
Warszawa, dnia __        

DECYZJA W SPRAWIE SUBWENCJI FINANSOWEJ 

OD: Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458, z kapitałem zakładowym 

(w pełni wpłaconym) wg stanu na datę niniejszej Umowy w wysokości 4.953.252.553 PLN (PFR), 

reprezentowaną przy zawarciu niniejszej Umowy przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym pod nr KRS 0000010186 do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji 

podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 

1.213.116.777,00 złotych, zwany dalej Bankiem, działającą w charakterze pełnomocnika PFR (Bank), 

 DO: ____, NIP __, REGON __, adres do korespondencji: __ (Beneficjent), reprezentowanym/ 

reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej Umowy przez __. 

DOTYCZY: 

 Umowy Subwencji Finansowej zawartej pomiędzy PFR i Beneficjentem nr __ z dnia: __, zwanej dalej 

Umową 

 Odwołania nr __, z dnia: __, do Umowy Subwencji Finansowej nr __ z dnia: __ zawartej pomiędzy 

PFR i Beneficjentem, zwanej dalej Umową 

Szanowni Państwo! 

W niniejszym piśmie (Pismo) odnosimy się do Umowy. Pismo stanowi integralną część Umowy. W związku z 

powyższym PFR informuje, że: 

Podjął decyzję POZYTYWNĄ skutkującą wypłatą Subwencji Finansowej w kwocie __ PLN, będącej całkowitą 

wnioskowaną przez Beneficjenta kwotą Subwencji Finansowej. 

 Przelew realizowany będzie na wskazany w Umowie rachunek bankowy Beneficjenta prowadzony 

przez Bank. 

 Umowa zachowuje moc obowiązującą z uwzględnieniem określonej powyżej kwoty Subwencji 

Finansowej i zgodnie z oświadczeniami złożonymi na potrzeby wydania tej Decyzji. 

 Beneficjent w ramach kontaktów z PFR może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości poprzez 

podanie kodu: __. 

 Beneficjentowi przysługuje prawo korekty oświadczeń wyłącznie za pośrednictwem Banku i wyłącznie 

w trybie odwoławczym zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uwzględniając dotychczas złożone 

Odwołania, Beneficjent uprawniony jest do złożenia wniosków odwoławczych w liczbie: __. 

Podjął decyzję CZĘŚCIOWO POZYTYWNĄ skutkującą wypłatą Subwencji Finansowej w kwocie __ PLN, 

będącej kwotą niższą niż wnioskowana przez Beneficjenta kwota Subwencji Finansowej. 

 Przelew realizowany będzie na wskazany w Umowie rachunek bankowy Beneficjenta prowadzony 

przez Bank. 

 Umowa zachowuje moc obowiązującą z uwzględnieniem określonej powyżej wysokości kwoty 

Subwencji Finansowej i zgodnie z oświadczeniami złożonymi na potrzeby wydania tej Decyzji. 

 Beneficjent w ramach kontaktów z PFR może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości poprzez 

podanie kodu: __. 

 Beneficjentowi przysługuje prawo korekty oświadczeń wyłącznie za pośrednictwem Banku i wyłącznie 

w trybie odwoławczym zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uwzględniając dotychczas złożone 

Odwołania, Beneficjent uprawniony jest do złożenia wniosków odwoławczych w liczbie: __. 



 Przyczyną wypłaty Subwencji Finansowej w wysokości mniejszej niż wnioskowana przez 

Beneficjenta jest: __. 

 

Podjął decyzję NEGATYWNĄ skutkującą odmową wypłaty wnioskowanej przez Beneficjenta kwoty 

Subwencji Finansowej. 

 Umowa między PFR i Beneficjentem wygasa. 

 Beneficjentowi przysługuje prawo do złożenia nowego Wniosku o Subwencję Finansową wyłącznie za 

pośrednictwem (tego samego) Banku zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

 Umowa między PFR i Beneficjentem zachowuje moc w dotychczasowym brzmieniu. 

 Beneficjentowi przysługuje prawo korekty oświadczeń wyłącznie za pośrednictwem Banku i wyłącznie 

w trybie odwoławczym zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uwzględniając dotychczas złożone 

Odwołania, Beneficjent uprawniony jest do złożenia wniosków odwoławczych w liczbie: __. 

 Przyczyną odmowy wypłaty Subwencji Finansowej jest: __. 

 


