
 

 

 
 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 

ARP LEASING Sp. z o.o. 
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI1 
w ramach 

Programu wsparcia sektora autobusowych przewozów pasażerskich 

LEASINGODAWCA:  

WNIOSKODAWCA: 
Nazwa przedsiębiorcy   

Adres siedziby  

KRS  

REGON  

NIP  

Uprawnieni reprezentanci  

 Oświadczam, że: 

 
Zapoznałem się z Regulaminem ubiegania się o udział w programie wsparcia dla przedsiębiorców 
sektora autobusowych przewozów pasażerskich, zamieszczonym na www.arp-tarcza.pl 

 
 
prowadziłem działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. i nadal ją prowadzę na dzień 
składania wniosku  

 
prowadzę działalność gospodarczą o przeważającym rodzaju działalności zawierającym się w sekcji 
PKD 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski przy wykorzystaniu środków 
transportowych lub pod numerem PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie 
indziej niesklasyfikowany, 

 
posiadam środek/środki transportu umożliwiający przewóz pasażerski, co najmniej 9 osób, 
wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, objęty Umową Leasingu, w rozumieniu 
definicji ujętej w Regulaminie. 

 

nie zalegałem z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na 
dzień złożenia Wniosku (przy czym nie uznaje się za zaległość (i) rozłożenia płatności na raty lub jej 
odroczenia, lub (ii) zalegania z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne 
nieprzekraczającego trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej), 

 

Nie prowadzę działalności w zakresie 
a) Produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczeniem bądź naruszeniem 

wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;  

b) Działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady 

ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i 

inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające 

aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także 

agencje ratingowe.  

Wielkość 
Przedsiębiorcy/Zatrudnienie2 

 

 
 

 

 

                                                           
1 Wniosek stanowi załącznik do REGULAMINU ubiegania się o udział w programie wsparcia dla przedsiębiorców sektora 
autobusowych przewozów pasażerskich  
2 Stan na koniec 2020r. 



 

 

 

Struktura własności 
(nazwa, udziały w %) 

Podmiot  Udział % 
  

  

  

Opis prowadzonej 
działalności (m.in. rok 
rozpoczęcia, struktura 
sprzedaży, ogólna 
charakterystyka 
prowadzonej działalności) 
 

 

Podmioty powiązane 
kapitałowo lub osobowo  
(nazwa, udziały w %) 

Podmiot Typ powiązania 
  

  

  

  

Dane osoby kontaktowej 
(adres email, numer 
telefonu) 

 

 

 

WNIOSKOWANE PARAMETRY POŻYCZKI  
Kwota (brutto)  w PLN– suma rat 
leasingowych, które mają zostać 
sfinansowane z pożyczki 

 

Liczba rat leasingowych spłacanych przez 
Instytucję w miesiącach- do 12 miesięcy 

 

Okres spłaty pożyczki w miesiącach  

Całkowity okres umowy pożyczki (okres 
spłaty rat leasingowych przez Instytucję + 
okres spłaty pożyczki) w miesiącach 

 

Numer umowy leasingowej 3  

 

 

  

                                                           
3 Umowa leasingowa, której spłata rat stanowi cel wnioskowanej pożyczki 



 

 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. 

Nowy Świat 6/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS: 0000037957, NIP: 

5260300204, REGON 0067464107 (zwaną dalej „ARP”) oraz ARP Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy 

Świat 6/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000788461, NIP: 

7010931695, REGON 383240977 (zwaną dalej „ARPL”) wskazanych we wniosku o zawarcie umowy danych osobowych, danych 

osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach oraz wszelkich informacji przekazanych w związku ze złożeniem niniejszego 

wniosku:  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zbadania kondycji finansowej oraz rozpatrzenia 

wniosku, zawarcia i wykonania umowy. Niniejsza zgoda jest dobrowolna, jednakże jej nieudzielenie wiąże się z 

uniemożliwieniem oceny kondycji finansowej, a w konsekwencji rozpatrzeniem wniosku, a także zawarciem i 

wykonaniem umowy . Brak zgody Wnioskodawcy może powodować odmowną decyzję dotyczącą wniosku. 

Jednocześnie Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest 

oparte na przepisach prawa. 

 
 WYRAŻAM ZGODĘ                                                                                      NIE WYRAŻAM ZGODY 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług swoich oraz 

podmiotów grupy kapitałowej ARP (tj. przesłania informacji handlowych i marketingowych) za pośrednictwem telefonu 

oraz/lub e-mail. Jednocześnie Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać cofnięta w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których 

przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa. 

 
 WYRAŻAM ZGODĘ                                                                                      NIE WYRAŻAM ZGODY 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
Administrator danych: 
Administratorem danych osobowych są podmioty z grupy kapitałowej ARP (współadministratorzy). Grupę kapitałową ARP (dalej 
„grupa ARP”) tworzą spółki: 

A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037957, NIP: 5260300204, REGON 
0067464107 (dalej „ARP” lub „Spółka”) 

B. ARP Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788461, NIP: 7010931695, REGON 383240977 
(dalej „ARPL” lub „Spółka”)) 

 
Podmioty wchodzące w skład grupy ARP informują, że wobec pozyskania przez podmioty z grupy ARP od Państwa danych 
osobowych w rozumieniu 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 odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), podmioty z grupy ARP stały się i pozostają 
administratorem tak pozyskanych danych osobowych. 
 
Podmioty wchodzące w skład grupy ARP wspólnie postanowiły wdrażać i utrzymywać środki zapewniające bezpieczeństwo i 
poufność pozyskanych danych osobowych. W sprawach związanych z danymi osobowymi, podmiotem zajmującym się kwestia ̨
ochrony danych osobowych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Niezależnie od tego, właściciel danych osobowych może 
wykonywać swoje prawa, wynikające z RODO (i wskazane poniżej) wobec każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy ARP.  
 
 
 
 



 

 

Dane kontaktowe: 
Z ARP Leasing Sp. z o.o. można się skontaktować: 

 telefonicznie - nr telefonu: +48 22 583 84 26,  

 poprzez adres e-mail: kontakt@arpleasing.pl 

 pisemnie na adres siedziby administratora 
 
Z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. można się skontaktować: 

 telefonicznie - nr telefonu: +48 22 695 36 00, 

 poprzez adres e-mail: poczta@arp.pl 

 pisemnie na adres siedziby administratora 
 
ARP S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 

 pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych ARP, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa 

 poprzez adres e-mail:  iod@arp.pl 
 
Cel i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Administrator przetwarza pozyskane od Państwa dane w związku z obsługą Państwa zapytania skierowanego za pomocą 
dedykowanego wniosku  oraz dostarczonych dokumentach. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są: 

1. w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym oceny zdolności finansowych 
– na czas ofertowania i negocjacji warunków umowy; w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie 
umowy – w terminie do 12 miesięcy od wydania decyzji negatywnej przez Spółkę. Dane przetwarzane są także w celu 
prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator i 
osoby przez niego zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o ofercie, procesu zawierania umowy, 
udzielania odpowiedzi na zapytania; 

2. w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy; Dane osobowe przetwarzane 
są także w celu prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta 
Administrator i osoby przez niego zatrudnione – w zakresie bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi na zapytania w 
tym w sprawie świadczonych usług, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę, rozpatrywania skarg na 
jakość świadczonych usług, prowadzenia windykacji itp. Dane będą również przetwarzane w celu zapewnienia 
możliwości korzystania z Portalu Klienta, dostępnego pod adresem www.arp-tarcza.pl i jego funkcjonalności dla 
użytkowników. 

3. w celu obciążenia Wnioskodawcy kosztami ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia przedmiotu umowy i likwidacji szkody, 
zgodnie z umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - na czas realizacji umowy i likwidacji szkody; 

4. na okoliczność prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia 
tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;   

5. w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem ARPL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) – w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji 
związanej z umową; 

6. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – podatkowych, sprawozdawczych oraz związanych z 
zapobieganiem oszustwom a także przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 
ust.1 lit. c RODO) – do czasu ustania tych obowiązków. W szczególności należy pamiętać, iż Spółka jest traktowana jako 
instytucja finansowa, co czyni ją „instytucją obowiązaną” w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na Spółce ciąży zatem szereg obowiązków wynikających z ww. ustawy. 
Jednocześnie Spółka pozostaje uprawniona i zobowiązana do weryfikacji tożsamości Wnioskodawcy, a także ustalenia 
beneficjenta rzeczywistego Wnioskodawcy oraz oceny czy nie stanowi on osoby zajmującej eksponowane stanowisko 
polityczne (PEP). 

7. w celu marketingu własnych produktów lub usług podmiotów z grupy ARP, co jest prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Wnioskodawcę; 

8. w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług podmiotów z 
grupy ARP (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Wnioskodawcę zgody; 

9. w celach uzasadnionych wymogami Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
podmiotów z grupy ARP jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 
Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak brak podania danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych do 
przetwarzania w celach marketingowych jest dobrowolne.  
 



 

 

Okres przetwarzania: 
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec 
powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany powyżej lub dłuższy z następujących terminów: 

 przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych 
albo 

 przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. 
 
Odbiorcy danych: 
Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem m.in. podmiotom 
świadczącym usługi ubezpieczeniowe i pośredniczące w tym, brokerom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, dostawcom 
usług w modelu chmurowym, audytorom, doradcom. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które są 
uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących 
się poza Unią Europejską.  
 
Informacje dotyczące profilowania: 
Podmioty z grupy ARP nie przetwarzają danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować ́
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. 
 
Prawa Wnioskodawcy: 
Administrator informuje, że Wnioskodawcy przysługuje: 

1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z ARPL lub ARP na wskazany w niniejszej informacji adres e-
mail;  

2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie; 
3. prawo do usunięcia danych, jeżeli: 

a) Wnioskodawca cofnął zgodę na ich przetwarzanie; 
b) Wnioskodawca wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o 

których mowa w pkt 6. lit. a); 
c) dane osobowe Wnioskodawcy nie są przetwarzane zgodnie z prawem; dane osobowe Wnioskodawcy nie są już 

niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone; 
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii 

Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej; 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Wnioskodawca: 

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;  
b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

podmiotów z grupy ARP są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a 
Wnioskodawca sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 
6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych 

przypadkach: 
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Wnioskodawcy– wobec przetwarzania, na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez podmioty z grupy ARP, skutecznego, o ile nie występują nadrzędne 
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 

b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; 
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8. Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza 
przepisy prawa. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem moich danych osobowych są podmioty z grupy ARP oraz, 
że zostałem pouczony o podstawie prawnej, o celu i zakresie przetwarzania moich danych osobowych, a także o prawie do 
dobrowolności ich podania, prawie dostępu do nich i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a także prawie do ich przenoszenia, o ile ma zastosowanie. 
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
Wersja dla jednoosobowej działalności gospodarczej:  
Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a(1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2019, poz. 2357) w związku 
z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. 
Dz.U.2020 poz. 389) upoważniam Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (ARP) oraz ARP Leasing sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (ARPL) (każdą z osobną) do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji 
Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i 
oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie upoważniam ARP oraz ARPL (każdą z osobną) do pozyskania z BIG InfoMonitor 
informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
Wersja dla podmiotów innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza:  
Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a(1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2019, poz. 2357)  w związku 
z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. 
Dz.U.2020, poz. 389) w imieniu podmiotu który reprezentuję, upoważniam Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w 
Warszawie oraz ARP Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ARPL) (każdą z osobna) do pozyskania za pośrednictwem Biura 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) 
danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w zakresie niezbędnym do 
dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie upoważniam ARP oraz ARPL do pozyskania 
z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na temat podmiotu który reprezentuję do Rejestru BIG InfoMonitor 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
Oświadczam, iż posiadam trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia. Trudna sytuację potwierdzają 
także dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
Oświadczam, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
Oświadczam, że osoba podpisująca wniosek jest rzeczywiście uprawniona do reprezentacji Wnioskodawcy, w tym do złożenia 
wniosku, zawarcia umowy pożyczki oraz dokonania wszelkich innych czynności związanych z jej zawarciem i wykonaniem. 
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
Oświadczam, że wobec Wnioskodawcy nie ogłoszono upadłości ani nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości oraz bądź 
wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także, że wobec Wnioskodawcy nie ogłoszono otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego, jak również, że nie występują wobec Wnioskodawcy przesłanki niewypłacalności w 
rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. 
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
 
 
 



 

 

Oświadczam również, że jestem świadomy określonej w obowiązujących przepisach prawa odpowiedzialności wynikającej z 
poświadczenia nieprawdy.  
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
 
Oświadczenie, że nie toczą się i nie toczyły się w stosunku do Wnioskodawcy postępowania karne oraz karno-skarbowe oraz 
dotyczące ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. 
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
 
Oświadczam, że oświadczenia, złożone w niniejszym wniosku składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 
 
AML 

I.  

Wnioskodawca oświadcza, iż:  

 jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom 

ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa 

państwa trzeciego. 

lub 

 nie posiada żadnego beneficjenta rzeczywistego będącego osobą fizyczną, który:  

a) posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw głosu na zgromadzeniu udziałowców lub akcjonariuszy) 

Wnioskodawcy, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi 

do głosu  

b) lub sprawuje kontrolę nad Wnioskodawcą pośrednio, tj. posiada osobę, która kontroluje udziałowca lub 

akcjonariusza Wnioskodawcy w sposób opisany w lit. a),  

c) jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

lub 

 nie posiada innych rzeczywistych beneficjentów poza członkami organów zarządzających lub osobami 
reprezentującymi. 

 
W przypadku zaznaczenia któregokolwiek z powyższych pól, należy uzupełnić pkt. II, w przeciwnym wypadku należy przejść do pkt. 
III 
 

II.  
Wnioskodawca oświadcza, iż beneficjentem rzeczywistym    jest następująca osoba fizyczna,  są następujące osoby fizyczne: 

Imię Nazwisko Obywatelstwo PESEL/data i kraj 

urodzenia 

Adres (ulica, miasto, 

kraj) 

     

     

     

     

 
 



 

 

W przypadku istnienia różnicy pomiędzy danymi członków (osób) organu zarządzającego ujawnionymi w publicznym rejestrze 
(KRS) proszę podać wyjaśnienie tych różnic:  
 

III.  
Wnioskodawca lub żaden ze wskazanych powyżej beneficjentów rzeczywistych*  jest /  nie jest osobą zajmującą 

eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a także bliskim 

współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. 

*- zaznaczenie odpowiedzi „jest” oznacza obowiązek wypełnienia dodatkowego oświadczenia. 
 
 
Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku o zawarcie umowy, jak i załączone do niego 
dokumenty są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  
 
 TAK                                                                                                             NIE 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Kopia Umowy leasingu wraz z Harmonogramem rat leasingowych 

2. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) – szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie 
działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub usług4). Zintegrowaną  
częścią „planu” jest Rachunek zysków i strat 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego 
(dla celów porównawczych). „Plan” powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu 
ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno 
przewidywanych wpływów tj. przychodów z bieżącej działalności, środków z tytułu uzyskanego wsparcia z innych 
instytucji (o ile takie wystąpią), jak i  wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe: wynagrodzenia, składki 
ZUS, podatki, usługi obce, koszty: dzierżawy, najmu, inne obciążenia stałe, opłaty, planowane spłaty leasingów 
finansowych, kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych) 

 

                                                           
4 Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub 

wartościowym, w rozumieniu ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695) 

 nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w 
przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest 
w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,  
lub  

 nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do 
obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 
kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to 
jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

 


