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REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 

 

PROWADZONEGO PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ 

W KROŚNIE 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą w 

grudniu 1993 roku mającą w swoim statucie zapis o wspieraniu i promocji małej i średniej 

przedsiębiorczości także poprzez tworzenie instrumentów finansowych a w szczególności 

funduszu pożyczkowego. Na mocy uchwały Rady Podkarpackiej Izby Gospodarczej z dnia  

12 marca 2010 roku został wyodrębniony księgowo Fundusz Pożyczkowy zwany dalej 

Funduszem. 

 

I  DEFINICJE 

Dla potrzeb Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie: 

1) Fundusz Pożyczkowy – jednostka organizacyjna w strukturze Podkarpackiej Izby 

Gospodarczej  powołana do obsługi działalności pożyczkowej  

2) Podkarpacka Izba Gospodarcza– podmiot prowadzący działalność pożyczkową zgodnie 

z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3) Akt założycielski – statut Podkarpackiej Izby Gospodarczej 

4) Zarząd – Zarząd Podkarpackiej Izby Gospodarczej 

5) Specjalista ds. pożyczek – pracownik Funduszu Pożyczkowego działającego w ramach 

Podkarpackiej Izby Gospodarczej . 

6) Wnioskodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą i składający wniosek o 

pożyczkę do Funduszu 

7) Pożyczka– stosowany przez Fundusz instrument finansowania dłużnego w rozumieniu 

przepisów art. 720 – 724 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 

(Dz. U. Nr 16, poz. 93  z późn. zm.). 

8) Przedsiębiorca – mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca– należy przez to 

rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo 

spełniające warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 

800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 

wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w 

sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE. L. 08.214.3); 

9) Beneficjent, Pożyczkobiorca – przedsiębiorca, któremu udzielono  pożyczki. 
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10) Umowa pożyczki – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Podkarpacką Izbą 

Gospodarczą, a Beneficjentem, w zakresie udzielenia pożyczki  

11) Wkład własny- środki Beneficjenta przeznaczone na pokrycie wydatków 

kwalifikowanych   

 

II. Cel, zasięg i preferencje 
 

Celem Funduszu jest wspomaganie aktywności przedsiębiorców na polu działalności 

gospodarczej, których działalność jest zgodna z kierunkami rozwoju Województwa 

Podkarpackiego. Ważnym aspektem jest wspieranie przedsięwzięć przyczyniających się do 

utrzymania lub powstawania nowych miejsc pracy. 

 

Zadaniem funduszu jest udzielanie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 

posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizującym 

przedsięwzięcia na terenie Województwa Podkarpackiego. W ramach prowadzonej 

działalności pożyczkowej Fundusz udziela pomocy w przygotowaniu wniosków wszystkim 

zainteresowanym. Fundusz prowadzi stały nadzór finansowy nad podmiotami korzystającymi 

z usług Funduszu. 

 

Fundusz powstał dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie 

kapitałowe funduszy. 

 

Zasady i warunki udzielania pożyczek 

 

III. Zakres podmiotowy 

O pożyczkę ze środków funduszu ubiegać się mogą mikro, małe średnie przedsiębiorstwa, 

które spełniaj następujące warunki: 

1. Prowadzą działalność gospodarczą określoną przepisami prawa (wpis do rejestru, 

koncesje, zezwolenia na prowadzenie działalności itp.) na terenie województwa 

podkarpackiego. 

2. Prowadzą ewidencje księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego. 
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3. Terminowo wywiązują się z regulowaniem płatności podatkowych wobec Skarbu 

Państwa oraz zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 

Skarbowego. 

4. W przypadku udzielenia pożyczki osobie podejmującej działalność gospodarczą, w 

tym bezrobotnemu, umowa pożyczki może być zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu 

przez nią i po podjęciu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej. Przyznanie pożyczki może być uzależnione od 

spełnienia dodatkowych warunków.  

5. Zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 

do czasu całkowitej spłaty pożyczki  

6. Techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia przedstawione w biznesplanie  

wskazują na trwałość ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. 

 

Z możliwości ubiegania się o pożyczkę wyłączeni są Przedsiębiorcy, którzy: 

1. Znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/02 z 01.10.2004 r.). 

2. Nie wywiązali się z zobowiązań wynikających z wcześniej otrzymanej pożyczki. 

3. Jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie układowe, ugodowe bankowe, 

likwidacyjne lub upadłościowe, 

 

IV. Zakres przedmiotowy udzielanych pożyczek 

Rodzaje przedsięwzięć, na które udzielana jest pożyczka oraz koszty kwalifikowane 

przedsięwzięć. 

1. Pomoc inwestycyjna w postaci pożyczki może być udzielana na realizację nowych 

inwestycji przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstwa, oraz których miejscem 

realizacji jest Województwo Podkarpackie. Za nową inwestycję rozumie się 

przedsięwzięcie rozpoczęte bądź w trakcie realizacji, a rozpoczęte nie wcześniej niż 

12 miesięcy od daty złożenia wniosku. Preferencyjnie traktowane będą inwestycje 

związane z tworzeniem nowych miejsc pracy. 

2. Wydatkami kwalifikowanymi przedsięwzięcia są także nakłady związane z 

prowadzeniem przedsięwzięcia w ramach działalności. Ze środków pożyczki mogą 

być finansowane zakupy o charakterze obrotowym jednakże winny być związane z 
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rozwojem przedsiębiorstwa. Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki 

nie może dotyczyć finansowania zakupów o charakterze konsumpcyjnym.  

3. Pożyczka może zostać przeznaczona również na spłatę wyżej oprocentowanych 

(droższych) zobowiązań zaciągniętych przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

4. Wydatkiem niekwalifikowanym do finansowania ze środków pożyczki jest podatek 

VAT , jeżeli Przedsiębiorcy przysługują prawne możliwości jego odzyskania. 

 

V. Wysokość pożyczek: 

 

1. Maksymalna kwota jednorazowej pożyczki nie może przekroczyć 4% wartości 

kapitału Funduszu tj. 120.000,00 zł. 

2. Maksymalnie koncentracja zaangażowania pożyczek udzielonych przez Fundusz 

jednemu przedsiębiorcy i podmiotom z nim powiązanym nie może przekroczyć 10% 

wartości kapitału Funduszu. 

3. Minimalna kwota pożyczki wynosi 10 000,00 złotych.  

 

VI. Oprocentowanie: 

 

1. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego oprocentowane są według 

stopy procentowej ustalonej w umowie pożyczki zgodnie z tabelą ,,Taryfa prowizji, 

opłat i oprocentowania” i nie niższej od wartości stopy referencyjnej ustalonej na 

podstawie aktualnej stopy bazowej określonej przez Komisję Europejską, 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich obowiązującej w 

dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki. 

2. Wysokość oprocentowania pożyczki ustala się w oparciu o  podstawę obliczenia jaką 

jest jednoroczna stopa referencyjna IBOR obowiązującą w dniu zawarcia umowy 

pożyczki, powiększona o marżę. Wysokość oprocentowania pożyczki ustalana jest 

zgodnie z postanowieniami umowy o pożyczkę.   

3. Oprocentowanie pożyczki nie może być niższe niż ustalona stopa referencyjna IBOR. 

4. Poziom marży ustalany jest zależnie od ratingu przedsiębiorstwa i proponowanej 

formy i wartości zabezpieczeń.  

5. Do wyliczania odsetek przyjmuje się formułę:  rzeczywistą liczbę dni w miesiącu w 

stosunku do 365 dni w roku.  
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6. Pożyczka wraz z odsetkami jest spłacana w ratach miesięcznych, zgodnie 

z ustalonym dla każdego beneficjanta harmonogramem spłat. Raty ustalane są  

malejąco tj. kwota kapitału w każdej racie jest stała, natomiast kwota odsetek liczona 

jest od kwoty uwzględniającej spłatę kolejnych rat kapitału tj. od malejącego 

zadłużenia. W wyjątkowych przypadkach mogą zostać ustalone inne zasady spłaty 

pożyczki.  

7. Od zadłużenia przeterminowanego, powstałego w wyniku niespłacenia całości lub 

części pożyczki, w terminach ustalonych w umowie, odsetki są naliczane w wysokości 

18 % w stosunku rocznym tj. w wysokości określonej w ,,Tabeli prowizji, opłat i 

oprocentowania”. Odsetki naliczane są od dnia następnego, po dniu w którym 

powinna nastąpić spłata raty.  

8. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy, oprocentowanie liczone jest od całości 

niespłaconej kwoty pożyczki, w wysokości jak od zadłużenia przeterminowanego.  

9. W odniesieniu do renegocjowanych umów może mieć zastosowanie inne 

oprocentowanie niż ustalone w pierwotnej umowie, jednak nie niższe niż określone w 

pkt.3. 

 

VII. Warunki udzielania pożyczki: 

 

1. Maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy 

od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w 

spłacie kapitału o ile zostanie przyznany.  

2. Minimalny wkład własny przedsiębiorstwa ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20%  

wartości przedsięwzięcia. 

3. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia zgodnie z 

,,Metodyką oceny wniosków o pożyczkę” i po ustanowieniu należytego 

zabezpieczenia spłaty pożyczki.  

4. Zabezpieczenie pożyczki wynosi min 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z 

odsetkami i może je stanowić min : 

a. poręczenie ustanowione przez osoby trzecie,    

b. przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez 

pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy, bądź osób trzecich wraz z 

cesją praw z umowy/polisy ubezpieczenia, 

c. hipoteka na nieruchomości,  
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d. sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych,  

e. weksel „in blanco” bez protestu,  

f. inne, równoważne powyższym zabezpieczenia majątkowe.  

8. Formę i termin wniesienia zabezpieczenia pożyczki ustala się indywidualnie z 

pożyczkobiorcą, ustalenia te zależą w szczególności od kwoty pożyczki, charakteru 

przedsięwzięcia i stopnia ryzyka, stanu majątkowego Pożyczkobiorcy oraz 

skuteczności i rodzaju zabezpieczeń.  

9. Za zabezpieczenie obligatoryjne niezależne od wysokości pożyczki uznaje się weksel 

in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę. Pożyczka powyżej 60.000 zł wymaga 

złożenia dodatkowych form zabezpieczenia. Fundusz Pożyczkowy może uzależnić 

udzielenie pożyczki nie przekraczającej 60.000,00 zł od ustanowienia dodatkowego 

zabezpieczenia spłaty, jeżeli potrzeba taka wynika z dokonanej oceny ryzyka i sytuacji 

ekonomiczno finansowej Pożyczkobiorcy.  

10. Koszty ustanowienia zabezpieczeń pokrywa Pożyczkobiorca. 

11. Ostateczne rozliczenie wykorzystania pożyczki następuje po dokonaniu spłaty 

wierzytelności przez Pożyczkobiorcę, w ciągu 30 dni od dokonania spłaty ostatniej 

raty przewidzianej harmonogramem. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia Fundusz 

dokonuje zwolnienia przyjętych zabezpieczeń w sposób określony w odrębnych 

dokumentach. 

 

VIII. Wniosek o udzielenie pożyczki 

1. Podstawą do udzielenia pożyczki jest złożenie przez Wnioskodawcę prawidłowo 

przygotowanego Wniosku o pożyczkę wraz z niezbędnymi dokumentami, które 

zostały wyszczególnione w wykazie dokumentów lub określonych przez pracownika 

Funduszu. Wzór wniosku, biznes planu oraz wykaz dokumentów dostępny jest w 

siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie oraz na stronie internetowej 

www.pigkrosno.pl. 

2. Informacje podane we wniosku podlegają analizie, która dotyczy w szczególności: 

a. spełnienia wymogów formalnych przez Pożyczkobiorcę określonych w 

regulaminie, 

b. zakresu rzeczowego inwestycji oraz realnych szans jej powodzenia, 

c. efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, 

d. zasadności źródeł finansowania inwestycji, 

e. formy oraz poziomu zabezpieczeń. 
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3. Wnioski niekompletne lub z błędami nie podlegają ocenie. Wnioskodawca zostanie 

poproszony o jego uzupełnienie. 

4. Wnioskodawca składając wniosek pożyczkowy wyraża zgodę na kontrolę wszystkich 

dokumentów związanych z prowadzoną działalnością.  

5. Fundusz pobiera opłatę administracyjną od każdego przyjętego wniosku wraz z 

załącznikami i jest ona określana przez Radę Podkarpackiej Izby Gospodarczej 

zgodnie z ,,Tabelą prowizji, opłat i oprocentowania”. 

6. Wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę formalno-prawną (poprawność 

wypełnienia wniosku, kompletność złożonych dokumentów, prawdziwość danych 

Wnioskodawcy) podlega dalszej analizie merytorycznej oraz ekonomiczno finansowej 

przez Specjalistę Pożyczkowego zgodnie z ,,Metodyką oceny wniosku o pożyczkę”, 

która stanowi wewnętrzną instrukcję Funduszu. 

7. Na każdym etapie oceny wniosku Wnioskodawca może być poproszony o 

uzupełnienie informacji lub dokumentów w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

8. W razie nie uzupełnienia wniosku, zostaje on odrzucony, o czym pracownik Funduszu 

zawiadamia Wnioskodawcę, podając przyczyny odrzucenia. 

9. Specjalista ds. pożyczek w ciągu 14 dni od zarejestrowania kompletnego wniosku o 

pożyczkę dokonuje oceny i przekazuje ją  wraz z rekomendacją do Rady 

Podkarpackiej Izby Gospodarczej, która wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie 

pożyczki. Decyzja o warunkach udzielenia pożyczki jest podejmowana przez Radę w 

terminie  7 dni od  dokonania analizy wniosku przez Specjalistę ds. pożyczek.  

10. Rada Podkarpackiej Izby Gospodarczej wydająca decyzję może zaakceptować 

pożyczkę bądź odrzucić wniosek jak również zaproponować pożyczkę na innych 

warunkach niż we rekomendacji osoby oceniającej. Warunkiem pozytywnej decyzji 

jest uzyskanie oceny punktowej na poziomie powyżej 29 pkt., ustanowienie 

adekwatnego zabezpieczenia oraz posiadanie zdolności do spłaty pożyczki wraz z 

odsetkami w umownych terminach. 

11. Decyzje Rady w sprawie udzielenia (odmowy) pożyczki są ostateczne. 

12. O podjętej decyzji Beneficjent zostanie poinformowany w formie  ustnej lub  pisemnej 

niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Radę.  

13. Wnioskodawcy zobowiązani są do udostępniania prowadzonych dokumentów 

księgowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji związanych z 

prowadzoną działalnością. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde 

żądanie Funduszu pożyczkowego, także w okresie trwania pożyczki. 
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14. Wszelkie osoby uczestniczące w analizie wniosków o udzielenie  pożyczki,   

obowiązuje zasada zachowania poufności informacji przedstawionych przez 

Wnioskodawcę. 

15. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki, Wnioskodawcy nie przysługują żadnego 

rodzaju roszczenia wobec Podkarpackiej Izby Gospodarczej  z tego tytułu. Wniosek o 

udzielenie pożyczki wraz z załącznikami pozostaje w dokumentacji Podkarpackiej 

Izby Gospodarczej. 

16. Jeżeli Pożyczkobiorca nie przystąpi w terminie 90 dni od daty powiadomienia o 

przyznaniu pożyczki do podpisania umowy to przyznana pożyczka zostaje anulowana. 

Wnioskodawca może ubiegać się ponownie o przyznanie pożyczki składając aktualne 

dokumenty.    

17. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o pożyczkę umożliwia podpisanie umowy o 

pożyczkę pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Funduszem, która określa przede wszystkim: 

a. nazwy stron zawierających umowę, 

b. wartość pożyczki, wysokość jej oprocentowania, 

c. cel na jaki przeznaczana jest pożyczka oraz termin jego realizacji, 

d. sposób zabezpieczenia pożyczki, 

e. wysokość opłat manipulacyjnych oraz termin ich zapłaty, 

f. okres i harmonogram spłaty pożyczki oraz warunki odstąpienia od umowy, 

g. rodzaj stopy procentowej, poziom oprocentowania, sposób naliczania i 

terminy płatności odsetek,  

h. określenie konsekwencji finansowych w przypadku niedotrzymania 

warunków umowy, 

i. inne obowiązki Pożyczkobiorcy, 

j. inne informacje administracyjne niezbędne do podpisania umowy. 

18. Środki pieniężne z pożyczki mogą być przekazane jednorazowo lub w ratach, w 

wysokości i terminach uzgodnionych z Pożyczkobiorcą. Środki zostaną przekazane na 

rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o pożyczkę. 

19. Warunkiem wypłaty pożyczki jest wniesienie odpowiednich zabezpieczeń spłaty 

pożyczki i spełnienie warunków określonych w umowie pożyczki. 

 

 

 

 



 9 

IX. Zasady spłaty oraz rozliczenia pożyczki  

 

1. Spłata pożyczki następuje w terminie uzgodnionym w umowie pożyczki. Możliwa jest 

przedterminowa spłata pożyczki, rat pożyczki bez dodatkowych kosztów.  

2. Fundusz pobiera prowizję za udzielenie pożyczki w wysokości ustalonej w umowie 

pożyczki oraz opłaty i prowizje określone w ,,Tabeli prowizji, opłat i 

oprocentowania”. Prowizja pobierana jest w dniu wypłaty pożyczki i nie podlega 

zwrotowi. Prowizja pobierana jest w formie i terminie przewidzianym w umowie o 

pożyczkę. Wysokość prowizji uzależniona jest od okresu spłaty pożyczki, 

zabezpieczenia oraz oceny ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy.  

3. Od przyjętego wniosku wraz załącznikami pobiera się opłatę administracyjna, w 

wysokości określonej w ,,Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania”. 

4. Opłata administracyjna podlega wpłacie na rachunek bankowy funduszu lub w kasie 

Funduszu, a potwierdzenie dokonania opłaty składane jest wraz z wnioskiem o 

udzielenie pożyczki.  

5. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki opłata za obsługę administracyjną nie 

podlega zwrotowi. 

6. Wszelkie opłaty związane z udzieleniem i zabezpieczeniem  pożyczki obciążają 

Beneficjenta.  

7. Świadczenia na rzecz budżetu państwa, wynikające z tytułu udzielenia pożyczki 

obciążają Pożyczkobiorcę, chyba że strony w umowie pożyczki postanowią inaczej 

8. Fundusz w przypadku nie wywiązywania się przez Pożyczkobiorcę z warunków 

umowy uprawniony jest do:  

a. wezwania pożyczkobiorcę do wyjaśnienia przyczyn nie wywiązywania się z 

warunków umowy oraz do wstrzymania przekazywania środków (dotyczy 

środków przekazywanych w ratach), 

b. wezwania do natychmiastowej spłaty w przypadku niespłacenia trzech 

kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych; dotyczy to również złej sytuacji 

finansowej Pożyczkobiorcy, 

c. zmiany warunków umowy pożyczki, 

d. wypowiedzenia umowy pożyczki. 
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9. W przypadku nie wywiązywania się z harmonogramu spłat pożyczki Fundusz będzie 

naliczał oprocentowanie karne w wysokości ustalonej zgodnie z ,,Tabelą prowizji, 

opłat i oprocentowania” . 

10. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez którąkolwiek ze stron, 

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty pożyczki łącznie z innymi 

należnościami Funduszu w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego 

terminu niespłacona kwota pożyczki staje się wymagalna i Fundusz nalicza 

oprocentowanie jak od zadłużenia przeterminowanego. 

11. W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie zwróci kwoty pożyczki w wyznaczonym 

terminie lub nie zgłosi się w celu wyjaśnienia przyczyny opóźnień, Fundusz 

przystępuje do rozpoczęcia działań windykacyjnych. Koszty windykacji w całości 

pokrywa Pożyczkobiorca. 

12. Fundusz na indywidualną prośbę Pożyczkobiorcy może podjąć decyzję o zmianie 

terminów płatności rat kapitałowych i odsetek lub zmianę zasad pożyczki. 

13. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie pożyczki, beneficjent jest obowiązany, 

powiadomić o tym Fundusz.  i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności. 

14. Do zmiany warunków spłaty pożyczki konieczna jest zmiana umowy pożyczki w 

formie aneksu. 

15. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności 

rachunku Pożyczkodawcy. Końcowego rozliczenia pożyczki dokonuje Specjalista 

Pożyczkowy po zakończeniu okresu pożyczkowego w terminie 30 dni. 

16. Należności Funduszu z tytułu udzielonej pożyczki będą pokrywane w następującej 

kolejności: 

- koszty, 

- prowizje, opłaty 

- odsetki karne, 

- odsetki, 

- kapitał.   

 

X. Monitoring realizacji przedsięwzięcia 

1. Fundusz prowadzi nadzór nad:  

a. wywiązywaniem się Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty pożyczki, 

b. sposobem realizacji przedsięwzięcia zgodnym z przeznaczeniem również w 

uzasadnionych przypadkach poprzez wizytacje miejsc ich realizacji 
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c. sytuacją ekonomiczno finansową Pożyczkobiorcy, 

d. wywiązywaniem się ze wszystkich zobowiązań umownych Pożyczkobiorcy. 

2. Beneficjent dokumentuje rozliczenie wykorzystanej pożyczki oraz deklarowanego wkładu 

własnego zgodnie z celem oraz terminem określonym w umowie pożyczki.  

3. Kontrola wykorzystania pożyczki oraz zaangażowania wkładu własnego będzie odbywać 

się każdorazowo, po zakończeniu okresu wykorzystania określonego w umowie. 

Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej prawidłowość 

wykorzystania pożyczki, nie później  niż w terminie 180 dni od uruchomienia pożyczki. 

Dokumentacja ta jest przedstawiana Funduszowi w formie pisemnej. Po zakończeniu 

realizacji przedsięwzięcia, możliwe jest także przeprowadzenie przez pracowników 

Funduszu  kontroli wykorzystania środków w miejscu realizacji przedsięwzięcia.  

4. Na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy Rada Fundusz może wyrazić zgodę na 

przedłużenie terminu wykorzystania pożyczki 

5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do:  

a. wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, 

b. niezwłocznego zawiadomienia Fundusz o zmianie nazwiska, nazwy, adresu i siedziby 

firmy, wygaśnięciu prawa do reprezentowania, zmianie sposobu reprezentowania, 

zmianach formy prawnej, przekształceniach, 

c. dostarczenia do Funduszu rocznego rozliczenia podatku dochodowego/ rocznego 

sprawozdania finansowego po  zakończeniu każdego roku podatkowego, przez cały 

okres obowiązywania umowy pożyczki 

d. umożliwienia przedstawicielom Podkarpackiej Izby Gospodarczej przedstawicielom 

Urzędu Marszałkowskiego oraz innym osobom trzecim wskazanym przez Urząd 

Marszałkowski  badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy, 

e. powiadamiania o wszelkich zmianach organizacyjno – prawnych w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z 

tego tytułu szkodę  

f. dostarczenia żądanej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Podkarpacką Izbę 

Gospodarczą.  
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XI. Wypowiedzenie umowy pożyczki 

1. Fundusz może w każdym czasie, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, 

wypowiedzieć umowę pożyczki, w następujących wypadkach: 

 beneficjent wykorzystuje pożyczkę niezgodnie z celem określonym w umowie, 

  beneficjent nie zachowuje terminów spłat, 

 beneficjent dostarczył nieprawdziwych informacji dotyczących jego sytuacji 

ekonomicznej przy rozpatrywaniu wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, 

 beneficjent nie zaangażował w przedsięwzięcie pełnej deklarowanej kwoty, 

 otwarto likwidację lub postępowanie upadłościowe beneficjenta, lub też wszczęto 

postępowanie układowe, 

 stwierdzono zagrożenie terminowej spłaty pożyczki, 

 niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia majątkowego rzeczy stanowiących 

zabezpieczenie spłaty pożyczki, 

 braku możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty 

pożyczki, 

 wszczęto egzekucję wobec Pożyczkobiorcy na wniosek innych wierzycieli, 

 beneficjent nie wywiązuje się z warunków umowy pożyczki. 

2. Okres wypowiedzenia umowy pożyczki wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia 

upadłością   pożyczkobiorcy 7 dni. 

3. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy, oprocentowanie karne liczone jest od całości 

niespłaconej kwoty .  

4. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkobiorcę do podjęcia działań 

zmierzających do odzyskania należności, w tym: 

 realizacji zabezpieczenia spłaty pożyczki ustalonego w umowie, 

 przystąpienia do egzekucji w trybie określonym odrębnymi przepisami, 

 powierzenia odzyskania należności firmie windykacyjnej lub sprzedaży 

wierzytelności, 

 skierowania do Pożyczkobiorcy oraz Poręczyciela monitu, zawiadomienia po 7 dniach 

od wystąpienia opóźnień w spłacie rat pożyczki.  

5. Wszelkie koszty związane z wypowiedzeniem umowy oraz czynnościami związanymi z 

odzyskaniem należności Funduszu ponosi Pożyczkobiorca. 
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XII. Postanowienia końcowe 

1. Pożyczkobiorca podpisujący umowę pożyczki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Fundusz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz.926  

z późniejszymi zmianami). Na stosownym oświadczeniu wyraża również zgodę na 

przeprowadzenie monitoringu działalności oraz weryfikacji danych we wniosku. 

2. W przypadku, gdy udzielane pożyczki/poręczenia podlegają zasadom pomocy publicznej, 

Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez 

fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 

404 z późn. zm.). 

3.  Beneficjent zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu 

przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 

z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie 

informacji i promocji”, dostępnymi na stronie internetowej 

www.wrota.podkarpackie.pl;  

b) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku 

o dofinansowanie;  

c) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w 

związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz środków 

Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca 

realizacji Projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których 

realizowany jest Projekt, logo Unii Europejskiej i logo Programu - Narodowej 

Strategii Spójności 
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4. Fundusz tworzy rezerwę służącą pokryciu niezidentyfikowanego ryzyka związanego z 

prowadzeniem działalności pożyczkowej. Fundusz tworzy rezerwy zgodnie z Regulaminem 

tworzenia rezerw. 

 

                                                                            Rada Podkarpackiej Izby Gospodarczej 

 

 


