
                                                                                     
 
 

Obowiązuje od dnia 14 czerwca 2019 r. 

 
 

Załącznik nr 06 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ 

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie dodatkowego miejsca pracy 

Rodzaj dokumentu Wymagalność 

Załącznik 01 A lub 01 B - Wniosek o udzielenie pożyczki  zawsze 

Załącznik 02 - Kwestionariusz osobowy (osobno dla każdej osoby)  zawsze 

Załącznik 03 - Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis  zawsze 

Załącznik 04 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  zawsze 

Załącznik 05 – Biznesplan Inwestycji  zawsze 

Zezwolenie/koncesja w przypadku działalności wymagającej zezwolenia jeśli dotyczy 

Zaświadczenie z Urzędu Pracy dotyczące statusu bezrobotnego (nie starsze niż 1 miesiąc) jeśli dotyczy 

Zaświadczenie o niepełnosprawności aktualne na dzień składania wniosku   jeśli dotyczy 

Dokument potwierdzający wykształcenie Wnioskodawcy (świadectwo ukończenia szkoły) jeśli dotyczy 

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie KRUS jeśli dotyczy 

Umowa cywilno-prawna potwierdzająca osiąganie minimalnego wynagrodzenia za pracę jeśli dotyczy 

Umowa najmu lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza jeśli dotyczy 

Notarialne pełnomocnictwo osób działających w imieniu Wnioskodawcy jeśli dotyczy 

Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy jeśli dotyczy 

Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku budowy, rozbudowy) jeśli dotyczy 

Zwarte umowy na zakup/dostawę/wykonanie Inwestycji lub umowę przedwstępną/otrzymane oferty jeśli dotyczy 

Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem Inwestycji jeśli dotyczy 

Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu (nie starsze niż 1 miesiąc) jeśli dotyczy 

Deklaracje podatkowe (PIT) za ostatnie trzy lata zawsze 

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i osiągane dochody za ostatni miesiąc jeśli dotyczy 

Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za ostatni rok oraz za bieżący okres jeśli dotyczy 

Opinie instytucji, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów i / lub pożyczek opcjonalnie 

Ewidencja / wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych opcjonalnie 

Tabele amortyzacji środków trwałych opcjonalnie 

Umowy kredytu, pożyczek, leasingu wraz z harmonogramem spłat opcjonalnie 

Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem jeśli dotyczy 

Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu będącego zabezpieczeniem jeśli dotyczy 

Kopia polisy ubezpieczeniowej OC/AC przedmiotu będącego zabezpieczeniem (np. pojazdu, urządzenia) jeśli dotyczy  

Wypis z ewidencji gruntów/Plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości będącej zabezpiecz. opcjonalnie 

Wycena rzeczoznawcy majątkowego – Operat szacunkowy opcjonalnie 

Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia opcjonalnie 

Na wezwanie KARR S.A. inne dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny wniosku. opcjonalnie 

 

 
Objaśnienia do tabeli: 
ZAWSZE – konieczne do złożenia dokumenty w celu uzyskania pożyczki.   
JEŚLI DOTYCZY – składane, gdy dotyczą Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, formy prawnej, 
rodzaju inwestycji lub prawnego zabezpieczenia. 
OPCJONALNIE  - mogą być wymagalne w zależności od kwoty pożyczki, rodzaju inwestycji w trakcie rozpatrywania wniosku 
o pożyczkę. 


