
                                                                                     
 
 

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

 
 

Załącznik nr 01 B 
WNIOSEK O UDZIELENIE MIKROPOŻYCZKI 

NA UTWORZENIE DODATKOWEGO MIEJSCA PRACY 

 

Wnioskuję o udzielenie: MIKROPOŻYCZKI NA UTWORZENIE DODATKOWEGO MIEJSCA PRACY 
 

 
 
 

I.DANE O WNIOSKODAWCY - PRZEDSIĘBIORCY 
1. Pełna nazwa Wnioskodawcy (zgodna z wpisem do organu rejestrowego CEIDG) 

 

 

 

2. Adres głównego miejsca wykonywania działalności (zgodna z wpisem do organu rejestrowego CEIDG) 

Miejscowość 
 

Ulica i nr  Kod pocztowy __ __ - __ __ __ 

Gmina 
 

Powiat 
 

Nr telefonu 
 

Nr faxu 
 

E-mail 
 

Strona www 
 

3. Adres siedziby, oddziału lub miejsca dodatkowego wykonywania działalności na terenie  
woj. zachodniopomorskiego (zgodna z wpisem do organu rejestrowego CEIDG) 

Miejscowość 
 

Ulica i nr  Kod pocztowy __ __ - __ __ __ 

Gmina 
 

Powiat 
 

Nr telefonu 
 

Nr faxu 
 

E-mail 
 

Strona www 
 

4. Dane rejestrowe 

Regon  __ __ __ __ __ __ __ __ __  NIP __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __ __ 

Data rejestracji:  _ _ / _ _ / _ _ _ _ Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

5. Rodzaj działalności gospodarczej 

Działalność podstawowa:  PKD 
 

Działalność dodatkowa:  PKD 
 

Nazwa banku Wnioskodawcy: 

nr rachunku Wnioskodawcy:   _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _  
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6. Forma prawna firmy 
osoba fizyczna 

 
spółka z o.o. 

 
spółka jawna 

 
spółka cywilna 

 
spółka akcyjna 

 
spółka komandytowa 

 
inna forma prawna (jaka) 

  

7. Główni akcjonariusze (udziałowcy firmy), oraz % wielkość akcji/udziałów 

1.  

2. 

3. Kwalifikacja przedsiębiorcy pod względem wielkości - zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku). Proszę zaznaczyć poniżej. 
 

mikro przedsiębiorca 

 
(Przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 
pracowników oraz osiąga obrót roczny 

nieprzekraczający 2 milionów EUR lub wykazuje 
się sumą bilansową nie wyższą od tej kwoty)  

      

mały przedsiębiorca 

 
(Przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 
pracowników oraz osiąga obrót roczny 

nieprzekraczający 10 milionów EUR lub wykazuje 
się sumą bilansową nie wyższą od tej kwoty i nie 

jest MR)   
          

średni przedsiębiorca 

 
(Przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 

pracowników oraz osiąga obrót roczny 
nieprzekraczający 50 milionów EUR lub wykazuje 

się sumą bilansową nieprzekraczającą 43 
milionów EUR i nie jest MR lub MŁ) 

8. Wielkość zatrudnienia (w liczbach) 

Jaka jest liczba zatrudnionych pracowników w etatach na dzień składania wniosku?  

Ile miejsc pracy zostanie utworzonych dzięki uzyskanej pożyczce?  

9. Forma prowadzonej ewidencji księgowej lub sposobu płacenia podatku dochodowego 
Pełna księgowość 

 
Księga przychodów i rozchodów 

 
Ryczałt ewidencjonowany 

 
Karta podatkowa 

 

Czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT: 
 

TAK - jest płatnikiem podatku VAT   

NIE - nie jest płatnikiem podatku VAT    

10. Informacja o głównych składnikach majątku firmy 
Rodzaj (nieruchomości – nr KW, 

ruchomości, w tym pojazdy – nr rej., inne) 
Wartość szacunkowa Obciążenia (hipoteka, zastaw, na rzecz 

kogo, kwota) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

6. Podstawowe dane o inwestycji 

1. Nazwa inwestycji oraz rodzaj działalności Wnioskodawcy (PKD), na który przeznaczona zostanie pożyczka: 

 
 
 



Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2019 r. 
 
 

2. Miejsce (adres) realizacji inwestycji: 

 
 
 
 

3. Opis inwestycji (proszę opisać na czym polega inwestycja, jak będzie przebiegać, uzasadnienie poniesienia wydatków): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI 

L.p. 
Wyszczególnienie - rodzaj 
nakładów inwestycyjnych 

Nakłady 
inwestycyjne z 

wkładu własnego 
Wnioskodawcy w 
złotych (brutto) 

Nakłady inwestycyjne z 
przyznanej pożyczki 
w złotych (brutto)  

Suma kolumn  
C+D 

A B C D E = C+D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

RAZEM    

III PLAN FINANSOWY – ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI: 

L.p. źródła finansowania Kwota brutto w złotych uwagi 

1 
Ze środków własnych  
- gotówka, kredyt bankowy (przedstawić wyciąg 
bankowy) 

  

2. Z pożyczki   

Razem   
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IV WNIOSKOWANA KWOTA, OKRES SPŁATY POŻYCZKI, PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE  

1. Wnioskowana kwota pożyczki  

Wnioskuję o przyznanie mi pożyczki w wysokości złotych: ……………………………………………………………………………. 

słownie złotych: 

2. Wnioskowany okres spłaty - wybrać odpowiednią pożyczkę 

Mikropożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – spłata wyniesie: ……………………………………………… miesięcy  
(maksymalnie do 36 miesięcy) 

3. Rodzaje zabezpieczenia 

Jako zabezpieczenie podstawowe kwoty pożyczki wraz z odsetkami proponuję (zaznaczyć właściwe): 

 Weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową – OBLIGATORYJNIE!!! 

Jako zabezpieczenie dodatkowe kwoty pożyczki wraz z odsetkami proponuję (zaznaczyć właściwe): 

 

Poręczenie wekslowe osób fizycznych wraz z deklaracją wekslową następujących osób (wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
PESEL, stan cywilny)  
 

1. …………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. …………………………………………………………………………………………………………  

 

Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej (wpisać rodzaj nieruchomości, powierzchnia, nr księgi Wieczystej, 
wartość nieruchomości udokumentowana operatem szacunkowym lub innym dokumentem): 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Blokada środków pieniężnych (wpisać wartość blokady, nazwa banku, nr rachunku bankowego):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Gwarancja bankowa (jaki bank?): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zastaw / przewłaszczenie na środkach trwałych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej (wpisać nazwa, rok produkcji, wartość 
udokumentowana fakturą lub innym dokumentem): 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………... 
                 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne (proszę wpisać jakie?)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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V INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY 

1. Jako Przedsiębiorca posiadam zaciągnięte pożyczki, kredyty, leasingi* 

 I kredyt/pożyczka II kredyt/pożyczka III kredyt/pożyczka 

Nazwa pożyczkodawcy    

Rodzaj kredytu/pożyczki    

Data pobrania    

Ostateczny termin spłaty    

Kwota kredytu/pożyczki    

Aktualne zadłużenie    

Zabezpieczenie    

2. jako Przedsiębiorca posiadam kredyty przeterminowane i prolongowane (kwota, data, przyczyna opóźnienia w spłacie): 

 

 

3. Jako Przedsiębiorca otrzymałam/em gwarancje i poręczenia  

Tytuł gwarancji/poręczenia 
 

gwarant  kwota termin ważności 

     

     

4. Jako przedsiębiorca udzieliłam/em gwarancje i poręczenia  

Tytuł gwarancji/poręczenia na czyją rzecz   kwota termin ważności 

    

    

VIII OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  
 

Oświadczenia Wnioskodawcy (należy wybrać TAK lub NIE oraz podpisać) 
 

TAK 
 

NIE 
 

Podpis 
 

Wnioskodawca nie jestem podmiotem, w stosunku do którego Koszalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. lub osoby upoważnione do jej reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i 
pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy 
też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację operacji 
polegającej na wdrożeniu i realizacji Instrumentów Finansowych? 

 

 

 

 

 

Zostałam/em poinformowana/ny, że: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca tj. 
Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 34 oraz Ministerstwo Rozwoju 
z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2/4, które powierzyło przetwarzanie danych osobowych 
w ramach Umowy Operacyjnej 2/RPZP/16418/2019/0/DPE/169 Instrument Finansowy: 
„Mikropożyczka”, „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna” Menadżerowi Funduszu Funduszy tj. Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 00-955, Al. Jerozolimskie 7, oraz Pośrednikowi Finansowemu 
tj. Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie 75-216, ul. Przemysłowa 
8, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 w przypadku większej liczby kredytów/ pożyczek, niż 3 – prosimy nie wypełniać pól, do wniosku należy załączyć oddzielną 
specyfikację z wykazem wszystkich pożyczek i kredytów z podaniem danych określonych w pkt. VII.1. Dla wszystkich kredytów/ 
pożyczek należy załączyć kserokopie umów. 
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2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można 
kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.,                         
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów prawa Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niezbędność 
przetwarzania wynika między innymi z następujących aktów prawnych, 
a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 
c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217), 
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a 
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 
30.09.2014, str.1). 
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Instytucja Zarządzająca tj. Województwo 
Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z 
siedzibą w Szczecinie, 70-540, ul. Korsarzy 34 oraz Ministerstwo Rozwoju z siedzibą w Warszawie 00-
926, ul. Wspólna 2/4, które powierzyło przetwarzanie danych osobowych w ramach Umowy 
Operacyjnej 2/RPZP/16418/2019/0/DPE/169 Instrument Finansowy: „Mikropożyczka”, „Pożyczka 
Obrotowo Inwestycyjna” Menadżerowi Funduszu Funduszy tj. Bankowi Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie 00-955, Al. Jerozolimskie 7, oraz Pośrednikowi Finansowemu tj. Koszalińskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie 75-216,  
ul. Przemysłowa 8, 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2028, 
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu 
zawarcia umowy lub spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych 
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków 
wynikających z obowiązujących przepisów. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 
niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,   
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania, 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wnioskodawca nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w 
toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami oraz 
znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na 
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. 
Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 roku). 

   

Wnioskodawca w przedmiocie objętym finansowaniem wnioskowaną pożyczką nie dopuści do 
nakładania się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, innych 
funduszy, programów środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także z innych źródeł pomocy 
krajowej lub zagranicznej. 

   

Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego 
lub unijnego. 

   

Wnioskodawca nie jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (jeżeli Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis). 
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Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów 
załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

   

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji. 

   

Wnioskodawca, Przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie został/a prawomocnie skazana/y 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 oraz osoby będące członkami 
organów zarządzających bądź wspólnikami reprezentowanego przez mnie podmiotu zostały 
prawomocnie skazana za powyższe przestępstwa. 

 
 

 

 
 

 

 

Wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnianie prowadzonych ksiąg handlowych oraz wszelkich 
innych dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością, które będą 
niezbędne dla oceny wniosku pożyczkowego przez pracowników KARR S.A.  

   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową przez Koszalińską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A., a także na ich udostępnianie innym podmiotom, w szczególności 
Instytucji Zarządzającej, Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz organom administracji publicznej, 
a w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z przepisami 
prawa. 

   

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych 
dokumentach są prawdziwe oraz zapoznałem/liśmy się z Regulaminem udzielania pożyczek w 
ramach Instrumentu Finansowego Mikropożyczka. 

 

 

 

 

 

 

- W przypadku otrzymania pożyczki, Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia zaktualizowanego Zestawienia otrzymanej 
pomocy de minimis, jeżeli po złożeniu niniejszego wniosku, a przed dniem podpisania umowy pożyczki, otrzyma pomoc de 
minimis.   

 
- Ja, niżej podpisana(y) upoważniam do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o 
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, zarówno przed, jak i po wejściu ustawy dnia 9 kwietnia 2010 
r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 ze zmianami). 
 
Ja, niżej podpisana(y) – na podstawie przepisu art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1876) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 ze zmianami) – w imieniu: własnym jako prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………………………………………………………………..  z siedzibą                                              
w ……………………………………………….…/ reprezentowanego przeze mnie wnioskodawcy pod firmą 
……………………………………………………… z siedzibą w …………………………….…* niniejszym upoważniam Koszalińską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich 
dotyczących mojego/ reprezentowanego przeze mnie wnioskodawcy* wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec 
banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 zł (pięćset złotych) lub braku danych o 
takim zadłużeniu. 
 

Wnioskodawca zobowiązany jest do parafowania każdej zapisanej strony wniosku. 
 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość (data: dd-mm-rrrr) Czytelny podpis Wnioskodawcy, pieczęć 

 

 
   


