Jeżeli jesteś zainteresowany finansowaniem zewnętrznym zapoznaj się z przygotowaną przez nas informacją ogólnych warunków pożyczek:
Nazwa Pośrednika
Finansowego
Krajowe
Stowarzyszenie
Wspierania
Przedsiębiorczości

Placówki
Pośrednika
Finansowego
Końskie, ul. Staszica
2a
Plac Kościuszki 7,
Piotrków
Trybunalski

Kontakt
tel.446474808
tel.447417500
tel.447417501

Rodzaj Pożyczki
Pożyczka na
Modernizację
Nieruchomości

Pożyczka
Inwestycyjna (PI)

Kwota dotacji
min -max
100 000,00
zł.
do
1 500 000,00
zł.

nie może być
niższa
niż 300 000,0
0 zł i nie

Okres karencji

Oprocentowanie

Przeznaczenie

do 6
miesięcy licząc od
dnia jej
uruchomienia, tj.
wypłaty
jakichkolwiek
środków pożyczki.

0% do 36 m-cy

a) remont,
modernizacja
budynków

do 6 miesięcy

0% - do 36 mi-cy 0,5% powyżej 36 m-cy do 60
m-cy
1% - powyżej 60 m-cy

0,5% powyżej 36 m-cy
do 60 m-cy
1% powyżej 60 m-cy
90 m-cy

do

1,5% powyżej 90 m-cy
do 120 m-cy

a) obligatoryjne: weksel in blanco i
poręczycieli,
b) fakultatywne: b) prace
konserwatorskie,
poręczenie
osób
restauratorskie lub inne roboty
trzecich,
akt
budowlane
dopuszczalne
w
notarialny
o
przypadku zabytków (odpowiednio
dobrowolnym
- obiektów historycznych), w celu
poddaniu
się
przystosowania w/w obiektów do
Pożyczkobiorcy
i
funkcji
związanych z
Poręczycieli rygorowi
prowadzeniem
własnej
egzekucji
na
działalności gospodarczej,
podstawie art. 777
k.p.c., - poręczenie
c) renowacja całości lub części
instytucji
budynków obejmująca inwestycje
finansowych,
w zakresie instalacji technicznych
ustanowienie
budynku,
hipoteki, wraz z cesją
na
polisie
d) zakup
nieruchomości
ubezpieczeniowej,
zabudowanej w celu wykonania
przewłaszczenie
prac, o których mowa w pkt a-c
rzeczy ruchomych na
powyżej służących przystosowaniu
zabezpieczenie wraz z
budynku do celów prowadzenia
polisą
własnej działalności gospodarczej,
ubezpieczeniową
i
z
zastrzeżeniem,
że
zakup
cesją,
zastaw
nieruchomości
może
zostać
rejestrowy wraz z
sfinansowany z Pożyczki na
polisą
Modernizację Nieruchomości do
ubezpieczeniową
i
kwoty stanowiącej 50 % wartości
cesją,
blokada
pożyczki.
środków finansowych
na lokacie, - inne.
Wsparcie
przedsiębiorstw a) obligatoryjne: weksel in blanco z
poprzez dostarczenie kapitału:
deklaracjami
a. zalążkowego i kapitału na wystawcy weksla i

rozruch,

lub

renowacja,
odbudowa

Forma
Zabezpieczenia

Prowizje,
opłaty i inne
nie pobiera
żadnych opłat
i prowizji
związanych z
udzieleniem i
obsługą
pożyczek.

-nie pobiera
żadnych opłat
i prowizji
związanych z

powinna
przekroczyć
kwoty 3 000
000,00 zł

Pożyczka
Inwestycyjno –
Obrotowa (PIO)

nie może
przekroczyć
1 000 000,00
zł

do 6 miesięcy

do 90 m-cy
1,5% - powyżej 90 m-cy
do 120 m-cy

b. na rozszerzenie działalności,
c. na wzmocnienie podstawowej
działalności przedsiębiorstwa,
d.
na
realizację
nowych
projektów,
przechodzeniu
przedsiębiorstw na nowe rynki
lub na nowe rozwiązania.

0% - do 36 mi-cy 0,5% powyżej 36 m-cy do 60
m-cy
1% - powyżej 60 m-cy
do 90 m-cy
1,5% - powyżej 90 m-cy
do 120 m-cy

Wsparcie
przedsiębiorstw
poprzez dostarczenie kapitału:
a. zalążkowego i kapitału na
rozruch,
b. na rozszerzenie działalności,
c. na wzmocnienie podstawowej
działalności przedsiębiorstwa,
d. na realizację nowych
projektów, przechodzeniu
przedsiębiorstw na nowe rynki
lub na nowe rozwiązania.
*Finansowanie zakupu gruntów
niezabudowanych i zabudowanych w
ramach finansowanej inwestycji możliwe
jest do wysokości 10% środków
wypłaconych na rzecz Ostatecznego
Odbiorcy

poręczycieli, b)
fakultatywne: poręczenie osób
trzecich, - akt
notarialny o
dobrowolnym
poddaniu się
Pożyczkobiorcy i
Poręczycieli
rygorowi egzekucji
na podstawie art.
777 k.p.c., poręczenie instytucji
finansowych, ustanowienie
hipoteki, wraz z
cesją na polisie
ubezpieczeniowej, przewłaszczenie
rzeczy ruchomych
na zabezpieczenie
wraz z polisą
ubezpieczeniową i
cesją, - zastaw
rejestrowy wraz z
polisą
ubezpieczeniową i
cesją, - blokada
środków
finansowych na
lokacie, - inne.
a) obligatoryjne: weksel in blanco z
deklaracjami
wystawcy weksla i
poręczycieli, b)
fakultatywne: poręczenie osób
trzecich, - akt
notarialny o
dobrowolnym
poddaniu się
Pożyczkobiorcy i
Poręczycieli
rygorowi egzekucji
na podstawie art.
777 k.p.c., poręczenie instytucji
finansowych, ustanowienie
hipoteki, wraz z

udzieleniem i
obsługą
pożyczek.
-wkład własny
nie jest
wymagany

-nie pobiera
żadnych opłat
i prowizji
związanych z
udzieleniem i
obsługą
pożyczek.
-wkład własny
nie jest
wymagany

Stowarzyszenie
Ostrowskie Centrum
Wspierania
Przedsiębiorczości

Sieradz,
Pułaskiego 5

tel.43828508t
el.605067755

Pożyczka
Inwestycyjno –
Obrotowa (PIO)

maksymalnie
do wysokości
500000 zł

do 6 miesięcy

Towarzystwo
Inwestycji
SpołecznoEkonomicznych S.A.

Łódź

tel.22 360740
tel.221191711

Pożyczka
Szerkopasmowa Program
Operacyjny Polska

od 20 tys. zł
do 10 mln zł

do 2,5 roku

Wsparcie przedsiębiorstw poprzez
dostarczenie kapitału:
a. zalążkowego i kapitału na rozruch,
b. na rozszerzenie działalności,
c. na wzmocnienie podstawowej
działalności przedsiębiorstwa,
d. na realizację nowych projektów,
przechodzeniu przedsiębiorstw na
nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

części wkładu Funduszu UE
BGK: od 0,25% w skali roku
*procentowanie pożyczek
ustalane jest indywidualnie,
w odniesieniu do każdej
jednostkowej pożyczki przez

Przeznaczenie:
budowa/rozbudowa/przebudowa
infrastruktury dostępowej do Internetu
o wysokich przepustowościach: min. 30
Mb/s dla gospodarstw domowych oraz
biznesu i min. 100 Mb/s dla jednostek

cesją na polisie
ubezpieczeniowej, przewłaszczenie
rzeczy ruchomych
na zabezpieczenie
wraz z polisą
ubezpieczeniową i
cesją, - zastaw
rejestrowy wraz z
polisą
ubezpieczeniową i
cesją, - blokada
środków
finansowych na
lokacie, - inne.
1) obligatoryjnie : weksel własny in
blanco 2) inne
uzgodnione z
Pożyczkobiorcą
zabezpieczenia,
którymi mogą być w
szczególności: blokada środków na
rachunkach
bankowych hipoteka na
nieruchomości wraz
z cesją polisy
ubezpieczeniowej, poręczenie spłaty
pożyczki z
odsetkami przez
osoby trzecie, poręczenie instytucji
finansowych kaucja pieniężna, inne równoważne
zabezpieczenie
majątkowe –
prawnie
dopuszczalne
zaakceptowane
przez Fundusz i
Komisję Pożyczkową
weksel własny in
blanco oraz inne, do
negocjacji min:
-poręczenie
wekslowe osób
fizycznych lub

-nie pobiera
żadnych opłat
i prowizji
związanych z
udzieleniem i
obsługą
pożyczek.
-wkład własny
nie jest
wymagany

-Grudzień
2023 r. –
zakończenie
procesu
udzielania
pożyczek

Cyfrowa
Oś priorytetowa: I.
Powszechny dostęp
do szybkiego
Internetu

Towarzystwo
Inwestycji
SpołecznoEkonomicznych S.A

Łódź

tel.881487547

Pierwszy Biznes
,,Wsparcie w
starcie”
*** możliwość wzięcia
Pożyczki na
utworzenie
stanowiska pracy dla
bezrobotnego, w tym
bezrobotnego
skierowanego przez
Powiatowy Urząd
Pracy.
Maksymalna kwota do
6-krotności
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia tj. do
około 25 000,00 zł
Okres kredytowania 3
lata, z możliwością
częściowego
umorzenia po 12
miesiącach od dnia
zatrudniania
pracownika

Do ok. 90 tys.
(w
maksymalnej
kwocie do 20krotności
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzeni
a w kraju)

możliwa karencja
w spłacie kapitału
do 12-tu
pierwszych
miesięcy

pośrednika finansowego, z
zastrzeżeniem
dopuszczalności limitów de
minimis

oświatowych
*Grupa docelowa: przedsiębiorcy
telekomunikacyjni

0,44%” w skali roku, (0,25
stopy redyskonta weksli
NBP)

-remont, adaptacja, zakup środków
trwałych, towarów, materiałów,
środków transportu o ile profil
działalności nie jest związany z
transportem , inne o ile PKD nie jest
wykluczone z finansowanie
*Pożyczka skierowana jest dla
niezatrudnionych i nie wykonujących innej
pracy zarobkowej:
absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4
lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania
tytułu zawodowego;
zarejestrowanych bezrobotnych;
studentów ostatniego roku studiów
wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych
studiów magisterskich

prawnych,przewłaszczenie na
zabezpieczenie
środków trwałych
wraz z cesją praw z
polisy
ubezpieczeniowej,
w szczególności
będących
przedmiotem
inwestycji,
-hipoteka na
nieruchomości wraz
z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej,
-cesja z umów,
kontraktów
- weksel własny in
blanco i poręczenie
dwóch osób
fizycznych
- zamiast poręczenia
dwóch osób
fizycznych, może
być ustanowione
inne zabezpieczenie
spłaty i zwrotu
udzielonych
pożyczek
inne zabezpieczenie
w szczególności:
hipoteka,
zabezpieczenia
rzeczowe,
gwarancja bankowa,
ubezpieczeniowa,
poręczenie przez
jedną osobę fizyczną
lub prawną.
***Wiek osoby
fizycznej
poręczającej spłatę
pożyczki nie może
przekroczyć 70 lat
na dzień złożenia
wniosku. W
przypadku gdy wiek
poręczyciela
przekracza 70 lat,
możliwe jest
udzielenie pożyczki

-Brak prowizji i
opłat od
środków
pochodzących
z wkładu
Funduszu
Funduszy

-nie pobiera
żadnych opłat
i prowizji
związanych z
udzieleniem i
obsługą
pożyczek.
-wkład własny
nie jest
wymagany

Fundacja Rozwoju
Gminy Zelów

Zelów, Mickiewicza
4
Piotrków
Trybunalski,
al. 3 Maja 33
Bełchatów,
Kościuszki 1

tel.447335199
tel.446341006
tel.446341014

Pożyczka obrotowa

maksymalna
kwota
pożyczki 200.000 zł

maksymalny okres
spłaty pożyczki - 3
lata
- maksymalny
okres karencji w
spłacie kapitału 3 m-ce

Przedsiębiorcy
charakteryzujący się
standardowym ryzykiem i
standardowym
zabezpieczeniem właściwym
dla klientów funduszy
pożyczkowych
oprocentowanie 3.61%**,

Przeznaczenie:
- zakup środków obrotowych

*Ostateczna wysokość
oprocentowania uzależniona
jest od oceny zdolności
kredytowej Wnioskodawcy i
przedstawionych zabezpieczeń.

Pożyczka
Inwestycyjno –
Obrotowa

maksymalna
kwota
pożyczki 500.000 zł

maksymalny okres
spłaty pożyczki 10 lat
- maksymalny
okres karencji w
spłacie kapitału 6 m-cy

Przedsiębiorcy
charakteryzujący się
standardowym ryzykiem i
standardowym
zabezpieczeniem właściwym
dla klientów funduszy
pożyczkowych
oprocentowanie 2.97%
**Ostateczna wysokość
oprocentowania uzależniona
jest od oceny zdolności
kredytowej Wnioskodawcy i
przedstawionych zabezpieczeń.

Przeznaczenie:
- finansowanie inwestycji polegających
na m. in. na zakupie, budowie lub
modernizacji obiektów produkcyjnousługowo-handlowych;
zakup
środków
obrotowych
(maksymalnie 20%)
- tworzenie nowych miejsc pracy;
wdrażanie
nowych
rozwiązań
technicznych lub technologicznych;
- zakup wyposażenia w maszyny,
urządzenia, aparaty w tym także zakup
środków
transportu
bezpośrednio
związanych z celem realizowanego
przedsięwzięcia;
- inne cele gospodarcze przyczyniające
się
do
rozwoju
MSP;
Pożyczka nie może być przeznaczona
na:
cele
konsumpcyjne,

z ustanowieniem
dodatkowego
innego
zabezpieczenia
spłaty pożyczki lub
skrócenie okresu
spłaty pożyczki tak,
aby w dniu
ostatniej spłaty raty
pożyczki poręczyciel
nie przekraczał
wieku 77 lat
(zgodnie z
zakładanym
harmonogramem
spłaty pożyczki).
-weksel in blanco
- poręczenie osób
fizycznych lub
prawnych,
- zabezpieczenia
majątkowe:
przewłaszczenie
rzeczy, hipoteka,
blokada środków na
rachunku
bankowym,
pełnomocnictwo do
dysponowania
rachunkiem, inne.
-weksel in blanco
- poręczenie osób
fizycznych lub
prawnych,
- zabezpieczenia
majątkowe:
przewłaszczenie
rzeczy, hipoteka,
blokada środków na
rachunku
bankowym,
pełnomocnictwo do
dysponowania
rachunkiem, inne.

2% od kwoty
pożyczki

2% od kwoty
pożyczki

Łódzka Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.

Łódź, Narutowicza 4
Łódź, Tuwima 22/26

tel.422089311
tel.426643043

Pożyczka na
Modernizację
Nieruchomości

od 100 tys.
Do
2 mln zł.

do 6 miesięcy
licząc od dnia
uruchomienia
(wypłaty) pożyczki
(jakiejkolwiek
kwoty w ramach
pożyczki).

0,75 % w skali roku, przy
okresie spłaty do 7 lat; przy
okresie spłaty powyżej 7 lat
oprocentowanie pożyczki
wynosi od 2,25 % w skali
roku (maksymalny okres
spłaty pożyczki wynosi 10
lat).

- spłatę pożyczek i kredytów
zaciągniętych w innych instytucjach
finansowych oraz spłatę zobowiązań
publiczno-prawnych,
pokrycie
bieżących
kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej.
-remont, renowację, modernizację lub
odbudowę budynków lub obiektów oraz
ich adaptację do funkcji związanych z
prowadzeniem własnej działalności
gospodarczej,
-prace konserwatorskie, restauratorskie
lub inne roboty budowlane
dopuszczalne w przypadku zabytków
(odpowiednio – obiektów
historycznych), w celu przystosowania
wymienionych obiektów do funkcji
związanych z prowadzeniem własnej
działalności gospodarczej,
-renowację całości lub części budynków
obejmującą inwestycje w zakresie
instalacji technicznych budynku,
działania w zakresie oszczędności
energetycznej, odnowienie głównych
elementów konstrukcji budynku,
którymi w szczególności są: dach,
elewacja zewnętrzna, stolarka okienna
lub drzwiowa, klatki schodowe,
korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne,
wejścia, elementy konstrukcji
zewnętrznej budynku, windy, w celu
przystosowania budynku do funkcji
związanych z prowadzeniem własnej
działalności gospodarczej,
-zakup nieruchomości zabudowanej w
celu wykonania prac, o których mowa w
pkt. a, b, c powyżej, służących
przystosowaniu budynku do celów
prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup
nieruchomości może zostać
sfinansowany z pożyczki do kwoty
stanowiącej 50 % wartości pożyczki.

-obligatoryjnie : weksel własny in
blanco
-Hipoteka wraz z
cesją praw z tytułu
ubezpieczenia
nieruchomości Zastaw rejestrowy
na rzeczach
ruchomych wraz z
cesją praw z tytułu
ich ubezpieczenia
- Przewłaszczenie
na zabezpieczenie
na rzeczach
ruchomych wraz z
cesją praw z tytułu
ich ubezpieczenia
- Zastaw na
środkach
pieniężnych na
rachunku
bankowym/
papierach
wartościowych,
wraz z ich blokadą i
pełnomocnictwem
do rachunku
-Gwarancja
bankowa Gwarancja firmy
ubezpieczeniowej 7.
Cesja należności z
tytułu sprzedaży
towarów bądź usług
--Poręczenie
wekslowe osoby
fizycznej bądź
prawnej

-nie pobiera
żadnych opłat
i prowizji
związanych z
udzieleniem i
obsługą
pożyczek.
-wkład własny
nie jest
wymagany

Łódzka Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.

Łódź, Narutowicza 4
Łódź, Tuwima 22/26

tel.422089311
tel.426643043

Pożyczka
Inwestycyjno –
Obrotowa

od 5 do 70
tys. zł

do 6 miesięcy
licząc od dnia
uruchomienia
(wypłaty) pożyczki
(jakiejkolwiek
kwoty w ramach
pożyczki).

preferencyjnie
oprocentowana, 0,1 % w
skali roku (przykładowe
oprocentowanie, przy 3 letni
okresie spłaty, wynosi 0,5 %
w skali roku).

Wsparcie przedsiębiorstw poprzez
dostarczenie kapitału:
a. zalążkowego i kapitału na rozruch,
b. na rozszerzenie działalności,
c. na wzmocnienie podstawowej
działalności przedsiębiorstwa,
d. na realizację nowych projektów,
przechodzeniu przedsiębiorstw na
nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Pierwszy Biznes
,,Wsparcie w
starcie”
*** możliwość wzięcia

Do ok. 90 tys.
(w
maksymalnej
kwocie do 20krotności
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzeni
a w kraju)

możliwa karencja
w spłacie kapitału
do 12-tu
pierwszych
miesięcy

0,44%” w skali roku, (0,25
stopy redyskonta weksli
NBP)

-remont, adaptacja, zakup środków
trwałych, towarów, materiałów,
środków transportu o ile profil
działalności nie jest związany z
transportem , inne o ile PKD nie jest
wykluczone z finansowanie

Pożyczki na
utworzenie
stanowiska pracy dla
bezrobotnego, w tym
bezrobotnego
skierowanego przez
Powiatowy Urząd
Pracy.
Maksymalna kwota do

*Pożyczka skierowana jest dla
niezatrudnionych i nie wykonujących innej
pracy zarobkowej:
absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4
lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania
tytułu zawodowego;
zarejestrowanych bezrobotnych;

obligatoryjnie : weksel własny in
blanco
-Hipoteka wraz z
cesją praw z tytułu
ubezpieczenia
nieruchomości Zastaw rejestrowy
na rzeczach
ruchomych wraz z
cesją praw z tytułu
ich ubezpieczenia
- Przewłaszczenie
na zabezpieczenie
na rzeczach
ruchomych wraz z
cesją praw z tytułu
ich ubezpieczenia
- Zastaw na
środkach
pieniężnych na
rachunku
bankowym/
papierach
wartościowych,
wraz z ich blokadą i
pełnomocnictwem
do rachunku
-Gwarancja
bankowa Gwarancja firmy
ubezpieczeniowej 7.
Cesja należności z
tytułu sprzedaży
towarów bądź usług
--Poręczenie
wekslowe osoby
fizycznej bądź
prawnej
- weksel własny in
blanco i poręczenie
dwóch osób
fizycznych
- zamiast poręczenia
dwóch osób
fizycznych, może
być ustanowione
inne zabezpieczenie
spłaty i zwrotu
udzielonych
pożyczek

-nie pobiera
żadnych opłat
i prowizji
związanych z
udzieleniem i
obsługą
pożyczek.
-wkład własny
nie jest
wymagany

-nie pobiera
żadnych opłat
i prowizji
związanych z
udzieleniem i
obsługą
pożyczek.
-wkład własny
nie jest
wymagany

6-krotności
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia tj. do
około 25 000,00 zł
Okres kredytowania 3
lata, z możliwością
częściowego
umorzenia po 12
miesiącach od dnia
zatrudniania
pracownika

Łódzka Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.

Łódź, Narutowicza 4
Łódź, Tuwima 22/26

tel.422089311
tel.426643043

Pożyczka w ramach
programu ,,Od
pomysłu do
biznesu”
*** osoby pracujące
studenci
osoby bezrobotne
osoby planujące
rozpocząć działalność
gospodarcza na
terenie województwa
łódzkiego
osoby, które nie
posiadały

studentów ostatniego roku studiów
wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych
studiów magisterskich

Od 10 000 zł
do 50 000 zł

max 3 miesiące
karencji w spłacie
kapitału
Do 5 lat

0,1% w skali roku

-nabycie nieruchomości zabudowanych,
-wykonanie robót budowlanych
-nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania
-nabycie wartości niematerialnych i
prawnych przez nabycie patentów, licencji, know-how
-nabycie środków transportu, ulotek,
banerów reklamowych, wizytówek
-nabycie środków obrotowych – do 30%
wartości kosztów kwalifikowanych
***nie dotyczy PKD wyłączonych

inne zabezpieczenie
w szczególności:
hipoteka,
zabezpieczenia
rzeczowe,
gwarancja bankowa,
ubezpieczeniowa,
poręczenie przez
jedną osobę fizyczną
lub prawną.
***Wiek osoby
fizycznej
poręczającej spłatę
pożyczki nie może
przekroczyć 70 lat
na dzień złożenia
wniosku. W
przypadku gdy wiek
poręczyciela
przekracza 70 lat,
możliwe jest
udzielenie pożyczki
z ustanowieniem
dodatkowego
innego
zabezpieczenia
spłaty pożyczki lub
skrócenie okresu
spłaty pożyczki tak,
aby w dniu
ostatniej spłaty raty
pożyczki poręczyciel
nie przekraczał
wieku 77 lat
(zgodnie z
zakładanym
harmonogramem
spłaty pożyczki).
- Weksel in blanco
wraz z deklaracją
wekslową
poręczony przez
osobę (osoby)
fizyczną bądź
prawną
1. Hipoteka wraz z
cesją praw z tytułu
ubezpieczenia
nieruchomości
-2. Zastaw

-nie pobiera
żadnych opłat
i prowizji
związanych z
udzieleniem i
obsługą
pożyczek.
-wkład własny
nie jest
wymagany

zarejestrowanej
działalności
gospodarczej w
okresie 12 miesięcy

*Podane informacje są na dzień 22.01.2019 r.- warunki pośredników dysponujących środkami mogą ulec zmianie.
Kontakt Marta Berłowska: 796 090 607

rejestrowy na
rzeczach ruchomych
wraz z cesją praw z
tytułu umów
ubezpieczenia
-3. Blokada środków
pieniężnych na
rachunku (obligacji,
jednostek
uczestnictwa w
funduszach
powierniczych) wraz
z pełnomocnictwem
do rachunku

