
 
 

  

 

WYPEŁNIA S„CREP” 

DATA WPŁYWU  
NUMER 

WNIOSKU 
 

 

WNIOSEK O POŻYCZKĘ 
 

WNIOSKODAWCA 
(NAZWA LUB PIECZĘĆ FIRMY) 

 
 

ADRES SIEDZIBY FIRMY  

NIP  POWIAT  

TELEFON STACJONARNY / 
KOMÓRKOWY 

 E-MAIL  

DATA ROZPOCZĘCIA 
DZIAŁALNOŚCI 

 FAX  

KOD DZIAŁALNOŚCI 

PODSTAWOWEJ –  PKD 
 NAZWA  

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW 
ZAŁĄCZNIKA NR I DO 
ROZPORZĄDZENIA KOMISJI 
(UE) NR 651/2014 Z DNIA 17 
CZERWCA 2014 R.  

 
MIKRO 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

 
MAŁE  

PRZEDSIĘBIORST
WO 

 
ŚREDNIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

 NIEZALEŻNE 
(SAMODZIELNE) 

 PARTNERSKIE* 
 ZWIĄZANE* 

(POWIĄZANE OSOBOWO, 
KAPITAŁOWO) 

* w przypadku przedsiębiorstw partnerskich/związanych, dodatkowo należy 
dostarczyć OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIUM MŚP  

KRÓTKI OPIS PLANOWANEJ/ 
DOTYCHCZASOWEJ 
DZIAŁALNOŚCI 
(w kilku zdaniach proszę opisać czym 
zajmuje się firma) 

 

NR KONTA BANKOWEGO 
FIRMOWEGO 

 

CZY PRZEDSIĘBIORSTWO SPEŁNIA WARUNEK FIRMY W POCZĄTKOWEJ FAZIE ROZWOJU? 

 NIE 
 TAK – działa na rynku nie dłużej niż 3 lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalonej 

na podstawie wpisu do CEiDG , KRS, lub na podstawie umowy spółki, na moment podpisania umowy 
pożyczki 

WNIOSKUJĘ/-EMY O 
PRZYZNANIE: 

 POŻYCZKA ROZWOJOWA – dla MŚP działających krócej niż 3 lata 
POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ  

W WYSOKOŚCI   
NA OKRES 
MAX. 96 

M-CY 
 

W TYM 
KARENCJĘ MAX. 
6 M-CY /12 M-CY 

 

FORMA PRAWNA 

 OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ 
(TAKŻE WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ) 

 INNA FORMA PRAWNA 
(JAKA?)……………………………………… 

PROPONOWANY 
TERMIN SPŁATY 

 

FIRMA JEST 
PŁATNIKIEM 

PODATKU VAT 

 TAK 
 NIE 

FORMA 
OPODATKOWANIA 

 RYCZAŁT, STAWKA………………. 
 KARTA PODATKOWA 
 KSIĘGĄ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
 KSIĘGI RACHUNKOWE 
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PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI 

 WEKSEL IN BLANCO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ (OBLIGATORYJNIE) 
 PORĘCZENIE PRZEZ …………OSOBY FIZYCZNE 
 PORĘCZENIE PRZEZ ……….. INNE PODMIOTY NP. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 
 PORĘCZENIE PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZENIOWY 
 PRZEWŁASZCZENIE WŁASNOŚCI DÓBR ZAKUPIONYCH PRZEZ POŻYCZKOBIORCĘ (WYŁĄCZNIE JAKO DODATKOWA FORMA 

ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI) LUB INNYCH DÓBR POŻYCZKOBIORCY 
(JAKICH?)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 USTANOWIENIE HIPOTEKI NA NIERUCHOMOŚCI  (PODAJ NR KSIĘGI WIECZYSTEJ ………………………… ……………………..… 
 USTANOWIENIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA RZECZY RUCHOMEJ LUB PRAWIE MAJĄTKOWYM 

(JAKIEJ/JAKIM?)……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…… 
 CESJA PRAW Z UMOWY UBEZPIECZENIA (CZEGO?)…………………………………………………..………………………………………..…. 
INNA FORMA ZABEZPIECZENIA (JAKA?)……………………………………………………………………..……………………………………….…… 

CEL POŻYCZKI ROZWOJOWEJ 

 NIE DOTYCZY 
 cel 1 - wyłącznie na przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej 

produktywności, potencjału rozwojowego 
 cel 2 - na przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności 

przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie 
wykorzystania mocy produkcyjnej) 
poprzez : 

 Wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, ekoefektywnych 

 Unowocześnienia wyposażenia przedsiębiorstwa 

 Modernizacja środków produkcji 

 Adaptacja pomieszczeń 

 Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy  

 na cele obrotowe przy czym wartość części pożyczki nie może być wyższa niż 200.000,00 zł. i nie może stanowić więcej niż 40 % całej kwoty 
pożyczki 

KRÓTKI OPIS/UZASADNIENIE 

 
 

CEL POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ Z PREMIĄ 
 NIE DOTYCZY 

 CEL - wsparcie inwestycji w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu, poprawę potencjału konkurencyjnego 
przedsiębiorstw, zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi. W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie 
premii (w postaci subsydiowania odsetek).  
poprzez 

 zakup maszyn i sprzętu produkcyjnego (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie 
istniejących miejsc pracy);  

 wprowadzenie nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK);  
 innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie 

tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa  
Pożyczka może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego.  

KRÓTKI OPIS/UZASADNIENIE 

 
 
 

WNIOSKUJĘ/-EMY O PRZYZNANIE PREMII W POSTACI SUBSYDIOWANIA ODSETEK (dotyczy tylko Pożyczka 
Inwestycyjna z Premią):  

 DOTYCZY projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu spełniających co najmniej jeden z następujących warunków: 
 przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska 
 realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,  
 wysokiej stopie bezrobocia,  
 ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym,  
przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy 

 
Oświadczam/-my, iż jestem/jesteśmy świadomy/-i, iż w przypadku skorzystania z premii każda rata pożyczki (odsetki plus kapitał) muszą zostać 
zapłacone w terminie zgodnie z harmonogramem spłat, każde opóźnienie powoduje, iż przyznana premia przestaje obowiązywać. 

KRÓTKI OPIS/UZASADNIENIE 
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WNIOSKUJĘ/-EMY O PRZYZNANIE PREFERENCJI W OPROCENTOWANIU POPRZEZ ZREALIZOWANIE INWESTYCJI:  

 na obszarach Strategii Interwencji: 
 obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; 
 obszary o słabym dostępie do usług publicznych 
 obszary przygraniczne 

 w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego 

KRÓTKI OPIS/UZASADNIENIE 
 

 

 

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

MIEJSCE PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA (ZGODNE CEiDG 
LUB KRS) 

 

CHARAKTERYSTYKA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

(PRZEZNACZENIE POŻYCZKI, OPIS 
PLANOWANEJ INWESTYCJI, OPIS WKŁADU 
WŁASNEGO W FORMIE RZECZOWEJ – 
JEŻELI DOTYCZY, WAŻNE INFORMACJE 
DOT. REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA) 

 

 

 

OPIS WKŁADU WŁASNEGO   

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KWOTA W PLN 

POŻYCZKA Z FRP S„CREP”  

KREDYT/POŻYCZKA Z BANKU, NAZWA BANKU:   

ŚRODKI WŁASNE – NALEŻY UDOKUMENTOWAĆ   

INNE ŚRODKI NALEŻY OPISAĆ JAKIE?  

RAZEM:  

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

WYSZCZEGÓLNIENIE  

ZAKRES PRAC 
KWOTA W PLN 

W TYM 
TERMIN REALIZACJI 

Z POŻYCZKI ŚRODKI INNE 

     

     

     

     

RAZEM:    X 

Razem w % 100 %   X 
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REZULTATY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – W PRZYPADKU ZAKREŚLENIA ODPOWIEDZI „TAK” WNIOSKODAWCA BĘDZIE 

ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH REALIZACJĘ PONIŻSZYCH REZULTATÓW.    

PLANOWANY WZROST 
ZATRUDNIENIA 

   TAK     NIE 

Jeżeli TAK, to o ile wzrośnie zatrudnienie: 

ILOŚĆ UTRZYMANYCH 
MIEJSC PRACY 

   TAK     NIE 

Uzasadnienie: 

WPROWADZENIE NOWEJ 
USŁUGI/PRODUKTU 

   TAK     NIE 

Uzasadnienie: 

WZROST PRZYCHODÓW    TAK     NIE 

Uzasadnienie i kalkulacja przychodów: 
 
 
 
 
 
 
 

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW    TAK     NIE 

Uzasadnienie: 

ZWIĘKSZENIE LICZBY 
KONTRAHENTÓW 

   TAK     NIE 

Uzasadnienie: 

WZROST STANU ZAPASÓW    TAK     NIE 

Uzasadnienie: 

WPŁYW NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA 

   TAK     NIE 

Uzasadnienie: 

INNOWACYJNOŚĆ 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

   TAK     NIE 

Uzasadnienie: 

INNE - NALEŻY OPISAĆ JAKIE?  
I UZASADNIĆ 

 

 

ANALIZA RYNKU 

KLIENCI 
(wymienić głównych klientów/odbiorców, 

określić udział procentowy) 

 
 
 
 

DOSTAWCY 
(wymienić głównych dostawców, określić 

udział procentowy) 

 
 
 
 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI 
PODMIOTAMI 

(zawarte umowy, deklaracje współpracy, 
kontrakty  i porozumienia) 

 
 
 
 
 

KONKURENCJA NA RYNKU 
(ilu konkurentów, rodzaj, skala działania, 

udział w rynku, atrakcyjność 
świadczonych usług itp. ) 
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KONCENTRACJA SPRZEDAŻY NA ODBIORCACH ( NALEŻY WSTAWIĆ „X”)  

MAŁA / WIELU DROBNYCH ODBIORCÓW  

ŚREDNIA / 5-10 ODBIORCÓW GENERUJE PONAD 60% SPRZEDAŻY  

DUŻA /    2-4 ODBIORCÓW GENERUJE PONAD 60% SPRZEDAŻY  

BARDZO DUŻA /  1 ODBIORCA GENERUJE PONAD 60% SPRZEDAŻY  

ZATRUDNIENIE U WNIOSKODAWCY 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
STAN NA DZIEŃ 

31.12.2016 
STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 

LICZBA PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ ZŁOŻENIA 

WNIOSKU 

PRACOWNICY ZATRUDNIENI 
NA UMOWĘ O PRACĘ 

   

PRACOWNICY ZATRUDNIENI 
W INNEJ FORMIE 

   

RAZEM:    

MAJĄTEK FIRMY 

NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY, BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LODOWEJ I WODNEJ W TYM PRAWO UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO GRUNTU) 

NR KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

LOKALIZACJA (PEŁNY ADRES) 
/ POWIERZCHNIA (M2) 

ISTNIEJĄCE OBCIĄŻENIA 
 (KWOTA I NA CZYJĄ RZECZ) 

UBEZPIECZENIE 
(WARTOŚĆ, NAZWA 
UBEZPIECZYCIELA) 

SZACOWANA WARTOŚĆ 
RYNKOWA (PLN) 

 
 

    

 
 

    

     

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY 

RODZAJ WARTOŚĆ RYNKOWA (PLN) 
UBEZPIECZENIE 

 (WARTOŚĆ, NAZWA 
UBEZPIECZYCIELA) 

USTANOWIONE ZASTAWY/PRZEWŁASZCZENIA 
(KWOTA I NA CZYJĄ RZECZ) 

    

    

    

ŚRODKI TRANSPORTU 

MARKA MODEL 
NR 

REJESTRACYJNY 
ROK 

PRODUKCJI 

UBEZPIECZENIE 
(WARTOŚĆ, NAZWA 
UBEZPIECZYCIELA) 

USTANOWIONE 
ZASTAWY/PRZEWŁASZCZENIA 

(KWOTA I NA CZYJĄ RZECZ) 
WARTOŚĆ RYNKOWA (PLN) 

      

      

      

INNE ŚRODKI TRWAŁE 

RODZAJ WARTOŚĆ RYNKOWA (PLN) 
UBEZPIECZENIE 

(WARTOŚĆ, NAZWA UBEZPIECZYCIELA) 
UBEZPIECZENIE 

(WARTOŚĆ, NAZWA UBEZPIECZYCIELA) 

   

 
 
 

ŚRODKI OBROTOWE 

ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH 

NAZWA BANKU NR RACHUNKU WALUTA KWOTA W ZŁOTYCH 

    

    

    

INNE AKTYWA OBROTOWE (NALEŻNOŚCI, MATERIAŁY, ZAPASY, INNE) 

Opis Wartość (PLN) 
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ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 

KREDYTY I POŻYCZKI  

KREDYTODAWCA 
RATA 

MIESIĘCZNA 
OSTATECZNY TERMIN SPŁATY AKTUALNE ZADŁUŻENIE 

    

    

    

INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (FINANSOWE NP. LEASING, DZIERŻAWA, NAJEM, Z TYT. DOSTAW I USŁUG) 

KREDYTODAWCA / 

INSTYTUCJA / 

FIRMA 

RATA 

MIESIĘCZNA 
OSTATECZNY TERMIN SPŁATY 

AKTUALNE 

ZADŁUŻENIE 
CZAS TRWANIA UMOWY 

     

     

     

WYKSZTAŁCENIE WNIOSKODAWCY 

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE KIEROWNICTWA FIRMY 

□  humanistyczne 
□  techniczne 

□  podstawowe 
□  zawodowe 
□  średnie 
□  wyższe 
□  inne 

 

UWAGA - WAŻNE INFORMACJE 

1. Wniosek oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych przez osobę/y upoważnioną/e 
do reprezentacji danego podmiotu.  

2. Jeżeli upoważnienie do podpisania Wniosku w imieniu danego podmiotu wynika z udzielonego określonej osobie pełnomocnictwa, 
pełnomocnictwo to winno być obowiązkowo załączone do Wniosku. 

3. Ponadto wszystkie pozostałe strony Wniosku powinny być parafowane przez osoby podpisujące Wniosek. 
4. Załączone do Wniosku dokumenty należy składać w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisującą/e 

Wniosek. W przypadku przedkładania kopii dokumentów, na pierwszej stronie danego dokumentu powinna znaleźć się pieczątka lub odręczna 
adnotacja  
„Za zgodność z oryginałem” oraz dopisek „od strony 1 do strony XX” (należy podać numer ostatniej strony danego dokumentu) oraz data, podpis 
wraz z pieczątką osoby potwierdzającej kopię za zgodność z oryginałem. 

5. We wniosku o pożyczkę nie można pozostawiać niewypełnionych pól. W przypadku nie zaistnienia lub nie występowania danych należy w polu 
wpisać słowo „nie dotyczy” lub skreślić.  

6. W przypadku braku miejsca można dołączyć opis w formie załącznika do wniosku. 
7. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane przez FRP załączniki. 
8. W przypadku finansowania z pożyczki prac remontowych powyżej kwoty 5000 zł należy przedstawić kosztorys lub ofertę na wykonanie usług 

budowlanych.  
9. W przypadku finansowania z pożyczki używanych środków trwałych należy do rozliczenia pożyczki przedstawić „deklarację pochodzenia środka 

trwałego”. 

 

Oświadczam/-y, że: 
Zaznaczyć 
właściwe 

1. 

wszystkie informacje podane we wniosku o pożyczkę i załącznikach do wniosku są prawdziwe, kompletne i w pełni 
odzwierciedlają sytuację prawną, finansową i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym, a oświadczenie 
powyższe składam/-y świadomy/-i odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, 
wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, 

 
 

 

2. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych w niniejszym wniosku i załączonych do 
wniosku załącznikach, dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu oceny, rozpatrywania 
i monitorowania pożyczki przez Fundusz Pożyczkowy Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101 
poz. 926 z późniejszymi zmianami), 

 
 

3. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni 
produktów własnych lub usług administratora danych),                                                                                                               

 

4. 
na dzień złożenia wniosku reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo jest1 mikro, małym, średnim 
przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. ( mikro, małym lub 
średnim przedsiębiorstwem – właściwe wpisać ), 

 
 



    
Formularz wniosku o pożyczkę SCREP Pasłęk - strona nr 7 

Data obowiązywania: 25.05.2018. wersja: 2 

5. 

na dzień złożenia wniosku o pożyczkę przedsiębiorstwo nie posiada żadnych zaległości publicznoprawnych, w tym 
zaległości z tytułu płatnościami wobec ZUS i US, ani też nie wniesiono przeciwko niemu żadnego roszczenia 
w związku z należnościami publicznoprawnymi; przedsiębiorstwo nie jest stroną układu w spłacie powyższych 
zobowiązań, 

 
 

6. 

przedsiębiorstwo nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym i nie znajduje się w toku likwidacji, 
postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami oraz nie jest w trudnej sytuacji, 
w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. EU C 249/1 z 31.07.2014 r.), 

 
 

 

7. 
nie ciąży na mnie/na reprezentowanym przeze mnie przedsiębiorstwu* obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z 
decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 

 
 

8. 
wartość uzyskanej przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch 
latach poprzedzających wyniosła ……………………………………… EUR2.  

 
 

9. 

działając na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530, z późn. zm.) upoważniam Stowarzyszenie „CREP” do wystąpienia 
bezpośrednio do biur informacji gospodarczej (BIG Infomonitor, BIK, Związku Banków Polskich i innych) 
o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań firmy; wyrażam zgodę na weryfikowanie danych 
o stanie majątkowym, stanie zadłużenia i obciążenia majątku, w tym danych objętych tajemnicą bankową 
w dostępnych rejestrach, w szczególności w księgach wieczystych, rejestrze zastawów, rejestrze dłużników 
niewypłacalnych; zgoda udzielona jest na okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (umów) pożyczek, 
przy czym jeżeli obowiązujące przepisy przewidują inny termin, upoważnienie jest ważne przez okres wskazany 
w tych przepisach, 

 
 
 

 

10. 
nie następuje nakładanie się inwestycji planowanej do sfinansowania z niniejszej pożyczki z finansowaniem 
przyznawanym z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, 
a także innej pomocy krajowej i zagranicznej, 

 
 

11. 

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów 
prawa (dotyczy również osób reprezentujących MŚP) oraz stosownie do Rozporządzenia 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 352 z 24.12.2013r.), 

 
 

12. 

nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przestępstwa 
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi 
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności 
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

 
 

 

13. 

nie został prawomocnie skazany którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników 
przedsiębiorstwa, które reprezentuję, za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przestępstwa 
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.   

 

 
1 zaznaczyć właściwe - niepotrzebne skreślić, 2 uzupełnić kwotę.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
   stempel firmowy,  podpis osób reprezentujących Wnioskodawcy 

_______________________________               
              miejscowość, data                              
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY I OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY I MAŁŻONKA 

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY 
 

IMIĘ I NAZWISKO MAŁŻONKA 
 

ADRES ZAMIESZKANIA  

1. WNIOSKODAWCA: 
 

2. MAŁŻONEK: 
 

TELEFON DOMOWY, KOMÓRKOWY,  
E-MAIL: 

 

DANE DOWODU OSOBISTEGO 
(PESEL, NR I SERIA DOWODU 
OSOBISTEGO, WYDANY PRZEZ, DATA 
WYDANIA/DATA WAŻNOŚCI) 

1. WNIOSKODAWCA: 
 

2. MAŁŻONEK: 
 

STAN CYWILNY 
 MODEL RODZINY   

(NP. 2+1) 
 

OSOBY POZOSTAJĄCE NA 
UTRZYMANIU (WYMIENIĆ I PODAĆ 
WIEK – NP. RODZICE, DZIECI ITP.) 

 

 

2.INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY I MAŁŻONKA 

INFORMACJA NT. ZATRUDNIENIA 
WNIOSKODAWCY I MAŁŻONKA 
(NAZWA FIRMY, ADRES, OKRES 
ZATRUDNIENIA) 

1. WNIOSKODAWCA: 

2. MAŁŻONEK: 

ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD 
NETTO WNIOSKODAWCY I 
MAŁŻONKA  

1. WNIOSKODAWCA: 

2. MAŁŻONEK:  

 

3. ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI WNIOSKODAWCY I MAŁŻONKA 
NAZWA JEDNOSTKI KREDYTUJĄCEJ / 

POŻYCZKODAWCY 
AKTUALNE 

ZADŁUŻENIE 
RATA MIESIĘCZNA TERMIN SPŁATY 

    

    

    

 

4. INFORMACJE FINANSOWE: 
Oświadczamy, że dysponujemy następującym majątkiem własnym:  

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI I 
JEJ LOKALIZACJA 

WARTOŚĆ 
NIERUCHOMOŚCI 

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ ISTNIEJĄCE OBCIĄŻENIA 

    

    

    

RUCHOMOŚCI (W TYM: 
ŚRODKI TRANSPORTU, 

MASZYN I URZĄDZENIA, INNE 
WARTOŚCIOWE PRZEDMIOTY 

WARTOŚĆ 
RUCHOMOŚCI 

OPIS 
 (ROK PRODUKCJI, 

OZNACZENIA 
IDENTYFIKACYJNE) 

ISTNIEJĄCE OBCIĄŻENIA /  
POŁOŻENIE 
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RACHUNKI I LOKATY 
BANKOWE 

NAZWA BANKU 
PROWADZĄCEGO 

LOKATĘ  

NR RACHUNKU 
BANKOWEGO 

KWOTĘ / 
WALUTĘ 

OKRES NA JAKI 
ZAŁOŻONO LOKATĘ 

     

     

Prawa majątkowe (udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartości np. akcje, obligacje – należy podać: nazwę 
podmiotu, wartość udziałów, nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nr rachunku, rodzaj, 
ilość): 

 

Powyższy majątek jest / nie jest* objęty wspólnością majątkową małżeńską z  

 
(imię i nazwisko małżonka, PESEL)  

Pozostałe informację ogólne: 
(Prosimy podać szczegóły w przypadku twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytania) 

Czy kiedykolwiek było/jest prowadzone 
postępowanie egzekucyjne/komornicze Twojego 
majątku? 

 TAK         N IE  

Szczegóły: 

Czy występujesz jako strona jakiegokolwiek 
roszczenia lub procesu sądowego? 

 TAK         N IE  
Szczegóły: 

 

Oświadczam/-y, że: 
Zaznaczyć właściwe 

Wnioskodawca Małżonek 

wszystkie podane informacje są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, 
finansową i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym, a oświadczenie powyższe składam/-y 
świadomy/-i odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej z art. 233 § 
1 Kodeksu karnego, 

 
 

 
 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych w niniejszej informacji i załączonych 
do informacji załącznikach, dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu oceny, 
rozpatrywania i monitorowania pożyczki przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Stowarzyszenia 
„Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych; tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), 

 
 

 
 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (innych niż marketing 
bezpośredni produktów własnych lub usług administratora danych), 

  

nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, 
przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami 
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo inne 
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. 

  

 

 

(miejscowość / data) 

 

podpis Wnioskodawcy 

 

 

(miejscowość / data) 

 

 

podpis Małżonka 
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Oświadczenie    

 

Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych do bazy danych i przetwarzanie ich przez Stowarzyszenie „Centrum 

Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych 

zbiorach w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia w związku z ubieganiem się o pożyczkę. 

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie poniższych informacji: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z 

siedzibą ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk. 

2. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt 

jest możliwy pod adresem email: iod@screp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji, promocji i oceny, rozpatrywania i monitorowania 

pożyczki przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie oceny, rozpatrywania i monitorowania 

pożyczki przez Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat liczone od dnia zakończenia realizacji projektu 

jednak nie dłużej niż do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach Projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości uzyskania wsparcia. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

(miejscowość / data) 

 

 

podpis Wnioskodawcy 

 

 

(miejscowość / data) 

 

 

podpis Małżonka 

 

WNIOSEK WRAZ Z 
ZAŁĄCZNIKAMI ZOSTAŁ 

PRZYJĘTY PRZEZ: 

 
 
 

PIECZĘĆ I PODPIS 

ZAKWALIFIKOWANO DO 
LINII POŻYCZKOWEJ: 

 

PRZEKWALIFIKOWANO:  

 

mailto:iod@screp.pl

