
WNIOSEK O POŻYCZKĘ



I. DANE WNIOSKODAWCY - FORMA PRAWNA
Pełna nazwa firmy:
…………........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………. 
rok założenia  …………………………………………………………………...........................
Adres siedziby firmy: 
………………………................................................................................................................... ..
.....................................................................................................................................................
 
Forma Prawna prowadzenia działalności: 
…………………………………………………………………………………………………...

Adres prowadzonej 
działalności: .....................................................................................................................................
..................
Numer NIP: ……………………………………………...…….………… …………………....
REGON: ……………..………………………………………………………………………….

Telefony kontaktowe, osoby 
kontaktowe: ......................................................................................................................................
.................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

Liczba 
pracowników: ..................................................................................................................................
.....................

Opis rodzaju  prowadzonej 
działalność: ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...

Nazwa banku i numer rachunku Wnioskodawcy:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

II. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCÓW - WNIOSKODAWCY
Imiona i nazwiska wnioskodawcy- wnioskodawców: 
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
 PESEL Seria i nr dowodu osobistego 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………… 
Wykształcenie……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
………
Stan cywilny: 
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….………………………..
 Rozdzielność majątkowa:



INFORMACJA

Opis  przedsięwzięcia 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Mocne strony przedsięwzięcia: 

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

Słabe strony przedsięwzięcia : 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Kroki zaradcze podjęte w razie niepowodzenia przedsięwzięcia: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



NAKŁADY KWOTA
I. Wydatki w ramach pożyczki:
z tego:

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Nakłady w ramach środków własnych:

z tego:

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

SUMA NAKŁADÓW (I + II)

Źródła finansowania:

1. Środki własne 

2. Wnioskowana pożyczka

SUMA (1 + 2)



Niniejszym jako pożyczkobiorca  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych  przez  Sudecki  Inkubator  Przedsiębiorczości  działający  w  strukturach  Forum 
Aktywności Lokalnej z siedziba w Wałbrzychu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 138 poz. 883 z 1997r
Wiarygodność  podanych  danych  stwierdzam  własnoręcznym  podpisem  pod  rygorem 
odpowiedzialności karnej z art.233 §1 K.K. za złożenie fałszywych zeznań.

………………………………………
          Podpis Wnioskodawcy

Data przyjęcia wniosku :  ………………………………..

Podpis Pracownika :……………………………………….

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI:
Dokumenty rejestrowe:
1.Umowa spółki cywilnej, , umowa spółki z o.o., umowa spółki jawnej.
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami
5. . Oświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne
6. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
7. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
8. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
9. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
10. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową pożyczkobiorcy:
1. Sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy 
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 
   ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku. (dotyczy spółek prawa 
handlowego)*
3. Książka przychodów i rozchodów ( do wglądu )  *)
Wzory dokumentów do udzielenia zabezpieczenia pożyczki



OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Ja, niżej 
podpisany(a) ................................................................................................................................
imię ojca ...................................................., urodzony 
(a)  ........................................................................
w ............................................................, zamieszkały 
(a) ........................................................................
................................................................................................................................................................
....
legitymujący się dowodem osobistym – serii ........................ 
nr ...............................................................
wydanym 
przez  .........................................................................................................................................
dnia ................................................................., posiadający numer ewidencyjny w dowodzie 
osobistym
..................................................................................... , oświadczam, iż moim źródłem utrzymania 
jest :
1) zatrudnienie 
w .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....
( podać pełną nazwę zakładu pracy )

Moje przeciętne miesięczne wynagrodzenie ( dochód ) za okres ostatnich trzech miesięcy 
brutto  ..................................................................., 
netto  .....................................................................................
i jest - nie jest */ obciążone z tytułu wyroków sadowych lub innych 
tytułów ..........................................
................................................................................................................................................................
....
Umowa o pracę jest zawarta od dnia ..................................................................... na czas 
nieokreślony -
określony */ do dnia z 
powodu ..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....
 (pracownik administracji państwowej - ustawa o pracownikach urzędów państwowych )
Nie jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę - w okresie próbnym - pracownikiem 
sezonowym*/ 
2) 
prowadzenie ...........................................................................................................................................
(podać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej)
Osiągam dochód roczny - miesięczny */ ............................................... 
brutto, ........................................
netto .......................................................................................................................................................
....
Posiadam zadłużenie - nie posiadam zadłużenia nie potrzebne skreślić */:
1) w 
bankach  .............................................................................................................................................
w wysokości  ........................................................ z 



tytułu ........................................................................
2) wobec Urzędu Skarbowego, 
ZUS .........................................................................................................
w wysokości  ......................................................... z 
tytułu .......................................................................
3) wobec osób 
fizycznych ..........................................................................................................................
w wysokości .......................................................... z tytułu 
………...........................................................
4) z tytułu kredytów na zakup artykułów przemysłowych lub zapłatę należności za usługi,
................................................................................................................................................................
....
5) wobec małoletnich dzieci lub innych osób*/
z tytułu alimentów .............................................. w 
wysokości  ................................................................
bieżące alimenty wynoszą ..................................................................................................... 
miesięcznie.
Aktualnie toczy się - nie tocz */ sądowe, administracyjne */ postępowanie egzekucyjne wobec mnie 
- mojego współmałżonka, z wniosku .................. 
kwotę .............................................................................
Posiadam - nie posiadam *? wierzytelności wobec osób prawnych - osób fizycznych w 
wysokości ........................................................................................... stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądu -
sprawa sądowa w toku - nie toczyło się postępowanie sądowe.
Pozostaję w związku małżeńskim od .............................. 
z .......................................................................
Posiadam .......................................................... w 
wieku ..........................................................................

 (liczba dzieci )
w tym na 
utrzymaniu .................................................................................................................................
na które łożę dobrowolnie - płacę alimenty w wysokości 
*/......................................................................
Mój małżonek - moja żona*/ pracuje - nie pracuje 
w ................................................................................
................................................................................................................................................................
....
(podać pełną nazwę)
osiągając średnie miesięczne wynagrodzenie w kwocie 
brutto- .............................................................., 
netto .................................................................................. Posiadam  następujące składniki 
majątkowe :
1) nieruchomość - udział w nieruchomości */ położona 
w .......................................................................
................................................................... o 
powierzchni .........................................................................
dla której prowadzona jest - nie jest */ Księga wieczysta 
nr .....................................................................
przez Sąd Rejonowy 
w ..............................................................................................................................
stanowiąca mój majątek odrębny - współwłasność małżeńską - udział we współwłasności */.
2) lokal mieszkalny :



- kwaterunkowy spółdzielczy - typu lokatorskiego o 
powierzchni ...........................................................
położony 
w ................................................................................................................................................
głównym najemcą 
jest ...............................................................................................................................
- spółdzielczy - typu własnościowego o 
powierzchni ...............................................................................
położony 
w ................................................................................................................................................
głównym najemcą 
jest ...............................................................................................................................
który stanowi mój majątek odrębny - współwłasność małżeńską - udział we współwłasności.
3) samochód osobowy - ciężarowy */ 
marki ............................................................................................. rok 
produkcji ....................................... o numerze rejestracyjnym ...........................................................
........................................................................................................., który stanowi mój majątek 
odrębny, współwłasność małżeńską - udział we współwłasności *?
4) inne składniki 
majątkowe ......................................................................................................................
Pouczony o skutkach prawnych wynikających z umowy pożyczkowej oraz ustawy z dnia  
19.04.1969r. -Kodeks Karny (Dz.U. nr 13 z 1969 r., 94 z późniejszymi zmianami). 
Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1k.k. za fałszywych zeznań.

.........................................., dnia ................201.....r.         ...........................................................



OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA

Ja, niżej 
podpisany(a) ................................................................................................................................
imię ojca ......................................................, urodzony 
(a) .......................................................................
w ............................................................, zamieszkały (a) 
…....................................................................
................................................................................................................................................................
....
legitymujący się dowodem osobistym – serii .......................... nr 
…………….........................................
wydanym 
przez ..........................................................................................................................................
dnia ................................................................., posiadający numer ewidencyjny w dowodzie 
osobistym
..................................................................................... , oświadczam, iż moim źródłem utrzymania 
jest :
1) zatrudnienie 
w .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....
( podać pełną nazwę zakładu pracy )

Moje przeciętne miesięczne wynagrodzenie ( dochód ) za okres ostatnich trzech miesięcy brutto 
- ..............................................................., netto 
- ........................................................................................
i jest - nie jest */ obciążone z tytułu wyroków sadowych lub innych 
tytułów ..........................................
................................................................................................................................................................
....
Umowa o pracę jest zawarta od dnia ..................................................................... na czas 
nieokreślony -
określony */ do dnia z 
powodu ..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....
(pracownik administracji państwowej - ustawa o pracownikach urzędów państwowych )
Nie jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę-w okresie próbnym-pracownikiem 
sezonowym*/ 2) 
prowadzenie ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....
(podać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej)

Osiągam dochód roczny - miesięczny */ .......................................... 
brutto, .............................................
netto........................................................................................................................................................
....
Posiadam zadłużenie - nie posiadam zadłużenia nie potrzebne skreślić */:
1) w 
bankach .............................................................................................................................................



w wysokości ........................................................ z tytułu 
…………........................................................
2) wobec Urzędu Skarbowego, 
ZUS..........................................................................................................
w wysokości  ......................................................... z 
tytułu .......................................................................
3) wobec osób 
fizycznych ..........................................................................................................................
w wysokości .......................................................... z 
tytułu .......................................................................
4) z tytułu kredytów na zakup artykułów przemysłowych lub zapłatę należności za usługi,
................................................................................................................................................................
....
5) wobec małoletnich dzieci lub innych osób*/
z tytułu alimentów .............................................. w 
wysokości .................................................................
bieżące alimenty wynoszą ..................................................................................................... 
miesięcznie.
Aktualnie toczy się - nie tocz */ sądowe, administracyjne */ postępowanie egzekucyjne wobec mnie 
- mojego współmałżonka, z wniosku .......................... 
kwotę .....................................................................
Posiadam - nie posiadam *? wierzytelności wobec osób prawnych - osób fizycznych w 
wysokości .............................................. stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu - sprawa 
sądowa w toku - nie toczyło się postępowanie sądowe.
Pozostaję w związku małżeńskim od .............................. z 
…...................................................................
Posiadam .......................................................... w 
wieku...........................................................................

 (liczba dzieci )
w tym na 
utrzymaniu .................................................................................................................................
na które łożę dobrowolnie - płacę alimenty w wysokości 
*/......................................................................
Mój małżonek - moja żona*/ pracuje - nie pracuje 
w ................................................................................
................................................................................................................................................................
....
(podać pełną nazwę)
osiągając średnie miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto-.................................................., netto 
................................................................... Posiadam następujące składniki majątkowe :
1) nieruchomość - udział w nieruchomości */ położona 
w .......................................................................
................................................................... o 
powierzchni .........................................................................
dla której prowadzona jest - nie jest */ Księga wieczysta nr 
………….....................................................
przez Sąd Rejonowy 
w ..............................................................................................................................
stanowiąca mój majątek odrębny - współwłasność małżeńską - udział we współwłasności */.
2) lokal mieszkalny :
- kwaterunkowy spółdzielczy - typu lokatorskiego o 
powierzchni ...........................................................



położony w …………………………………………………...
………......................................................
- spółdzielczy - typu własnościowego o 
powierzchni ...............................................................................
położony 
w ................................................................................................................................................
głównym najemcą 
jest ...............................................................................................................................
który stanowi mój majątek odrębny - współwłasność małżeńską - udział we współwłasności.
3) samochód osobowy - ciężarowy */ marki ............................................................................... rok 
produkcji ....................................... o numerze 
rejestracyjnym ..................................................................
.........................................................................................., który stanowi mój majątek odrębny, 
współwłasność małżeńską - udział we współwłasności *?
4) inne składniki 
majątkowe ......................................................................................................................
Pouczony o skutkach prawnych wynikających z umowy kredytowej oraz ustawy z dnia 19.04.1969r.  
-Kodeks Karny (Dz.U. nr 13 z 1969 r., 94 z późniejszymi zmianami). 
Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1k.k. za fałszywych zeznań.

.........................................., 
dnia ................201.....r.         ..........................................................................



                                                      ................................................. dnia, .........................................

.....................................................................
                         (imię i nazwisko)

.....................................................................
                     (miejsce zamieszkania)

.....................................................................
            (seria i numer dowodu osobistego)

Oświadczenie współmałżonka / poręczyciela

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na poręczenie przez mój(ą/ego) męża / 
żonę ............................................... pożyczki w wysokości ............................................. zaciągniętej 
przez Pana (nią) ............................................................................................................................
w Forum Aktywności Lokalnej – Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości .

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



(Pieczęć zakładu pracy)

                                                                           ............................, dn ..................................r.

.........................................
(telefon do zakładu pracy)

Zaświadczenie o zarobkach

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/i ....................................................................................................
Zamieszkały/a 

…………….......................................................................................................................
jest zatrudniona/y w zakładzie pracy od 
……………................................................................................
na stanowisku 
………………………………………...............................................................................
Umowa z w/w zawarta jest na czas 
……………….................................................................................. 
Miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi: 
…………...............................................................................
słownie: ..................................................................................................................................................
....
Miesięczne wynagrodzenie netto wynosi: 
…………..............................................................................
słownie: ..................................................................................................................................................
....
Wydaje się na prośbę pracownika w celu przedłożenia w Forum Aktywności Lokalnej 
w Sudeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości
 Wynagrodzenie to:

- nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów,
- jest obciążone kwotą ............................................. zł.,

Wymieniony pracownik:
- nie/ znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu ani w okresie 

próbnym,
- nie/ jest pracownikiem sezonowym.

*niepotrzebne skreślić
„Wiarygodność podanych w zaświadczeniu danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod  
rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k. za składanie fałszywych zeznań.”

.................................................. ..................................................
(pieczątka i podpis Głównego Księgowego                   (pieczątka i podpis)   
 Kierownika Jednostki)  lub osoby upoważnionej)

     
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz.  
883)”
„Upoważniam Pracodawcę do informowania Forum Aktywności Lokalnej  prowadzącej Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości w  
sprawach dotyczących mojego zatrudnienia i wynagrodzenia.”

                                                                   ……………………………........................................
                                                                                                          (czytelny podpis przedkładającego zaświadczenie)


