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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania Jednostkowych Pożyczek – Mikropożyczka-2 
 

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ  

WNIOSKU O UDZIELENIE JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI 

 

 
 

Ostateczny Odbiorca  

Numer Wniosku  

Data złożenia Wniosku  

Oceniający   
 

 
 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 
 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania Jednostkowych Pożyczek na rzecz Ostatecznych Odbiorców – 
Mikropożyczka-2. 

2. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu przysposobienia, 
opieki, kurateli z którymkolwiek z Ostatecznych Odbiorców/podmiotów ubiegających się o udzielenie pożyczki, ich 
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie pożyczki. 

3. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą w ciągu ostatnich trzech lat nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub 
zlecenia z żadnym z Ostatecznych Odbiorców/podmiotów ubiegających się o pożyczkę ani nie byłem/łam 
członkiem władz żadnej z osób prawnych ubiegających się o pożyczkę. 

4. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z żadnym z Ostatecznych Odbiorców/podmiotów 
ubiegających się o pożyczkę w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do mojej bezstronności. 

5. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej, z którymkolwiek z Ostatecznych Odbiorców/podmiotów ubiegających się o udzielenie pożyczki. 

6. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 
wynika z przepisów prawa, z którymkolwiek z Ostatecznych Odbiorców/podmiotów ubiegających się o udzielenie 
pożyczki. 

7. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, z którymkolwiek z Ostatecznych Odbiorców/podmiotów ubiegających się o udzielenie 
pożyczki. 

8. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy. 
9. Zachowam w tajemnicy i zaufaniu wszystkie informacje i dokumenty ujawnione mi lub wytworzone przeze mnie 

lub przygotowane przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte 
tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie 
zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji, a jeżeli przy przystąpieniu do oceny formalnej lub 
merytorycznej któregokolwiek wniosku stwierdzę istnienie którejkolwiek z powyższych okoliczności, zaprzestanę 
oceny takiego wniosku i poinformuję o tym fakcie przełożonego. 

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

Data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej 
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SEKCJA A: Ocena kwalifikowalności 

L.P. Ocena kwalifikowalności: TAK NIE 

1. Czy Ostateczny Odbiorca jest osobą bezrobotną?   

2. Czy Ostateczny Odbiorca jest osobą bierną zawodowo?   

3. Czy Ostateczny Odbiorca jest osobą pracującą w wieku 30 lat i więcej?   

4. Czy Ostateczny Odbiorca zamieszkuje teren woj. podkarpackiego?   

5. 
Czy Ostateczny Odbiorca w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu prowadził działalność gospodarczą? 

  

Osoba spełnia/nie spełnia wstępne kryteria 
 

 

 

SEKCJA B: Ocena formalna 

L.P. Ocena kwalifikowalności: TAK NIE 

1. Czy wniosek i biznes plan wypełniony jest na aktualnie obowiązującym wzorze?   

2. Czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione?   

3. Czy wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę i parafowany na każdej stronie?   

4. Czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki?   

5. Czy dane finansowe są rzetelnie i  poprawnie przedstawione w składanej dokumentacji?   
 

 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej 


