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Wniosek nr: 
Wpłynął w dniu:                  
Przyjęty w dniu:  

 
Wniosek o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR2 

 
1. DANE O  WNIOSKODAWCY 

 
 
1. INFORMACJE O FIRMIE 
 

Nazwa firmy  

Właściciel(e)  

Adres siedziby firmy  

Osoba do kontaktu  

Gmina/Powiat   

Telefon  

E-mail główny  

E-mail/www   

REGON  

NIP  

Forma prawna 

☐osoba fizyczna ☐spółka komandytowa ☐inna (podać jaka)………………… 

☐spółka cywilna ☐sp. z o.o.  

☐spółka jawna ☐spółka akcyjna  

Forma opodatkowania 

☐pełna księgowość  

☐ryczałt ewidencjonowany  

☐podatkowa księga przychodów i rozchodów 

☐karta podatkowa 

Płatnik podatku od towarów i usług 
(VAT) 

☐tak  

☐nie 

Nr rachunku bankowego  
i nazwa banku 
prowadzącego rachunek 

 

Okres funkcjonowania w branży, 
która dominuje w firmie: 

☐powyżej 4 lat 

☐od 2 do 4 lat 

☐od 1 roku do 2 lat 

☐do 1 roku 

Doświadczenie zarządzającego 
w kierowaniu firmą: 

☐powyżej 4 lat 

☐od 2 do 4 lat 

☐od 1 roku do 2 lat 

☐do 1 roku 
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Doświadczenie zawodowe w branży, 
która dominuje w firmie (dotyczy 
zarządzających): 

☐powyżej 4 lat 

☐od 2 do 4 lat 

☐od 1 roku do 2 lat 

☐do 1 roku 

Wywiązywianie się ze zobowiązań: 

☐terminowe 

☐opóźnienia z przyczyn obiektywnych 

☐brak zobowiązań 

☐niedotrzymywanie terminów 

Występowanie tytułów 
egzekucyjnych: 

☐nie 

☐sporadycznie, małe kwoty 

☐tak 

 
2. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE:   
     (zatrudnienie zgodnie ze stanem na dzień złożenia wniosku) 

Właściciel 
Pracownicy  

w pełnym wymiarze 
Razem 

Uczniowie, praktykanci, 
stażyści, umowy  
cywilno-prawne 

    

 
3. STATUS (WIELKOŚĆ) PRZEDSIĘBIORSTWA 

Status przedsiębiorstwa 
 - w rozumieniu przepisów załącznika nr 
I Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014  

☐ mikro – poniżej 10 etatów 

☐ mała – poniżej 50 etatów 

☐ średnia – poniżej 250 etatów 

Czy Wnioskodawca powiązany jest 
osobowo lub kapitałowo z innymi 
podmiotami? 

☐tak ☐nie 

 

Jeżeli zaznaczono „tak” prosimy o podanie nr REGON podmiotów powiązanych oraz opisanie charakteru powiązania. 

1.  

2.  

3.  

 
4. SYTUACJA MAJĄTKOWA FIRMY 
      Lista nieruchomości 

Lp. Położenie i rodzaj nieruchomości 
Rok 

budowy 

Numer 
księgi 

wieczystej 

Wartość 
rynkowa w PLN 

1.     

2.     

3.     

 
      Lista pojazdów 

Lp. Rodzaj i przeznaczenie pojazdu Marka i rok produkcji 
Wartość 

rynkowa w PLN 

1.    
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2.    

3.    

 
      Lista maszyn i urządzeń o warości powyżej 10 tys. zł 

Lp. Rodzaj i przeznaczenie maszyny Rok produkcji 
Wartość 

rynkowa w PLN 

1.    

2.    

3.    

 
   Wartość rynkowa składników majątku firmy – w pustych polach prosimy wpisać 0 

Rodzaj składnika Sumaryczna wartość rynkowa w PLN 

Nieruchomości  

Pojazdy  

Maszyny i urządzenia  

Materiały, surowce i towar  

Środki pieniężne  

Inne składniki majątkowe  

Wartość majątku ogółem  

 
5. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ORAZ UDZIELONA POMOC COVID 

(m.in. pożyczki, kredyty, limity kredytowe w rachunku, karty kredytowe, poręczenia, leasing, inne zobowiązania 
finansowe, subwencje, dotacje i inne rodzaje pomocy COVID). 
 

L
p. 

Nazwa 
instytu

cji 

Rodzaj 
zobowiąza

nia 

Data 
uruchomi

enia 

Data 
spłaty 

Kwota 
przyznan
a w PLN 

Kwota 
obecnego 
zadłużeni
a w PLN 

Wysoko
ść 

oprocen
to-wania 

Wysokoś
ć raty 

miesięcz
nej  

- kapitał 

Rodzaj 
przyjętyc

h 
zabezpie

czeń 

Czy firma Wnioskodawcy posiada zobowiązania finansowe?      ☐tak       ☐nie 

1.          

2.          

3.          

 
6. WNIOSKOWANA POŻYCZKA 
Maksymalna kwota pożyczki to 15.000.000,00 zł, nie większa jednak niż: 
 - 25% łącznego obrotu firmy w 2019r. albo 
- dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń w 2019 roku (w tym podwykonawców) 
W przypadku wyczerpania powyższych limitów, istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków 
płynnościowych – patrz Karta Produktu Rozdz. I pkt 2. ppkt 3). 
 

Łączny obrót 
Wnioskodawcy w 2019 r. 
w PLN 

 

Koszt wynagrodzeń 
w 2019 r. (w tym 
podwykonawców) w PLN 
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Przeznaczenie pożyczki  
– planowany cel 

☐ Wynagrodzenia pracowników 

☐ Zobowiązania publiczno-prawne 

☐ Spłata zobowiązań handlowych 

☐ Pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury 

 ☐ Surowce lub towar 

 ☐ Bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu (nieopłacona rata z terminem 
spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu 
wydatkowania Jednostkowej Pożyczki) 

Wnioskowana kwota 
pożyczki w PLN 

 

Wnioskowany okres 
spłaty pożyczki  
w miesiącach 

 

Wnioskowany okres 
karencji w miesiącach 

 

Uwagi  

UWAGA: Wydatkowanie środków Pożyczki Płynnościowej musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 
180 dni kalendarzowych od dnia jej uruchomienia tj. wypłaty całkowitej kwoty pożyczki. 
 

7. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI 
Obowiązkową formą zabezpieczenia jest: weksel własny in blanco, wystawiony przez osobę lub osoby fizyczne, 
prowadzące działalność gospodarczą (także w formie spółek osobowych), poręczony przez współmałżonków, 
a w przypadku spółek kapitałowych lub innych jednostek organizacyjnych - weksel własny in blanco, wystawiony 
przez prawnych reprezentantów tych podmiotów gospodarczych.  

 
Poręczenie wekslowe 

Lp. Imię i nazwisko/nazwa poręczyciela 

1.  

2.  

3.  

 
Hipoteka na nieruchomości 

Lp. Rodzaj i miejsce położenia nieruchomości 
Nr księgi wieczystej 

nieruchomości 

Szacunkowa 
wartość 

rynkowa w PLN 

1.    

2.    

3.    

 
Przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na pojazdach lub maszynach 

Lp. Rodzaj, typ, marka, nr rejestracyjny 
Szacunkowa 

wartość 
rynkowa w PLN 

1.   

2.   

3.   

 
Inne zabezpieczenia 
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Lp. Rodzaj zabezpieczenia Wartość w PLN 

1.   

2.   

3.   

 
8. OŚWIADCZENIA 

 

☐tak ☐nie 
Oświadczam(y), że nie zalegałem(am)/ żaden ze wspólników spółki osobowej nie 

zalegał z podatkami wobec US ani innych organów na dzień 31.12.2019. 

☐tak ☐nie 
Oświadczam(y), że nie zalegałem(am)/ żaden ze wspólników spółki osobowej nie 

zalegał ze składkami ZUS na dzień 31.12.2019. 

☐tak ☐nie 
Oświadczam(y), że wszystkie informacje zawarte w przedstawionym wniosku 

są prawdziwe. 

☐tak ☐nie 
Oświadczam(y), że znana jest mi (nam) treść Regulaminu udzielania Pożyczek 

Płynnościowych i akceptuję(my) jego treść. 

☐tak ☐nie 

Oświadczam, że nie zostałem(am) prawomocnie skazany(a) 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 
(dotyczy wszystkich przedsiębiorców). 
Ponadto oświadczam, że żadna z osób będących członkami organów zarządzających 
bądź wspólnikami w przedsiębiorstwie, które reprezentuję nie została prawomocnie 
skazana za ww. przestępstwa (dotyczy przedsiębiorców nie będących osobą fizyczną). 

☐tak ☐nie 
Oświadczam(y), że znana jest mi (nam) obowiązująca Taryfa opłat i prowizji (dostępna 
na stronie internetowej www.fundacja.opole.pl) i akceptuję(my) jej treść. 

☐tak ☐nie 

Oświadczam(y), że wydatki objęte niniejszym wnioskiem, nie zostały uprzednio 

pokryte ze środków  Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, innych 

funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej a także innych 

źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. 

☐tak ☐nie 

Oświadczam(y), że nie znajduję(emy) się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 651/2014  lub w dniu 31.12.2019 Przedsiębiorstwo nie znajdowało 

się w trudnej sytuacji, jeżeli po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z powodu 

wystąpienia pandemii COVID-19. 

☐tak ☐nie 

Oświadczam(y), że nie ciąży na mnie (nas) obowiązek zwrotu pomocy, wynikający 

z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze 

wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego. 

☐tak ☐nie 

Oświadczam(y), że jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem 

w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

☐tak ☐nie 

Oświadczam(y), że jestem(eśmy) osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo 

jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa 

ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie 

woj. opolskiego lub dolnośląskiego. 

☐tak ☐nie 

Oświadczam(y), że nie jestem (nie jesteśmy) wykluczeni z możliwości dostępu do 

środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie 

podlegają osoby uprawnione do naszej reprezentacji,  w szczególności na podstawie 

art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach 

powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terenie RP, art. 9, ust. 1 pkt. 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
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za czyny zabronione pod groźbą kary. 

☐tak ☐nie 

Oświadczam(y), że nie jestem (nie jesteśmy) zarówno bezpośrednio jak i pośrednio 

powiązani z Fundacją Rozwoju Śląska lub z osobami upoważnionymi do jej 

reprezentacji. Dotyczy to między innymi powiązań o charakterze majątkowym, 

kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby 

potencjalnie wpływać na prawidłowy proces realizacji pożyczki. 

☐tak ☐nie 

Oświadczam, że posiadam(my) siedzibę na terenie woj. opolskiego lub dolnośląskiego, 

zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 

stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

☐tak ☐nie 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do udzielenia i realizacji pożyczki przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu 

oraz na potrzeby jednostek kontrolujących i nadzorujących działalność Fundacji, na 

żądanie tych jednostek, zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. 

☐tak ☐nie 

Wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich (naszych) 

danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Fundację Rozwoju Śląska, Bank 

Gospodarstwa Krajowego oraz  upoważnione przez nią instytucje lub podmioty, 

którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

zawartych umów, instytucje lub podmioty, które mogą otrzymywać dane osobowe 

w związku z realizacją stosunków gospodarczych, podmioty świadczące usługi 

doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub 

prowadzenia zastępstwa procesowego, podmioty wobec których wyraziłeś/liście 

zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie 

z przywołanymi wyżej przepisami. 

☐tak ☐nie 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych w celach 

marketingowych przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu, zgodnie z Rozporządzeniem 

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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

☐tak ☐nie 

Wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie od Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu informacji 

handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). 

Proszę o przesyłanie 
pism i zawiadomień 
związanych z wnioskiem 
oraz ewentualna umową 
pożyczki w tym 
zawiadomienia o decyzji 
jedną z poniższych dróg: 

☐Drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku 

☐Pocztą tradycyjną 

 
 

9. BIZNES PLAN 
 
9.1. Prosimy o przedstawienie firmy Wnioskodawcy:  

a) rodzaj prowadzonej działalności,  
b) opis oferowanych produktów/usług, stosowanej technologii, 
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c) odbiorcy produktów/usług (klient indywidualny/ firmowy; główni odbiorcy – udział w %), umowy 
z odbiorcami (jeśli dotyczy), formy i terminy rozliczeń, odsługiwany obszar, sezonowość – jeśli występuje, 
metody dystrybucji, 

d) opis posiadanych: zasobów ludzkich, technicznych, infrastruktury (lokalizacja siedziby/siedzib),  
e) dostawcy (główni - udział % dostaw, forma i terminy rozliczeń), 
f) scharakteryzowanie konkurencji (czy są to małe, czy duże firmy, jak wygląda nasycenie rynku) mocne 

i słabe strony względem konkurencji. 

Opis działalności:  

 

 
9.2. Zmiany w zatrudnieniu 

Prosimy o podanie zmian w zatrudnieniu pomiędzy stanem obecnym, a końcem roku 2019, 2020 i 2021. 
Liczba osób (zarówno na etatach jak i personelu zatrudnionego w firmach podwykonawczych): 

Koniec 2019  

Koniec 2020  

Koniec 2021  

Okres bieżący  

Opis zmian w zatrudnieniu: 

 
 
 
 
 
 

 
9.3. Uzasadnienie ubiegania się o finansowanie płynnościowe 

Oświadczam, że negatywne konsekwencje epidemii COVID-19: (zaznaczyć właściwe) 

☐tak ☐nie  Spowodowały istotne problemy płynnosciowe w mojej działalności w okresie historycznym  

☐tak ☐nie Spowodowały obecne problemy z płynnością mojej działalności 

☐tak ☐nie 
Prognozuję, że spowodują wysokie ryzyko utraty płynności finansowej w najbliższej 
przyszłości 

Szczegółowy opis negatywnych konsekwencji epidemii COVID-19 w odniesieniu do płynności finansowej firmy 
Wnioskodawcy. Opisane problemy należy poprzeć dokumentacją, bądź uprawdopodobnienie ryzyka wystąpienia 
takiej sytuacji w najbliższej przyszłości. 
Prosimy wskazać np.: 

a) spadek obrotów/ przychodów w konkretnym okresie, spadek rentowności- na danych finansowych,  

b) spadek ilości zrealizowanych usług/ wytworzonych produktów,  

c) zmniejszenie ilości klientów/ kontrahentów, 

d) przestoje w działalności, ograniczenie w łańcuchu dostaw surowców, materiałów, towaru,  

e) wzrost kosztów - wynikających z inflacji, wzrostu cen energii,  ograniczenia łańcucha dostaw (wykaz 
kosztów sprzed i w trakcie opisywanego okresu), 

f) konieczność wydłużania terminów płatności (terminy na wystawianych fakturach sprzed i w trakcie 
pandemii), wystąpienie zatorów płatniczych, ściąganie należności (porównanie należności 
przeterminowanych sprzed i w trakcie opisywanego okresu), 

g) redukcja ilości miejsc pracy lub czasowe ograniczenie w dostępności pracowników z przyczyn 
zdrowotnych i opieki nad dziećmi – lista absencji w roku, porównanie opiek, chorobowych z okresem 
sprzed pandemii, 
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h) czasowy zakaz lub ograniczenie prowadzenia działalności (urzędowe), 

i) likwidacja zapasów z powodu braku możliwości zbytu i upłynięcia terminu przydatności – protokoły 
likwidacji zapasów, 

j) wstrzymanie strategicznych inwestycji na które zaciągnięto zobowiązania finansowe ze wskazaniem 
terminu realizacji i planowanych do osiągnięcia przychodów po zakończeniu inwestycji. 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.4. Dostosowanie firmy do działania w czasie COVID-19  

Prosimy o opis działań, które wprowadzono w firmie w związku z epidemią COVID-19 (zmiany/ dostosowanie 
przedsiębiorstwa, płatności, dostawy, kontakty z klientami): 

 

 
9.5. Prosimy o podanie prognozy osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania działalności 

gospodarczej: 

Prognozy: Koniec 2022 Koniec 2023 

Prognozowana liczba etatów w firmie   

Prognozowana suma przychodów firmy w PLN   

Prognozowana suma zobowiązań firmy z tytułu dostaw 
i usług w PLN 

  

Prognozowana suma zobowiązań firmy wobec instytucji 
finansowych (pożyczki, kredyty, leasingi itp., wliczając 
wnioskowaną pożyczkę) w PLN 

  

Opis założeń i harmonogram osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania prowadzonej 
działalności gospodarczej/ plan odbudowy działalności po okresie epidemii COVID-19  

 

 

☐nie  ☐tak 
Oświadczam, że prowadzone jest w stosunku do mnie/nas postępowanie sądowe, 

arbitrażowe, administracyjne lub karno-skarbowe. 

☐nie  ☐tak Oświadczam, że złożono wobec mnie/nas wniosek o ogłoszenie upadłości. 

☐nie  ☐tak 
Oświadczam, że podjęto decyzję/ wdrożono w stosunku do mnie/nas proces 

naprawczy, restrukturyzacyjny, likwidacyjny lub zawieszenia działalności. 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
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osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo 
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 
przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA, z siedzibą: ul. Wrocławska 133, 
45-837 Opole. 
 
 
Miejscowość:......................................                                     Pieczęć Wnioskodawcy: 
     
Data:...................................................                
 
 
          ……………………….………………………….      
                                                                Podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę 

 
 


