
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

ul. Unii Europejskiej 10 

32-600 Oświęcim 

tel. 33 844 73 44 

 

 

 

Wniosek o udzielenie pożyczki  
 

Pole wypełnia pożyczkodawca 
 

Data wpływu  

Nr wniosku  

 
 

WNIOSEK 

Wnoszę o przyznanie pożyczki w 
wysokości 

 

 

Maksymalna kwota pożyczki: 
dla firm niezatrudniających pracowników – 15 000 zł 

dla firm zatrudniających pracowników – 30 000 zł 
 

Okres finansowania: 
 

maksymalnie 60 m-cy 

W tym karencja w spłacie rat 

kapitałowo-odsetkowych 

 

maksymalnie 6 m-cy 

Numer rachunku bankowego firmy  

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy na dzień 

złożenia wniosku 

 

Proponowane zabezpieczenie pożyczki 

Weksel in blanco 
 

 

obligatoryjnie 

 

…………………….. 

wartość – jeśli 

dotyczy 
 
 

Opcjonalnie: poręczenie cywilne1, hipoteka, zastaw 
rejestrowy, przewłaszczenie, inne – jakie? 

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

 
 

                                                      
1 W przypadku wyboru poręczenia cywilnego, należy złożyć wraz z niniejszym wnioskiem oświadczenie poręczyciela 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych 
dochodów.  



 
 
 

 

DANE FIRMY 

 

 

 

(nazwa przedsiębiorcy/imię i nazwisko) 

 

 

(adres siedziby/oddziału przedsiębiorcy) 

Numer identyfikacji podatkowej NIP 
 
 

Numer identyfikacji REGON 
 

 

Data podjęcia działalności gospodarczej 

 
 

Wnioskodawca (reprezentant firmy)2 

1 

Imię  

Nazwisko  

Miejsce zamieszkania  

Numer dokumentu tożsamości  

PESEL   

Dane współmałżonka 

Imię  

Nazwisko  

Miejsce zamieszkania  

Numer dokumentu tożsamości   

PESEL  

Miejsce zatrudnienia  

Miesięczny dochód netto  

2 

Wnioskodawca (reprezentant firmy) 

Imię  

Nazwisko  

Miejsce zamieszkania  

Numer dokumentu tożsamości  

PESEL   

                                                      
2 W przypadku większej reprezentacji firmy należy powielić dane wnioskodawcy i współmałżonka 



 
 
 

 

Dane współmałżonka 

Imię  

Nazwisko  

Miejsce zamieszkania  

Numer dokumentu tożsamości   

PESEL  

Miejsce zatrudnienia  

Miesięczny dochód netto  

 

Majątek przedsiębiorstwa 

Nieruchomości 

 

Proszę podać rodzaj nieruchomości i nr księgi 

wieczystej 

 

Proszę podać wartość rynkową – jeśli dotyczy 

Środki trwałe 

 

Proszę podać rodzaj i łączną wartość rynkową – jeśli 

dotyczy 

Zobowiązania na dzień złożenia wniosku. 
Proszę wskazać inne kredyty, pożyczki, 

leasingi. 

 

Łączna wartość zobowiązań 

 

Suma miesięcznych zobowiązań 

Należności na dzień złożenia wniosku  

Przychód za 2019 r.  

Koszty w 2019 r.  

Dochód za 2019 r.  

 

 

Majątek prywatny pożyczkobiorcy3 

Nieruchomości 

 

Proszę podać rodzaj nieruchomości i nr księgi 

wieczystej 

 

Proszę podać wartość rynkową – jeśli dotyczy 

Środki transportu  

                                                      
3 Nie dotyczy spółek prawa handlowego 



 
 
 

 

Proszę podać łączną wartość rynkową – jeśli dotyczy 

Zobowiązania na dzień złożenia wniosku. 
Proszę wskazać inne kredyty, pożyczki. 

 

Łączna wartość zobowiązań 

 

Suma miesięcznych zobowiązań 

Inne źródła przychodu –proszę wskazać 
rodzaj i miesięczny dochód netto. 

 

 

 

UZASADNIENIE UDZIELENIA POŻYCZKI 

Proszę krótko opisać bieżącą sytuację firmy:   

 opis branży w jakiej działa firma 

 wpływ epidemii na sytuację ekonomiczną 

firmy 
 skalę spadku obrotów w firmie 

 problemy z jakimi obecnie boryka się 

firma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeznaczenie pożyczki – proszę podać jakie 

koszty zostaną sfinansowane z pożyczki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

1 zapoznałem/am się z regulaminem Oświęcimskiego Funduszu Pożyczkowego  

2 
wszystkie informacje, które zawarłem/am w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone 

w załączonych dokumentach są prawdziwe. 

3 
jestem przedsiębiorcą należącym do sektora MŚP w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)* 

4 prowadziłem/am działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.     

5 
zobowiązuję się, że wykorzystam środki z pożyczki, zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na 
niwelowanie negatywnych skutków ekonomicznych mojego przedsiębiorstwa, w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

6 
oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie we wniosku są zgodne  z prawdą.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

* MŚP – należy przez to rozumieć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; 

 

 

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

               (miejscowość i data)                   (podpis przedsiębiorcy) 
 



 
 
 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej „RODO”), poniżej 

przekazuję następujące informacje: 
 

Tożsamość administratora 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Biznesu 
Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. 

Dane kontaktowe 
administratora 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy 

cbmz@cbmz.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Unii 

Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim. 

Dane kontaktowe 
inspektora ochrony 

danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 
szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem 

poprzez adres mailowy inspektora iod@cbmz.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora: Inspektor Ochrony Danych, ul. Unii Europejskiej 10, 

32-600 Oświęcim. 

Cele przetwarzania i 

podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:  

a) w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki lub podjęcia działań 
przed udzieleniem poręczenia/zabezpieczenia rzeczowego–podstawą prawną 

tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą przed zawarciem umowy), a także w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest rozpoznanie wniosku o 
udzielnie pożyczki,  ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 

roszczeniami oraz w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną 

tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora), 
b)w razie zawarcia umowy pożyczki, w celu realizacji umowy pożyczki lub w 

razie udzielenia poręczenia/zabezpieczenia rzeczowego w celu realizacji 
stosunku poręczenia, zabezpieczenia rzeczowego -podstawą prawną tego 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą), 

c)w razie zawarcia umowy pożyczki w celu realizacji przez Administratora 
ciążących na nim obowiązków prawnych - podstawą prawną tego 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 
d)w razie zawarcia umowy pożyczki lub w razie udzielenia poręczenia 

/zabezpieczenia rzeczowego -w celu realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub 

obrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy lub z poręczenia 
/zabezpieczenia rzeczowego, a także w celach analitycznych i statystycznych 

-podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). 

Odbiorcy danych 

  

Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom 
Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz 

Administratora w szczególności w zakresie obsługi doręczeń, prawnej, 
windykacyjnej, audytu, a także innym podmiotom na podstawie 

mailto:cbmz@cbmz.pl
mailto:iod@cbmz.pl


 
 
 

 

obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji, staroście, instytucjom 

kontrolnym). 

Okres przechowywania 

danych 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres  od momentu złożenia  

wniosku o udzielenie pożyczki przez czas realizacji umowy i trwania stosunku 
zobowiązaniowego oraz trwania wzajemnych roszczeń, a ponadto po tym 

okresie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 
r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. 

Prawa podmiotów danych 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 
1. prawo dostępu do swoich danych; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
3. prawo do usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej;  

4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych; 

5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia, którym jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Tel: 22 531 03 00 

Informacja o dowolności 
lub obowiązku podania 

danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest 

warunkiem: podpisania umowy pożyczki i jej realizacji lub udzielenia 
poręczenia/zabezpieczenia rzeczowego co oznacza, że odmowa podania 

danych jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy 

pożyczki lub udzielenia poręczenia /zabezpieczenia rzeczowego. 

      
 

 
 

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

               (miejscowość i data)                   (podpis przedsiębiorcy) 
 

 
 

 

 


