
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2010 z dnia 08.01.2010r. 

 

 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym): 
 

 

REGON:  

NIP:  

tel.:      e-mail: 

fax: 

Rok założenia: 
 

Rodzaj działalności: 
 

 
Fundusz Poręczeń Kredytowych 

  

WNIOSEK 
 

 

 

1. Niniejszym zwracamy się o udzielenie poręczenia w wysokości:                    zł słownie:                                                                                        

                                                                     na okres od dnia                   do dnia         

Poręczenie to stanowić będzie zabezpieczenie  _ _% kredytu zaciągniętego w banku. 

2.  Poręczany kredyt zostanie przeznaczony na: 

 
 

3.   Planowane daty i wielkość środków, które Wnioskodawca zamierza otrzymać w ramach 

      kredytu bankowego:                                              

Data: Kwota (w zł): 

  

  

  

  
 

4. Stopa oprocentowania kredytu : 
 

 

5. Dane właściciela firmy* : 

  a) Imię nazwisko :   

b) Adres zamieszkania :  

c) PESEL :                           Nr dow.osob.   

d) Stan cywilny :                                  stosunki majątkowe  małżonków: wspólnota/rozdzielność  

e) Wykształcenie/zawód :  

f) Ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym ______  w tym na utrzymaniu ______ 

g) Nr telefonu:  
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6. Informacje dodatkowe:  

a) Forma opodatkowania : karta podatkowa, ryczałt, księga przychodów i rozchodów,       

     księgi handlowe  

b)  Czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT:  TAK ;  NIE 

c)  Liczba aktualnie zatrudnionych w pełnych etatach:  

d)  Planowana ilość osób do zwolnienia /zatrudnienia/utrzymania w związku z realizacją  

     projektu_____w tym liczba kobiet do zwolnienia / zatrudnienia / utrzymania _____ 

e)  Wpływ realizacji projektu na środowisko naturalne:   pozytywny/neutralny/negatywny 

f)  Doświadczenie wnioskodawcy/zarządu w branży (okres w latach) ____  lat ________ 

g) Klasyfikacja wg EKD ___________________________________________________ 
 

7. Załączniki : Tak Nie 

a/ Promesa lub deklaracja banku/instytucji finansującej w sprawie udzielenia 

kredytu/pożyczki : 

  

b/ Dokumenty dotyczące zabezpieczeń przyjętych przez bank/instytucję finansującą oraz 

zabezpieczeń dodatkowych oferowanych Funduszowi: 

  

c/ Opinie bankowe wystawione przez banki/instytucje finansowe, w których Wnioskodawca 

prowadzi rachunki lub posiada zadłużenie /o występowaniu tytułów egzekucyjnych do 

rachunku, o wysokości zadłużenia, zabezpieczeniu, terminach spłat i terminowości 

wywiązywania się z zobowiązań bankowych/ 

  

d/ Zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS  o niezaleganiu w zobowiązaniach   

e/ Fotokopia wniosku kredytowego wraz z załącznikami /oświadczenia o majątku 

przedsiębiorstwa i właściciela, bilans i rachunek wyników za okresy minione i 

prognozowane/ oraz komplet dokumentów – złożonych  w banku/instytucji finansującej: 

  

f/ Dokumenty prawne – rejestracyjne /zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, odpis KRS, umowa spółki, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP/ : 

  

g/ W zależności od formy opodatkowania dane finansowe za dwa ostatnie lata i okres 

bieżący : 

- sprawozdania GUS – bilans i rachunek wyników /przy księgach handlowych/, 

- dane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kserokopia ewidencji środków 

trwałych /przy zasadach ogólnych/, 

- dane z księgi przychodów i rejestru zakupów VAT oraz kserokopia ewidencji środków 

trwałych /przy ryczałcie/, 

- deklaracja z wymiarem podatku /przy karcie podatkowej/ 

  

h/ Deklaracje podatkowe za ostatni rok i okres bieżący   

i/ Oświadczenia majątkowe współmałżonków /w przypadku posiadania odrębnego majątku/    

j/ Inne dokumenty   (np. odpisy KW, polisy ubezpieczeniowe, kserokopie dowodów 

rejestracyjnych pojazdów, uchwały o podziale zysku, sprawozdania Zarządu z działalności, 

imienne wykazy należności i zobowiązań z terminami zapadalności)  

  

8. Oświadczenie wnioskodawcy : 
 

a)   Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych przez 

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie  oraz Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 

138 poz. 883 z 1997r.), tj. ewidencjonowania, przechowywania oraz opracowania w zakresie 

wynikającym z umowy o udzieleniu poręczenia oraz potrzeb Funduszu.  

b) Pod rygorem skutków prawnych zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym 

potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

c) Pod rygorem odpowiedzialności karnej  z art. 297 § 1  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

karny, potwierdzam  zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym własnoręcznym 

podpisem. 

d) Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej  z art. 233  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

karny, za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

Miejscowość i data : 

 

 

_______________________________________________ 

                                                                                    Pieczątka i podpis wnioskodawcy/ców 

                                                                   ___________________________________________                  
 

* w przypadku kilku wspólników należy wypełnić załącznik nr 1 do wniosku. 
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Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

Załącznik nr 1 do Wniosku o poręczenie 

Dane właścicieli firmy 

 
a) Imię nazwisko:________________________________________________________________ 

b) Adres zamieszkania:___________________________________________________________ 

c) PESEL:________________________   Nr dow.osob. _________________________________ 

d) Stan cywilny:_________________ stosunki majątkowe  małżonków: wspólnota/rozdzielność     

e) Wykształcenie/zawód:___________________________________________________________ 

f) Ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym ________ w tym na utrzymaniu _________  

g) Nr telefonu:__________________________________________________________________ 
 
 

  a) Imię nazwisko:_______________________________________________________________ 

b) Adres zamieszkania:___________________________________________________________ 

c) PESEL:________________________   Nr dow.osob. _________________________________ 

d) Stan cywilny:_________________ stosunki majątkowe  małżonków: wspólnota/rozdzielność       

e) Wykształcenie/zawód:__________________________________________________________ 

f) Ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym ________ w tym na utrzymaniu _________  

  g) Nr telefonu:__________________________________________________________________ 

 

 
  a) Imię nazwisko:_______________________________________________________________ 

b) Adres zamieszkania:___________________________________________________________ 

c) PESEL:________________________   Nr dow.osob. _________________________________ 

d) Stan cywilny:_________________ stosunki majątkowe  małżonków: wspólnota/rozdzielność       

e) Wykształcenie/zawód:__________________________________________________________ 

f) Ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym ________ w tym na utrzymaniu _________  

  g) Nr telefonu:__________________________________________________________________ 

 

 

 
                                                    ___________________________________________                  

                                                               Pieczątka i podpis wnioskodawców 
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Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy 
 

 

Ja ………………………………… zam. w …………………………………………………. 

Legitymujący/a się dowodem osobistym ……………….. PESEL 

……………………………. 

Oświadczam , że wyrażam zgodę na ubieganie się o poręczenie mojego współmałżonka  i 

nie posiadam/posiadam zobowiązań finansowych z tytułu :  

a) pożyczki lub kredytu w wysokości ……..…………..na okres do …...…………………., 

b) poręczenia kredytu lub pożyczki w wysokości …………………… na okres do ………., 

c) innych zobowiązań z tytułu ……………………… w  wysokości …………….……….., 

Jestem zatrudniony/na w ……………………………………. na czas ...……………………. 

i uzyskuję średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości …………...……………..  

Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej  z art. 233  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny, za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

 

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

   / Data i podpis małżonka/ 
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ZAKRES UPOWAŻNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCY 
 

TREŚĆ WZORCOWEGO UPOWAŻNIENIA, KTÓRE WINIEN POSIADAĆ PODMIOT 
WYSTĘPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR 
S.A. O UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNEGO PRZEDSIĘBIORCY Z BIURA INFORMACJI 
KREDYTOWEJ S.A. I ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 
 

 

 

Dane Przedsiębiorcy 
Nazwa ……………………….. 
Adres ………………….  
NIP…………………….. 
REGON……………………… 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE  
Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a¹, 4a² ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe  

(t.j. Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), w imieniu, 

 

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

                      (firma i adres przedsiębiorcy udzielającego upoważnienie) 

 

niniejszym upoważniam,  

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp.z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Wolności 4 

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

(nazwa i adres podmiotu, który występuje o udostępnienie danych za pośrednictwem Biura 

Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.) 

 

do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego nr 77, 02-679 Warszawa („BIG InfoMonitor”) o 

udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej  S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących 

mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania 

kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

 

  

 

 

_________________________  _______________________________ 

miejscowość i data           pieczęć i podpis przedsiębiorcy 
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ZAKRES UPOWAŻNIENIA DLA KONSUMENTA 
 

TREŚĆ WZORCOWEGO UPOWAŻNIENIA KONSUMENTA, KTÓRE WINIEN POSIADAĆ 
PODMIOT WYSTĘPUJĄCY DO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR S.A. I 
KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. O  
UJAWNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH O ZOBOWIĄZANIACH KONSUMENTA ORAZ 
WYSTĘPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR 
S.A. O UDOSTĘPNIENIE DANYCH KONSUMENTA Z BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. I 
ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 
 

Dane Konsumenta 
Imię i nazwisko ……………………….. 
Adres zamieszkania………………….  
Adres zameldowania………………… 
Nr i seria dokumentu tożsamości…… 
Data urodzenia (RRRR/MM/DD) ……………………….. 
Nr PESEL……………………………. 

(pola nie  wypełnia się  w przypadku obcokrajowca nie posiadającego nr PESEL) 
 

 
UPOWAŻNIENIE  

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) w związku z art. 105 ust. 

4a, 4a¹, 4a² Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. 2002, Nr 72, poz. 665 z 

późn.zm.) 

 

ja, ………………………………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko Konsumenta) 

niniejszym upoważniam, 

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Wolności 4  

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

(nazwa i adres podmiotu, który występuje o ujawnienie informacji gospodarczych i udostępnienie 

danych) 

 

do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Zygmunta Modzelewskiego nr 77, 02-679 Warszawa („BIG InfoMonitor”) i do Krajowego Rejestru 

Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 

(„Krajowy Rejestr Długów”) o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz do 

wystąpienia za pośrednictwem BIG InfoMonitor o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i 

Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub 

instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) 

lub braku danych o takim zadłużeniu.  

 

  

 

  ________________________                             _________________________ 

miejscowość i data          czytelny podpis konsumenta  


