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WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI 

 
I. WNIOSKODAWCA 
 

1. Informacja o firmie 

Nazwa Wnioskodawcy:  

Dane osoby uprawnionej 
do reprezentowania 
Wnioskodawcy 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:  

Telefon kontaktowy:  

Seria i numer dowodu 
osobistego: 

 

PESEL:  

Adres zameldowania:  

Adres zamieszkania:  

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:  

Telefon kontaktowy:  

Seria i numer dowodu 
osobistego: 

 

PESEL:  

Adres zameldowania:  

Adres zamieszkania:  

Adres siedziby firmy: 
(z kodem pocztowym) 

 

Gmina:  Powiat:  

Adres miejsca  
wykonywania działalności:  

REGON:  NIP:  

e-mail/adres www:  
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Wielkość przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów 
załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji 
(UE) 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. 

mikro przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie 
przedsiębiorstwo 

□ □ □ 

Forma prawna 
prowadzonej działalności: 

□ osoba fizyczna □ spółka cywilna □ spółka jawna 

□ spółka z o.o. □ spółka akcyjna □ inna ………… 

Forma rozliczeń z 
Urzędem Skarbowym: 

□ podatkowa księga przychodów i 
rozchodów 

□ ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych 

□ karta podatkowa □ pełna księgowość 

Data rozpoczęcia 
działalności: 

 

Posiadane rachunki 
bankowe:  

 

 

 
2. Informacja o powiązaniach Wnioskodawcy z innymi podmiotami  

(w przypadku odpowiedzi twierdzącej wypełnić należy załącznik 6 do Wniosku)  
 

 TAK NIE 

Czy przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli 
udziałowca/akcjonariusza lub członka? □ □ 

Czy przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa? □ □ 

Czy przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo 
zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie 
lub umowie spółki? 

□ □ 

Czy przedsiębiorstwo  będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego 
przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi 
udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw 
głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie? 

□ □ 

 
 
 
II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEJ POŻYCZKI 
 

Wnioskuję o udzielenie pożyczki w wysokości:  

z przeznaczeniem na: 

cele inwestycyjne:  

cele obrotowe:  

na okres:  miesięcy, w tym  karencji w spłacie kapitału 

której prawnym zabezpieczeniem będzie: 
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 Weksel własny in blanco – obligatoryjnie 

 Poręczenie wekslowe 

 
Przewłaszczenie (przedmiot przewłaszczenia) 

……………………………………………………………. 

 
Hipoteka (nr księgi wieczystej) 

……………………………………………………………. 

 
Inne 

……………………………………………………………. 

Sposób i termin wypłaty 
pożyczki 

 jednorazowo 

 w  transzach, w ilu ………. 

Dane rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki z pożyczki: 

Nazwa banku  

Numer rachunku  

Wartość wkładu własnego i forma jego wniesienia (min. 10%):  

 
 
III. OPIS FIRMY I PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

1. Krótka charakterystyka działalności (dotychczasowej i planowanej)   
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2. Wielkość zatrudnienia 

Liczba etatów na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosków:  

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych  (zlecenie, o dzieło) na 
dzień złożenia wniosku:  

Ile miejsc pracy zostanie utworzonych dzięki uzyskanej pożyczce?  
 

3. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń/gwarancji i innych  

Nazwa banku / 
 rodzaj zadłużenia 

Kwota 
kredytu/ 
pożyczki 

Aktualne 
zadłużenie 

Termin 
spłaty 

Miesięczna 
rata 

(kapitałowo-
odsetkowa) 

Prawne 
zabezpieczenie 

     

    

    

    
 

4. Zobowiązania z tytułu leasingów 
 

Leasingodawca/ 
przeznaczenie 

Kwota 
udzielonego 

leasingu 

Aktualne 
zadłużenie 

Termin 
spłaty 

Miesięczna 
rata 

Prawne 
zabezpieczenie 

     

    

    

    
 
 

IV. OCENA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. Charakterystyka głównych odbiorców 

Lp. Nazwa, siedziba Data rozpoczęcia 
współpracy 

Przeciętny okres 
płatności 

Udział % w 
przychodach 
działalności 
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2. Charakterystyka głównych dostawców 
 

Lp. Nazwa, siedziba Data rozpoczęcia 
współpracy 

Przeciętny okres 
płatności 

Udział % w 
zakupach 

     

     

     

     

 
3. Majątek firmy 

MAJĄTEK TRWAŁY I WYPOSAŻENIE MAJĄTEK OBROTOWY 

Grunty, budynki, lokale:  Zapasy (towary, materiały, produkty) 
  
  
  

Maszyny i urządzenia Należności krótkoterminowe 
  
  
  

Środki transportu Środki pieniężne 
  
  
  

Wyposażenie (meble, zestawy komputerowe, itp.) Pozostały majątek obrotowy 
  
  
  
 
V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 
1. zapoznałem się z treścią „Regulaminu udzielania pożyczek przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w 

Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o w ramach Inicjatywy JEREMIE” i akceptuję ich treść 
zobowiązując się stosować ich postanowienia. Jednocześnie oświadczam, iż znane mi są warunki na 
jakich Fundusz udziela pożyczek i warunki te przyjmuję. 

2. zapoznałem się i akceptuję obowiązującą w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie 
Szczecińskim Sp. z o.o. Tabelę Opłat i Prowizji. 

3. nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania 
naprawczego/układowego.                    
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4. nie jestem przedsiębiorcą będącym w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Komunikatu Komisji w 
sprawie wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/2 z 31.7.2014 r.). 

5. nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 
pomoc  za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem .                

6. nie jestem wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.6.2014).       

7. wyrażam zgodę na przekazywanie informacji pomiędzy Funduszem a BGK, przedstawicielami 
Komisji Europejskiej lub Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego oraz innymi 
upoważnionymi podmiotami, dotyczących mojej sytuacji prawnej oraz ekonomiczno- finansowej 

8. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundusz, BGK, przedstawicieli 
Komisji Europejskiej lub Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego oraz inne 
upoważnione podmioty w celach związanych z opracowaniem wniosku o pożyczkę, 
marketingowych i promocyjnych.  

9. zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie moich danych 
w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. 

10. oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia zostały udzielone dobrowolnie. Zostałem 
poinformowany o przysługującym mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1182) prawie do wglądu i poprawiania swoich danych 
osobowych oraz o miejscu ich przechowywania w siedzibie Funduszu (Stargard Szczeciński, ul. 
Pierwszej Brygady 35/303). 

11. w przedmiocie objętym finansowaniem wnioskowaną pożyczką nie nastąpi nakładanie się 
dofinansowania przyznawanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków 
i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. 

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

 (podpis ) 

W przypadku Wnioskodawcy/ów będącego/ych osobą/ami fizyczną/ymi: 
Zostałem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo 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. 
          

 

   ................................................. 
 (podpis ) 

W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną: 
Żaden z członków organów zarządzających bądź wspólników nie został prawomocnie skazany 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 . 
 
 

   ...................................................... 
 (podpis ) 

(TAK/NIE)* 

(TAK/NIE)* 

* - niepotrzebne skreślić 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku o pożyczkę oraz w 
przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 
 

 ....................................................................  ................................................................ 
 (miejscowość, data) (czytelny podpis i pieczątka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADNOTACJE Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. 

Podpis osoby przyjmującej wniosek:  

Data wpływu wniosku:  Numer wniosku:  

    

Informacja o sprawdzeniu, czy nie nastąpi nakładanie się dofinansowania przyznawanego z Funduszy 
Strukturalnych, a także innych Funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a 
także źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej: 
1) Czy dokonano sprawdzenia listy beneficjentów RPO, listy beneficjentów 

funduszy europejskich publikowanych na stronach Urzędu 
Marszałkowskiego lub http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w 
aplikacji SHRIMP 

□ TAK □ NIE 

2) Czy po przyznaniu pożyczki nastąpi nakładanie się dofinansowania? □ TAK □ NIE 

    

Środki uzyskane z tytułu pożyczki zostaną przeznaczone na (należy określić przeważający cel):   

1) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji 
obiektów produkcyjno – usługowo - handlowych □  

2) tworzenie nowych miejsc pracy □  

3) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych □  
4) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków 
transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia □  

5) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP □  
 

Załączniki: 
1) Dane finansowe Wnioskodawcy 
2) Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy/Poręczyciela 
3) Upoważnienie do InfoMonitora dla Przedsiębiorcy 
4) Upoważnienie do InfoMonitora dla Konsumenta 
5) Wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy) 
6) Informacja o powiązaniach z innymi podmiotami 
 


