
 

Szanowny Uczestniku, 
 

chcąc usprawnić proces wnioskowania a tym samym skrócić Twój czas 
oczekiwania na decyzję odnośnie przyznania pożyczki – przedstawiamy krótki 

instruktaż obsługi naszej aplikacji oraz parę najistotniejszych uwag i 
wskazówek. Zapoznaj się z nimi dokładnie. 

 

INSTRUKCJA 
 

1. Zarejestruj się na stronie projektu (www.open.frp.pl), podając swoje 
imię, nazwisko oraz adres mailowy. Wprowadź unikatowe hasło i 
zapamiętaj je. Po otrzymaniu maila z linkiem aktywacyjnym, zaloguj się 
do swego konta. Twoim loginem jest Twój adres e-mail. Hasłem – to, 
podane podczas rejestracji. Uwaga! Jeśli nie znajdujesz wiadomości z 
linkiem aktywacyjnym w swojej skrzynce odbiorczej, sprawdź SPAM. W 
razie dalszych problemów z aktywacją konta – skontaktuj się z nami (e-
mail: kontaktopen@frp.pl, tel. 605 418 691 / 22 888 62 59). 
 

2. Zanim rozpoczniesz wnioskowanie – zapoznaj się z wymaganymi 

dokumentami (MENU → do pobrania). Przejrzysty regulamin pomoże 
zrozumieć wiele kwestii, z kolei uprzednio pobrane i uzupełnione 
formularze usprawnią złożenie Twojego wniosku. 
 

3. Jeśli termin wybranego przez Ciebie szkolenia jest odległy, a Ty chciałbyś 
już teraz złożyć wniosek o pożyczkę OPEN – nie ma ku temu 
najmniejszych przeciwskazań. Istotnym jest tu jednak fakt, że moment 
podpisania umowy automatycznie obliguje Pożyczkobiorcę, czyli Ciebie, 
do rozpoczęcia spłacania rat (pierwsza płatność wypada 25 dnia 
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uruchomiona została 
umowa). Wskazówka: zawsze możesz skorzystać z okresu karencji – 
maksymalnie 6 miesięcy – na etapie składania wniosku (krok 4: 
Parametry pożyczki), bądź w dowolnym momencie trwania umowy. 
Karencja powoduje zawieszenie spłat rat na wybrany przez Ciebie okres 
(ale nie wydłuża czasu trwania umowy – o kolejne raty ).  
 

4. Dokładnie czytaj pytania oraz podpowiedzi umieszczone przy niektórych 
z nich (zawierają one informacje, które mogą znacznie usprawnić całą 
procedurę). 

http://www.open.frp.pl/
mailto:kontaktopen@frp.pl


 

 

5. Każdorazowo sprawdzaj wpisywane dane – zwracaj uwagę na wielkie 
litery, unikaj literówek. 
 

6. Jeśli Twój adres zamieszkania jest inny niż zameldowania, zostaniesz 
poproszony o skan zaświadczenia z odpowiedniego urzędu o aktualnym 
adresie zamieszkania – oznacza to nic innego jak dowolny dokument, 
który: a) jest aktualny, b) zawiera Twoje dane personalne, c) zawiera 
Twój obecny adres zamieszkania (może to być: faktura, rachunek za 
opłaty bieżące, zaświadczenie o zatrudnieniu). 
 

7. Jeżeli wnioskujesz o kwotę wyższą niż 10 tys. zł. i nie posiadasz 
rozdzielności majątkowej – Twój małżonek/żona staje się automatycznie 
Twoim poręczycielem. W takiej sytuacji należy w kroku 3, przy pytaniu 
Czy wnioskodawca proponuje dodatkowe zabezpieczenie pożyczki? 
Wybrać odpowiedź TAK, a następnie w kroku 5 uzupełnić pola dotyczące 
poręczyciela. 
 

8. Pamiętaj o wypełnieniu pól dotyczących posiadanych zobowiązań 
finansowych (rat, kredytów gotówkowych/hipotecznych, pożyczek), jeśli 
takowe posiadasz. 
 

9. Podając informacje odnośnie kosztów utrzymania gospodarstwa 
domowego zawrzyj wyłącznie podstawowe wydatki z owym 
gospodarstwem związane (bieżące rachunki, opłaty). Nie uwzględniaj tu 
wydatków typu kredyt hipoteczny, informacje o nim powinny być 
podane w polu dotyczącym zobowiązań finansowych.  

 
10. Upewnij się, że dołączasz do wniosku właściwe dokumenty. Wskazówka: 

na etapie wnioskowania wystarczą same ich skany, oryginały dostarczysz 
nam razem z podpisaną umową o pożyczkę. 
 

11. Jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, zaświadczenie o 
zatrudnieniu i zarobkach musi być wypełnione na druku, którego wzór 
znajduje się w dokumentach do pobrania. 

 



 

12. Zaświadczenie Instytucji Szkoleniowej – ten dokument musi w pierwszej 
kolejności wypełnić wybrana przez Ciebie placówka szkoląca. Zachęcamy, 
aby przekazać Instytucji wspomniane zaświadczenie jeszcze przed 
przystąpieniem do wnioskowania. Wskazówka: jeśli termin i cena 
Twojego kształcenia są potwierdzone, możesz przy okazji dostarczania 
Instytucji w/w zaświadczenia poprosić o wystawienie faktury proforma. 
Będzie ona potrzebna na etapie finalizowania umowy. 

 
13. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, czyli obligatoryjne 

zabezpieczenie każdej pożyczki, zostaną udostępnione każdemu 
Pożyczkobiorcy razem z umową. Nie ma potrzeby ich wcześniejszego 
wypełniania i dołączania do wniosku. 
 

14. Po uzupełnieniu wniosku i skompletowaniu wymaganych dokumentów, 
a przed wysłaniem do weryfikacji, prosimy: przejrzyj go raz jeszcze – 
dzięki temu wyłapiesz ewentualne braki i tym samym unikniesz cofnięcia 
wniosku do uzupełnienia. Poprawny wniosek = szybsza decyzja o 
przyznaniu pożyczki. 

 
15. Na etapie weryfikacji status Twojego wniosku będzie ulegał zmianom. 

Możesz zaobserwować następujące statusy: wniosek złożony, wniosek w 
trakcie oceny formalnej, wniosek w trakcie oceny merytorycznej, wniosek 
aktywny zaakceptowany, umowa. O każdej aktualizacji będziesz 
informowany mailowo. Zmiany te możesz również śledzić, logując się na 
swoje konto. 
 

16. Wniosek poddawany ocenie może zostać cofnięty do edycji. Wówczas 
zostanie mu nadany status Oczekuje (uzupełnij dane). Informacje, które 
wymagają poprawek otrzymasz w osobnym mailu. 
Jeśli Twój wniosek otrzyma taki status, zaloguj się na swoje konto, po 
czym kliknij w zakładkę „Złóż wniosek” – wówczas będziesz miał 
możliwość naniesienia wymaganych poprawek. Po ukończeniu edycji 
należy przejść do kroku 6 i kliknąć ZAKOŃCZ. 
 

Życzymy powodzenia! 
 


