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WNIOSEK O UDZIELENIE ODNAWIALNEJ LINII PORĘCZEŃ 

1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: 

Pełna nazwa Wnioskodawcy: 

 

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

 

Województwo: 
 

PKD: 
 

REGON: 
 

NIP: 
 

Nr KRS (jeśli dotyczy): 
 

Liczba zatrudnionych osób 
w przeliczeniu na pełny etat: 

 
Przewidywany wzrost zatrudnienia 
w okresie poręczenia: 

 

Osoba z firmy do kontaktu: 
 

Telefon komórkowy/stacjonarny: 
 

E-mail: 
 

2. INFORMACJE NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO UDZIAŁU W PRZETARGACH REALIZOWANYCH 
UMÓW: 

Ilość przetargów, w których Wnioskodawca brał udział w 
ciągu ostatnich 3 lat: 

 

Ilość realizowanych umów zawartych w wyniku wygranego 
przetargu w ciągu ostatnich 3 lat (zrealizowane oraz w 
trakcie realizacji): 

 

Szacunkowa wartość zrealizowanych umów oraz umów w 
trakcie realizacji (w wysokości już zafakturowanej) 
zawartych w wyniku wygranych przetargów w okresie 
ostatnich 3 lat: 

 

3. INFORMACJE NA TEMAT PORĘCZENIA: 

Wnioskowana kwota limitu poręczeń należytego wykonania 
umowy i zwrotu zaliczki 

 

Wnioskowany okres trwania odnawialnej linii poręczeń:  

Adres e-mail wskazany do konsultacji projektów 
oświadczeń o udzieleniu Indywidualnego Poręczenia 

 

Numer wniosku: Numer klienta: Data wpływu wniosku: 
Osoba przyjmująca 

wniosek: 

    



4. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY¹: 

Data rozpoczęcia działalności:  

Forma opodatkowania:                (zaznaczyć właściwą 
odpowiedź) 

☐   ryczałt  

☐   karta podatkowa 

☐   książka przychodów i rozchodów 

☐   pełna księgowość 

Główny przedmiot działalności: 
(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

☐   produkcja 

☐   handel 

☐   usługi  

☐   budownictwo 

☐   inne (wymienić jakie) 

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

Osoby 
upoważnione do 
reprezentowania 
Wnioskodawcy: 

Imię i 
nazwisko 

 Adres 
zamieszkania 
 

 

Nr dowodu os. 
 

PESEL 
 Stanowisko  

Imię i 
nazwisko 

 
Adres 
zamieszkania 

 

Adres zam.  

Stanowisko  Stanowisko  

 

Posiadane 
rachunki 
bankowe: 

Nazwa Banku  

Nr rachunku 
bankowego 

 

Nazwa Banku  

Nr rachunku 
bankowego 

 

Nazwa Banku  

Nr rachunku 
bankowego 

 

Nazwa Banku  

Nr rachunku 
bankowego 

 

 

Posiadane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 
 

Instytucja finansująca/Oddział 
Rodzaj 

zobowiązania 

Kwota zobowiązania 
Data 

udzielenia 
Data 
spłaty Na dzień 

udzielenia 
Pozostała do 

spłaty 

      

      

      

 
Wartość należności 
przeterminowanych 
powyżej 30 dni: 
(dla trzech ostatnich okresów 
sprawozdawczych) 

Na dzień 3 1 - 1 2 - 2 0 _ _ r. Na dzień 3 1 - 1 2 - 2 0 _ _ r. Na dzień _ _ - _ _ - 2 0 _ _ r. 

   

 
 

Udzielone przez Wnioskodawcę poręczenia: 
 



Nazwa i adres podmiotu, któremu 
zostało udzielone poręczenie 

Kwota 
poręczenia 

Tytuł udzielenia 
poręczenia 

Termin 
ważności 

poręczenia 

 
 

    

    

 
Posiadane zobowiązania leasingowe: 
 

Nazwa Leasingodawcy 
Przedmiot  
leasingu 

Kwota zobowiązania 
Data 

udzielenia 
Data 
spłaty Na dzień  

udzielenia 
Pozostała do 

spłaty 

 
 

     

      

 
 

     

 

Posiadane gwarancje / poręczenia lub złożone wnioski o gwarancje / poręczenia należytego wykonania: 

 

Nazwa podmiotu,  który udzielił poręczenia należytego 
wykonania lub jest w trakcie rozpatrywania poręczenia 

należytego wykonania  

Kwota udzielonego lub 
wnioskowanego  

poręczenia należytego 
wykonania 

Termin 
ważności 

poręczenia 

Poręczenie: 
 C - czynne 
 W- wnioskowane 
  

 
 

    

    

 

5. INFORMACJE O ZREALIZOWANYCH ORAZ AKTUALNIE REALIZOWANYCH KONTRAKTACH 

Czy było zgłoszone roszczenie z którejkolwiek gwarancji / poręczenia należytego 
wykonania udzielonej przez inny podmiot na wniosek 
Zobowiązanego/Wnioskodawcy ? 
(Jeśli tak, prosimy o wypełnienie poniższej tabeli) 
 

 

TAK   /   NIE¹ 

 

Kwota roszczenia 
Data zgłoszenia 

roszczenia 
Rodzaj gwarancji Przyczyny zgłoszenia roszczenia 

 
 

    

    

    

 

Wykaz największych zrealizowanych kontraktów w ostatnich 3 latach: 
(Proszę załączyć referencje lub protokoły odbioru końcowych prac) 

 

L.p. Przedmiot kontraktu Zleceniodawca Wartość kontraktu Termin wykonania 

1     

2     

3     

4     



5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Wykaz kontraktów w trakcie realizacji: 
(Proszę wypełnić lub załączyć własny wykaz zawierający analogiczne dane) 

 

L.p. Nazwa zadania Zamawiający Wartość kontraktu 
Wartość pozostała 
do zafakturowania 

Termin 
realizacji 

Stopień 
realizacji 

kontraktu w % 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

6. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam/-y, że jestem/-śmy: 

 

☐   MIKRO             ☐   MAŁYM        

☐   ŚREDNIM  PRZEDSIĘBIORCĄ¹ 

         
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U.  
z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) 
oraz załącznika nr I do Rozporządzenia 
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 (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 
09.08.2008 r.) 

Oświadczam/-y, że korzystałem/-liśmy ze środków pomocy publicznej w przeciągu 
ostatnich 3 lat** : 

 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 
 
o łącznej wartości .............................. 

Oświadczam/-y, że Skarb Państwa oraz państwowe osoby prawne nie posiadają 
akcji, udziałów ani innych równoznacznych praw w kapitale reprezentowanego 
przeze mnie/nas podmiotu: 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 



Oświadczam/-y, że jestem/-śmy  płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT): ☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

Oświadczam/-y, że nie znajduję/-emy się w trudnej sytuacji (nie jesteśmy 
zagrożonym przedsiębiorstwem)  
w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa 
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 
(Dz. Urz. UE C 244/2 z 01.10.2004 r.): 

 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

Oświadczam/-y, że nie posiadam/-y zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS): 

☐   TAK    ☐   NIE 

☐   UGODA Z ZUS¹ 

Oświadczam/-y, że nie posiadam/-y zaległości wobec Urzędu Skarbowego (US): 
☐   TAK    ☐   NIE 

☐   UGODA Z US ¹ 

Oświadczam/-y, że 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: 

 
 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

Oświadczam/-y, że w stosunku do prowadzonego przeze mnie/nas przedsiębiorstwa 
nie toczy się postepowanie upadłościowe, likwidacyjne, ani naprawcze i działalność 
przedsiębiorstwa nie została zawieszona: 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

Oświadczam/-y, że wobec mnie/nas nie toczą się postępowania sądowe, 
administracyjne i inne mogące mieć wpływ na wykonywaną działalność lub zdolność 
do spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych: 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

Oświadczamy oraz zobowiązujemy się do wykazania na żądanie PFPK 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: 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 

7. ZGODY 

 

*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.  

 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 

*Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z Regulaminem udzielania poręczeń 

należytego wykonania umowy przez PFPK Sp. z o.o. 
☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 

*Upoważniam/-y Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. do 

wystawienia faktury VAT bez mojego/naszego podpisu oraz, że zobowiązuję/-

my się do uzupełnienia wniosku lub złożonych dokumentów na żądanie  

Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 

W przypadku zawarcia umowy poręczenia wyrażam zgodę na przekazywanie 

przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. informacji 

pozytywnych na temat reprezentowanej przeze mnie firmy do KRD BIG SA z 

siedzibą we Wrocławiu (51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 21) tj. informacji 

gospodarczych o wywiązaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych 

wynikających lub mogących wynikać w przyszłości z umowy, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 



 
*²Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poznański Fundusz Poręczeń 

Kredytowych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

(61-827), z adresem przy ul. Al. Karola Marcinkowskiego 20, zarejestrowaną w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000110866 moich danych osobowych w celach związanych z rozpatrywaniem 

niniejszego wniosku oraz zawarcia umowy o udzielenie linii poręczeń 

należytego wykonania umowy i udzielenia indywidualnych poręczeń należytego 

wykonania umowy w ramach przyznanego limitu PNW, zgodnie z poniżej 

zamieszczoną klauzulą informacyjną. 

 
²/ niniejsza zgoda  dotyczy osób fizycznych reprezentujących wnioskodawcę. 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 
*W przypadku zakwalifikowania wniosku do objęcia poręczeniem w ramach 

Projektu – Instrument Finansowy Reporęczenie wyrażam zgodę na 

przekazywanie Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. oraz 

Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego: 

− kserokopii wniosku o udzielenie o udzielenie linii poręczeń należytego 
wykonania umowy wraz z kserokopią dokumentacji załączonej do 
wniosku, w tym dokumentacji zawierającej informacje objęte tajemnicą 
handlową i tajemnicą przedsiębiorstwa, 

− kserokopii umowy o udzielenie linii poręczeń należytego wykonania 
umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorcą a PFPK, umów 
zabezpieczenia umowy oraz informacji uzyskanych na podstawie tych 
umów w okresie trwania umowy m.in. dotyczących sytuacji ekonomiczno 
– finansowej Wnioskodawcy oraz udzielonych zabezpieczeń. 

 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Poznańskiego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i 

przesyłanie ich za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących (telefony, komputery, smartfony, 

tablety itp.) dla celów marketingu bezpośredniego. 

 

☐   TAK    ☐   NIE ¹ 

 
¹/ zaznaczyć znakiem „x” odpowiednie pole lub niepotrzebne skreślić 
*/ oświadczenia i zgody obowiązkowe 

 
 
 
 
        .....................................................                                 .............................................................................                                    
                     Miejscowość i data                      Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
                                                                                                                                    do reprezentowania Wnioskodawcy 
 

ZAŁĄCZNIKI 

Lp. Rodzaj dokumentu TAK 
NIE 

DOTYCZY 

1. 
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 
gosp., wspólników spółek cywilnych, jawnych) oraz Poręczycieli ☐    ☐ 

2. 
Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżonków (w przypadku poręczenia 
osobistego jednego z nich oraz występowania faktu wyłączenia wspólności majątkowej 
małżeńskiej) 

☐    ☐ 

3. Zaświadczenie NIP ☐    ☐ 

4. Zaświadczenie REGON ☐    ☐ 

5. Umowa Spółki/statut ☐    ☐ 

6. Pełnomocnictwa osób działających w imieniu Wnioskodawcy ☐    ☐ 

7. 
Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy (bilans oraz rachunek zysków i strat) za okres bieżący 
oraz za 2 poprzednie lata (dla Wnioskodawcy prowadzącego księgi rachunkowe) ☐    ☐ 

8. 
Uproszczone sprawozdanie finansowe za okres bieżący oraz za 2 poprzednie lata (dla 
Wnioskodawcy prowadzącego rachunkowość w formie uproszczonej) ☐    ☐ 

Inne dokumenty (wymienić): 

1. Zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS, US 

2.  

3.  



 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Informujemy, że:  
 

− administratorem Państwa danych osobowych jest Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-827), z adresem przy ul. Al. Karola Marcinkowskiego 20, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110866, której 
dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000,00 PLN, 
posiadającą numer NIP 783 -15-25-967, 

− mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody - prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

− podanie danych jest konieczne w celu rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o udzielenie linii poręczeń 
należytego wykonania umowy,    

− dane osobowe będą przetwarzane przez PFPK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tj. w celu zawarcia i realizacji umowy 
o udzielenie linii poręczeń należytego wykonania umowy i udzielania indywidualnych poręczeń należytego 
wykonania umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora (tj. 
przygotowywania własnych opracowań zbiorczych wykorzystywanych przez Administratora oraz w celach 
marketingowych) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),  

−  dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom  wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim 
zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom 
świadczącym następujące usługi: pocztowe, spedycyjne, prawne, księgowe, informatyczne, analizy danych, 
tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz przechowywania danych,  

− dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o udzielenie linii poręczeń należytego wykonania 
umowy chyba że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania 
danych,  

− dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także nie będą 
przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,  

− mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, 
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych lub inne przepisy prawa,   

− w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą 
elektroniczną pod adresem iodo@pfpk.pl lub telefonicznie pod numerem 61 855 64 80.  

W każdym momencie mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu 
bezpośredniego.  

 


