
 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa 
 

 
 

Fundacja Wspomagania Wsi 
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa 

                            tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70  fww@fww.org.pl 

 

W N I O S E K  O  P O Ż Y C Z K Ę 
„Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim” 

Adres wnioskodawcy 

 
...................................................   ...........................................   
.................................................................... 
                   Nazwisko                                   Imię                                                   Miejscowość 
 
.................................................   .............................................   
.................................................................... 
                    Gmina                                     Powiat                                                Województwo 

…………………………...   ……...   ...............................   -
......................................... 

              ulica                       nr      tel. (w tym nr kierunkowy)               kod pocztowy                       poczta 

data wpływu 
 
 
 
 

nr 
 
 

 

1. Proszę o udzielenie:  

Pożyczki  w wysokości ......................... złotych, na okres ........... miesięcy, 

w tym z........ miesięcznym okresem karencji 

2. Zamierzam wykorzystać pożyczkę na: uruchomienie nowej działalności gospodarczej, 

rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej (właściwe zaznaczyć) 

3. Rodzaj przedsięwzięcia: (podać np.: szewskie, wyroby z drewna, sklep z odzieżą) 

a. usługi: ......................................................................................... nr PKD:  

b. produkcja: ................................................................................... nr PKD:  

c. handel: ........................................................................................ nr PKD:  
 

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w .................................................................. 
 

dnia ............................ z datą rozpoczęcia działalności .......................................................... 
 

4. Lokalizacja przedsięwzięcia – miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 

  -          

kod pocztowy                          poczta           miejscowość             ulica               nr             gmina                       powiat 

 Miejscowość posiada nie posiada   prawa miejskie lub status miasta 

5. Pożyczka zostanie przeznaczona na następujące cele:
1
 inwestycyjne obrotowe, 

według następującego podziału: 

Wyszczególnienie Wydatki na realizację  
w złotych  

Przewidywany 

termin realizacji  

   

                                            
1
 W przypadku wystąpienia obydwu celów, zaznaczyć jeden dominujący 



   

   

   

 

6. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie: .......... złotych, w tym środki własne: ......... 

złotych. 
 

7. Posiadam rachunek bieżący w Banku: (pełna nazwa) ……….................................................... 

nr 
-


-


-


-


-


-
 

 

8. Jako poręczycieli pożyczki proponuję: 

1..........................................................................................  
                                                       nazwisko i imię                                                                                                  PESEL 

2...........................................................................................  
                                                      nazwisko i imię                                                                                                   PESEL 

3...........................................................................................  
                                                      nazwisko i imię                                                                                                   PESEL 
 

P L A N   P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A 
A. Opis planowanego przedsięwzięcia. 

Oferowane na rynek rodzaje wyrobów, usług: ......................................................................... 

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

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

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

B. Ocena rynku. 
1. Co skłoniło Wnioskodawcę do planowanego przedsięwzięcia: ................................................ 

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

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

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

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

2. Jakie cechy wyróżniają wyroby (usługi) oferowane przez Wnioskodawcę po zrealizowaniu 

przedsięwzięcia od wyrobów (usług) oferowanych przez konkurencję:..................................... 

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

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

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

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

C. Charakterystyka działalności. 
Moja działalność gospodarcza, w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o 

pożyczkę, charakteryzowała się następującymi wielkościami:  

a. okres działalności gospodarczej w okresie: ....................................................................  

                                                   np. cały rok lub sezonowo od – do  

b. średni obrót (sprzedaż) wyniósł ..................................................................... 

zł./miesiąc 

c. maksymalny obrót (sprzedaż) wyniósł ........................................................... zł./miesiąc 



Po zrealizowaniu przedsięwzięcia przy pomocy pobranej pożyczki przewiduję, że:  

a. okres działalności gospodarczej w okresie .....................................................................  

                                                 np. cały rok lub sezonowo od – do  

b. średni obrót (sprzedaż) będzie wynosił ......................................................... zł./miesiąc 

c. maksymalny obrót (sprzedaż) będzie wynosił ............................................... zł./miesiąc 

d. działalność poprowadzę ................................................................................................. 
 

                   np. samodzielnie; prowadzę z żoną/synem; itp. 

e. zatrudnię dodatkowo (liczba) …. kobiet, …. mężczyzn 

D. Koszt realizacji przedsięwzięcia. 
Zakres i harmonogram planowanych robót, zakupów do zrealizowania przedsięwzięcia 

 

Lp. Specyfikacja wydatków Wydatki Termin realizacji 

A. Wydatki poniesione 

 Roboty   

1    

2    

3    

4    

 Zakupy   

1    

2    

3    

4    

5    

 Razem wydatki poniesione   

B. Wydatki planowane 

 Roboty   

1    

2    

3    

4    

5    

 Zakupy   

1    

2    

3    

4    

5    

 Razem wydatki planowane   

 Całkowite wydatki    

 

 

 

 

 

 



  



                                                                                         Przepływy gotówkowe na koniec kwartału       

    
Wykonanie w roku 2.... w 

kwartałach 
Prognoza w roku ........ w 

kwartałach 
Prognoza w roku ......... w 

kwartałach 

  W y s z c z e g ó l n i e n i e I II III IV I II III IV I II III IV 

A. Przychody (suma od I do IV)                         

I Sprzedaż wyrobów własnych                          

II Sprzedaż towarów i materiałów                         

III Sprzedaż usług                         

IV Pozostałe przychody (jakie?)                         

B. Wydatki (suma od I do X)                         

I Zakupy surowców i materiałów do własnej produkcji                          

II Zakupy towarów i materiałów do odsprzedaży                         

III Zakupy materiałów dla świadczenia usług                         

IV Usługi transportowe (koszty własne i zlecone)                         

V Wynagrodzenia                          

VI Narzuty na wynagrodzenia                         

VII Paliwo, energia, gaz, woda, c.o., kanalizacja itp.                          

VIII Ubezpieczenie majątkowe związane z przedsięwzięciem                         

IX Pozostałe wydatki                         

X Odsetki od kredytów bankowych i innych pożyczek                         

C. Razem gotówka z operacji gosp. (A -- B)                         

D. Inne źródła przychodów (suma od I do III)                         

I Środki własne                          

II Pożyczka Fundacji                          

III Kredyty bankowe i inne pożyczki                          

E. Inne wydatki (suma od I do VI)                         

I Podatek dochodowy                         

II Ubezpieczenia własne                          

III Wydatki na uruchomienie przedsięwzięcia                         

IV Spłata rat pożyczki FUNDACJI                         

V Spłata rat kredytów bankowych i innych pożyczek                          

VI Inne wydatki (jakie?)                         

F. Razem gotówka z innych źródeł (D -- E)                         

G. Gotówka końcowa z działalności (C+F)                         

H. Środki pieniężne na początek okresu                         

                                                                                                                                                     Środki pieniężne na koniec okresu (G+H)                         

UWAGA Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych             



Oświadczam, że mój współmałżonek nie jest Pożyczkobiorcą i / lub Poręczycielem pożyczek 

udzielonych przez Fundację Wspomagania Wsi będących w okresie spłaty. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji „Programu pożyczkowego wspierania przedsiębiorczości w woj. 
Podkarpackim” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. 
U. Nr 133, Poz. 883)." 
 

 
....................................................   ...................................................................... 
                    Miejscowość i data         podpis wnioskodawcy  

 

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez Wnioskodawcę 

 

....................................................   ...................................................................... 
 Miejscowość i data           podpis współmałżonka wnioskodawcy 

 

Niniejszy Wniosek o pożyczkę oraz załączniki sprawdziłem i potwierdzam zgodność 

podanych w nich informacji 

 

....................................................   ...................................................................... 
                                   data        podpis doradcy pożyczkowego  

 

Do niniejszego wniosku załączam: (załączniki mnie nie dotyczące skreślam) 

1. Oświadczenie Pożyczkobiorcy 

2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy 

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (lub oświadczenie) 

4. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (lub 

oświadczenie) 

5. Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej  

6. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON  

7. Inne ............................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

Opinia doradcy pożyczkowego do wniosku o pożyczkę 
 

Pożyczkobiorca ............................................................................................................................ 

Adres zamieszkania Pożyczkobiorcy:  .......................................................................................... 

 

Opinia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                   miejscowość  data        podpis 


