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Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 7/06/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

WNIOSEK  O  POŻYCZKĘ        
 

▢ Na nieruchomość 

▢ Obrotową  
▢ Eksportową  
▢ Inną ………………………… 

 
 

Nazwa Wnioskodawcy  

Adres siedziby firmy  
 

 

Adres korespondencyjny  

 

Województwo  

Telefon/ Fax  

E-mail  

NIP   

REGON, KRS  

Forma prawna  ▢ Osoba fizyczna prowadząca działalność  

▢ Spółka cywilna  

▢ Spółka jawna  

▢ spółka z o.o 

▢ inna ……………………. 

Forma opodatkowania 
(zaznaczyć właściwą 
odpowiedź) 

▢ książka przychodów i rozchodów 

▢ pełna księgowość 

▢ ryczałt,  

▢ karta podatkowa,  

Data rozpoczęcia 
działalności 

 

Główny przedmiot 
działalności 

 

Aktualny stan 
zatrudnienia 

 

Planowana liczba 
nowych miejsc pracy po 
uzyskaniu pożyczki 

 

 
Nr wniosku ……………………………..… 
 
Data złożenia wniosku…………………… 
 

 

Podlaski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o. 
18-400 Łomża  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166/1.11 
tel. 862181389 
biuro@pfr.org.pl 
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Wnioskowana kwota 
pożyczki 

 Okres od ………….. do …………… 

tj. ………………….miesięcy  

Rodzaj rat   ▢ annuitetowe (równe raty kapitałowo-odsetkowe) 

▢ malejące (równe raty  kapitałowe) 

Wnioskowany okres 
karencji w spłacie 
kapitału  

 

Przeznaczenie/cel 
pożyczki 

 

Źródła finansowania 
przedsięwzięcia, udział 
środków własnych     

 

Uruchomienie pożyczki ▢ jednorazowo  

▢ w transzach  

Posiadane rachunki 
bankowe 

Nazwa Banku Nr rachunku bankowego 

  

Proponowane 
zabezpieczenie pożyczki: 
 

Obligatoryjnie: 
▢ Weksel in blanco 
 
Dodatkowe: 
▢ Poręczenie wekslowe przez ………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………… 
 
▢ Poręczenie wg prawa cywilnego przez ……………….…………………….. 
 
▢ Hipoteka na …………………………………………………..………………… 
 
▢ Zastaw rejestrowy na …………………………………………….…………… 
 
▢ Cesja praw z polisy ubezpieczenia 
…………………………………………... 
 
▢ Blokada środków na rachunku bankowym  
nr ………………………………………………………………………………….. 
w banku ……………………………… w kwocie ………………………………. 
 
▢ Inna (podać jakie)…………………………………….................................... 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

Osoby 
uprawnione do 
reprezentowania 
Wnioskodawcy 

Imię i nazwisko  
Adres 
zam.  

PESEL  

dowód osobisty   

wydany przez  
data 
wydania   

Imię i nazwisko  
Adres 
zam. 

 

PESEL  

dowód osobisty   

wydany przez  
data 
wydania   
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Informacje Wnioskodawcy o dotychczasowym zadłużeniu z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek: 

Nazwa wierzyciela 
 

 Kwota pozostała 
 do spłaty/Rata 

 Rodzaj 
zobowiązania  

 Data 
 spłaty 

 Forma 
 zabezpieczenia 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Informacje o udzielonych przez Wnioskodawcę poręczeniach: 
Nazwa i adres podmiotu, któremu  

 zostało udzielone poręczenie 
 Kwota 

poręczenia 
 Tytuł 

udzielenia  
 poręczenia 

 Termin 
 ważności 

 poręczenia 
 
 

    

 
 

   

 

Informacje o finansowaniu Wnioskodawcy w formie leasingu: 
Nazwa firmy leasingowej 

 
 Kwota pozostała 

 do spłaty 
Przedmiot  
leasingu 

 

Okres  
leasingu 

 Forma 
 zabezpieczenia 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Inne zobowiązania np. wobec ZUS, US, UM 

Nazwa wierzyciela 
 

 Kwota pozostała 
 do spłaty 

 Rodzaj 
zobowiązania  

 Data 
 spłaty 
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Podmioty powiązane kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie    ▢ nie dotyczy 
Nazwa podmiotu Rodzaj powiązania udział % uwagi 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Struktura należności z tytułu dostaw i usług:  

Lp. Wyszczególnienie: 

 

Na koniec  ostatniego miesiąca 

…………….... (w zł) 

1) Ogółem należności z tytułu dostaw i usług w tym :  

 Przeterminowane w tym:  

a) do 1 miesiąca,  

b) do 3 miesięcy  

c)   do 6 miesięcy  

d) powyżej 6 miesięcy   

 

Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług:  

Lp. Wyszczególnienie: 

 

Na koniec  ostatniego miesiąca 

…………….... (w zł) 

1) Ogółem zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym :  

 Przeterminowane w tym:  

a) do 1 miesiąca,  

b) do 3 miesięcy  

c)   do 6 miesięcy  

d) powyżej 6 miesięcy   

 

 Krótki opis aktualnie prowadzonej działalności   

 

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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 Miejsce na rynku  

 

Główni dostawcy 
NAZWA OKRES TRWANIA 

WSPÓŁPRACY 
TERMINY PŁATNOŚCI W 

DNIACH 

   

   

   

   

 

Główni odbiorcy 
NAZWA OKRES TRWANIA 

WSPÓŁPRACY 
TERMINY PŁATNOŚCI W 

DNIACH 

   

   

   

   

 

Konkurencja – w branży i w regionie  

 

 

 

 

 
Informacje o majątku trwałym użytkowanym przez przedsiębiorstwo: 

1) nieruchomości (grunty, budynki, lokale) 

 

 

Rodzaj nieruchomości i jej lokalizacja 

Forma prawna 
władania (własność, 

współwłasność, 
najem, dzierżawa), 
nr księgi wieczystej 

Szacunkowa 
wartość rynkowa 

w przypadku 
własności) 

(tys. zł.) 

Zakres ubezpieczenia, 
Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe  

Sposób 
wykorzystania 

     

     

     

     

2) urządzenia techniczne i maszyny 

 

 

Rodzaj 

 

Forma prawna 
władania (własność,  
leasing, dzierżawa) 

Szacunkowa 
wartość rynkowa  

w przypadku 
własności) 

(tys. zł.) 
i rok budowy 

Zakres 
ubezpieczenia, 

Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe 

 

Ustanowiony 
zastaw lub 

przewłaszczenie 
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3) środki transportu 

Marka,  

nr rejestracyjny 

Rok 
produkcji 

Szacunkowa 
wartość 

rynkowa w 
przypadku 

własności (tys. 
zł.) 

Forma prawna 
władania 

(własność,  
leasing) 

Zakres 
ubezpieczenia, 
Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe 

Ustanowione 
zastawy, 

przewłaszczenia 

      

      

      

      

 

Planowane zakupy w ramach projektowanej inwestycji:    ▢ nie dotyczy 

Wyszczególnienie 
Wydatki na 
realizację 
(w złotych) 

W tym Przewidywany 
termin 

realizacji 
Z kredytu/ 
pożyczki 

Środki własne 

     

     

     

     

RAZEM    X 

Razem w % 100 %   X 

 

  Opis projektu        ▢ nie dotyczy 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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………………………….                        .......................................................................... 
   Miejscowość i data                         podpis,  pieczątka 

 

1. Oświadczamy, że jesteśmy:  mikro,  małym,  średnim  podmiotem gospodarczym w rozumieniu 

Ustawy z dnia 06.03.2018r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 poz. 646). 

2. Oświadczamy, że jesteśmy  / nie jesteśmy  płatnikiem podatku  od towarów i usług (VAT). 

3.  Oświadczam, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej : 

     1)  nie zalegam /  zalegam z podatkami do urzędu skarbowego, 

      2)  nie zalegam /  zalegam ze składkami na ubezpieczenie społeczne w ZUS.  

4 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 
a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w 
Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166/1.11 
b)Z administratorem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych 
osobowych przez e-mail: biuro@pfr.org.pl, tel: 862181389 lub pisemnie na adres siedziby. 
c) Z Inspektorem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować telefonicznie pod numerem 862181389 
lub poprzez email: iod@pfr.org.pl 
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, tj. 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art 6 ust. 1 lit. c  RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania 
przez Administratora ustawowych obowiązków. Podstawą przetwarzania danych jest również art 6 ust. 1 lit. f 
RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w 
związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń; 
e) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: biuro księgowe, kancelaria prawna; 
f) Administrator nie planuje przekazywać Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do 
państw trzecich; 
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania umowy i przedawnienia wszelkich 
roszczeń z niej wynikających i upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;  
h)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 
i) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
j) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody na 
podanie danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana. 
k) Nie będzie podlegać Pan/Pani decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 
tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa 
wpływa; 
5. Oświadczam, że jest mi znana  treść Regulaminu udzielania pożyczek przez PFR Sp. z o.o.  
6. Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań na podstawie art. 

233 Kodeksu karnego, niniejszym oświadczam, że byłem/ nie byłem karany sądownie oraz, że przeciwko 

mnie toczy się/ nie toczy się, postępowanie karne. 
 
Wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentów stwierdzam 
własnoręcznym podpisem. Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i  § 2 Kodeksu 
Karnego jednocześnie oświadczam, że informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentów 
są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

mailto:iod@pfr.org.pl

