 
 

Stałe wydatki miesięczne związane z utrzymaniem w PLN  

Pozostałe stałe wydatki (np. spłata kredytów, alimenty)  

Razem wydatki  

 

X. INFORMACJE GOSPODARCZE 

1. Zatrudnienie:   

Stan zatrudnienia  
przed otrzymaniem pożyczki PM-P  

Liczba projektowanych do utworzenia nowych miejsc 
pracy w związku z otrzymaniem pożyczki PM-P 

Stali pracownicy 

 (na podst. umowy o pracę - określić 
wymiar) 

Inni pracownicy 

(umowa zlecenie, umowa  o dzieło, 
staż, inne) 

Stali pracownicy  

(na podst. umowy o pracę - 
określić wymiar) 

Inni pracownicy 

(umowa zlecenie, umowa  o dzieło, 
staż, inne) 

   
 

 

 

2. Dane dotyczące produktów lub usług: 

Opis produktu lub usługi – prosimy podać główne cechy i zalety. Czy oferowany produkt lub usługa zapełnia 

jakąś lukę na rynku? W jaki sposób zaspakaja potrzeby nabywców? Prosimy uzasadnić. 

(Czy są to produkty (usługi) już istniejące? Czym produkt wyróżnia się spośród produktów dostępnych na 

rynku i jaka jest jego przewaga nad produktami konkurencyjnymi? Czy wdrożono jakieś innowacje? itp.)  

 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Zapewnienie jakości produktów lub usług (w jaki sposób?) Posiadane patenty i znaki towarowe: 

 

 

..............................................................................................................................................................................

                                                           
6
 Dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi  prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

CEIDG 
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..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

3. Kierownictwo przedsiębiorstwa: 

Charakterystyka kadry zarządzającej lub właściciela w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej:  

(wiek, wykształcenie, predyspozycje zawodowe, znajomość branży, doświadczenie, posiadane uprawnienia) 

 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

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

4. Ocena rynku. 

a) Odbiorcy produktów lub usług (kto jest odbiorcą?  klient indywidualny, hurtownicy? udział w %, z jakiego 

obszaru? Przewidywana forma rozliczeń – gotówka, przelew bankowy - struktura %; terminy płatności? jak 

duży jest popyt w stosunku do oferty Wnioskodawcy– podać wielkości liczbowe; przykładowi główni 

odbiorcy – nazwa?): 

 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 



 

11 
 

.................................................................................................................................................................................... 

b) Dostawcy surowców, towarów (rozproszeni, wielu, główni, dominujący: struktura %, forma rozliczeń: 

gotówka, przelew? terminy płatności? Stałe umowy? Przykładowi główni dostawcy – nazwa?): 

 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

c) Czy są umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, zamówienia (jeżeli są proszę załączyć kopie): 

 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................  

d) Uzależnienie od odbiorców 
 
(Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 słabe 

 przeciętne 

 silne 

e) Uzależnienie od dostawców 
 
(Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 słabe 

 przeciętne 

 silne 

f) Rynek zbytu Klienta 
 
(Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 rosnący, stabilny 

 dynamicznie rosnący, niedochodowy 

 zmniejszający się, nie wiem 

g) Zasięg rynku ( dzielnica, miasto, region, kraj, zagranica): 

Początkowo: Docelowo: 
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Sezonowość popytu. Czy występuje? Jak zamierza Wnioskodawca przeciwdziałać jego negatywnym skutkom? 

Sytuacja epidemiologiczna w kraju związana z COVID-19 i jej wpływ na popyt. 

 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

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

Możliwość zmiany profilu działalności i dostosowania się do sytuacji rynkowej w przypadku trudności ze zbytem 

lub innymi ograniczeniami sprzedaży np. związanymi z COVID-19. 

 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Główni konkurenci na rynku. Podać, ilu występuje na obszarze działania Wnioskodawcy, jacy są: mali, czy są to 

duże firmy, jak wygląda nasycenie rynku, na czym polega przewaga Wnioskodawcy nad nimi, a w czym 

Wnioskodawca nie jest w stanie im zagrozić? 

 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Podać trzech głównych konkurentów oraz ich silne i słabe strony: 

 Nazwa Silne strony Słabe strony 

1.    

2.    

3.    
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5. Reklama i promocja. 
 

Jakie formy reklamy firma stosuje? W jaki sposób trafia do odbiorców i gdzie można znaleźć informacje o niej?: 

 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 

6. Informacje dodatkowe. 
 

a) Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze 
składników Pana/Pani majątku? 
(Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 tak    

 nie                

b) Czy kiedykolwiek Pan/Pani ogłaszał/a upadłość? 
(Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)  

 tak    

 nie                

c) Czy posiada Pan/Pani zaległości podatkowe z lat 
ubiegłych?  
(Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 tak    

 nie                

d) Czy występuje pan/Pani jako strona 
jakiegokolwiek roszczenia lub procesu 
sądowego? 
(Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 tak    

 nie                

e) Tytuły egzekucyjne w okresie ostatnich 12 
miesięcy 
(Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 nie wystąpiły 

 tak, wystąpiły sporadycznie 

 tak, występowały 

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o podanie szczegółów. 

 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 
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XI. OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA WNIOSKODAWCY 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

1. Wszystkie informacje, które zawarł w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych 
dokumentach są prawdziwe oraz, że zapoznał się z wymogami obowiązującego Regulaminu 
Funduszu Pożyczkowego – Płynność PM-P oraz zobowiązuje się przestrzegać określonych w nich 
zasad; 

2. Posiada siedzibę lub oddział albo prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa 
kujawsko – pomorskiego; 

3. Prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat;   
4. Spełnia warunki określone dla mikroprzedsiębiorstw zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z wewnętrznym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108, Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 
26.06.2014r.); 

5. Nie posiada zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS, chyba że powstały one po 1 lutym 
2020 r. (łącznie z tym dniem) i związane były z epidemią COVID-19; 

6. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne 
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych lub w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi żadna z osób 
będących członkami organów zarządzających nie została prawomocnie skazana za przestępstwa 
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi 
bankowemu, przestępstwa skarbowe albo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej 
lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 

7. Nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 lub nie znajdowałem się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu 
znalazłem się w trudnej sytuacji (lub byłem/jestem nią zagrożony) z powodu wystąpienia 
pandemii COVID-19, nie jest dłużnikiem niewypłacalnym, nie ogłoszono wobec niego upadłości, 
nie jest w stanie likwidacji, nie toczy się wobec niego postępowanie naprawcze, 
restrukturyzacyjne lub egzekucyjne; nie znajdują się w trudnej sytuacji;  

8. Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub 
unijnego; 

9. Nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów 
prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji; 

10. Nie jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis 
(jeśli przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis).  

 
Jako Wnioskodawca wyrażam zgodę na: 
1. Zasięganie przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. lub przez inną wskazaną przez tę 

instytucję osobę informacji w jednostkach współpracujących z Grudziądzkie Poręczenia 
Kredytowe” Sp. z o.o. o prawdziwości danych zawartych we wniosku dotyczących mnie oraz 
firmy, którą reprezentuję; 

2. Wgląd w dokumentację firmy przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. lub przez inną 
wskazaną przez te instytucje osobę, w tym w księgi rachunkowe oraz inne dokumenty 
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finansowe, celem kontroli operacji finansowych, oceny bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej, 
w związku z udzieleniem pożyczki; 

3. Wizytacje w reprezentowanej przeze mnie firmie przeprowadzane przez Grudziądzkie 
Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. lub przez inną wskazaną przez tę instytucję osobę celem 
kontroli realizacji zadań, oceny wartości i realności zabezpieczeń; 

4. Badania ankietowe przeprowadzane przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. lub 
przez inną wskazaną przez te instytucje osobę w reprezentowanym przeze mnie 
przedsiębiorstwie; 

5. Upoważniam Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu do 
wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie 
informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby jako konsumenta7. 

 
 

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

miejscowość i data      czytelny/e podpis/y Wnioskodawcy/ów 
 

Dla małżonka Wnioskodawcy 

Ja małżonka/małżonek8 Wnioskodawcy (imię i nazwisko)…………….……………...……….………………..… 
PESEL……………..……..……. seria i nr dowodu osobistego …………………………… oświadczam, że pozostaję 
w związku małżeńskim z ……..………………….. .……….….……………. oraz, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie 
przez mojego/moją8 małżonka/małżonkę8 wnioskowanej pożyczki w Grudziądzkie Poręczenia 
Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. Jednocześnie Upoważniam Grudziądzkie Poręczenia 
Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby jako 
konsumenta. 
 
 

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

miejscowość i data     czytelny podpis małżonka Wnioskodawcy 
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

CEiDG 
8
 Niepotrzebne skreślić 
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LISTA KONTROLNA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ 
 

Załączniki do wniosku o pożyczkę: Tak Nie Uwagi 

1) Oświadczenie o wyrażeniu zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wg ustalonego 
wzoru 

   

2) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej    

3) Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (spółki prawa handlowego i inne sądownie 
rejestrowane podmioty) 

   

4) Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp.    

5) Regon, NIP    

6) Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia    

7) Dokumenty określające prawa do lokalu, w którym prowadzona jest działalność 
gospodarcza 

   

8) Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata działalności i za bieżący okres roku (PIT-y, 
księgi przychodów i rozchodów, sprawozdania finansowe spółek itp.) 

   

9) Zaświadczenie/Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec US, chyba że 
powstały one po 1 lutym 2020 r. (łącznie z tym dniem) i związane były z epidemią COVID-
19, 

   

10) Zaświadczenie/Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS, chyba że powstały 
one po 1 lutym 2020 r. (łącznie z tym dniem) i związane były z epidemią COVID-19, 

   

11) Kosztorys wydatków w ramach pożyczki     

12) Dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia 
13) przy czym dla poręczyciela Kwestionariusz oświadczenia majątkowego – wg ustalonego 

wzoru 

   

14) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wg 
ustalonego wzoru 

   

15) Informacja o podmiotach powiązanych - wg ustalonego wzoru    

16) Informacja o dotychczas otrzymanej pomocy publicznej - wg ustalonego wzoru    

17) Upoważnienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.  - wg ustalonego wzoru    

Inne wg uznania (np. uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań 
lub oświadczenie o braku ograniczeń; kontrakty handlowe, posiadane kwalifikacje i 
doświadczenie, znajomość rynku i inne uzależnione od specyfiki Wnioskodawcy i 
przedsięwzięcia; umowy o współpracy; umowy kredytowe + 3 ostatnie potwierdzenia spłaty 
rat; opinie bankowe) 

   

 

 

 


