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Załacznik nr 1 

Do uchwały nr VI/4/2017 

Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchncia 

z dnia 4 stycznia 2017 roku 
 

Regulamin udzielania pożyczek 

ze środków Lokalnego Funduszu Pożyczkowego 
 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udzielania przez Fundację Rozwoju Regionu 

Pierzchnica pożyczek dla MSP ze środków Lokalnego Funduszu Pożyczkowego. 
 

§ 1 

Definicje. 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. „Fundacja” – należy przez to rozumieć Fundację Rozwoju Regionu Pierzchnica. 

2. „MSP” – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa spełniające kryteria 

mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa lub średniego przedsiębiorstwa w 

rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu. 

3. „Fundusz” – należy przez to rozumieć Lokalny Fundusz Pożyczkowy utworzony przez 

Fundację Rozwoju Regionu Pierzchnica. 

4. „Środki Funduszu” – należy przez to rozumieć środki powierzone w zarządzanie w ramach 

umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/2 z Województwem Świętokrzyskim w sprawie 

dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Lokalny 

Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3 

„Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. 

Rozwój przedsiębiorczości. 

5. „Obszar działania Funduszu” – należy przez to rozumieć teren całego województwa 

świętokrzyskiego. 

6. „Zarząd Fundacji” – należy przez to rozumieć Zarząd Fundacji Rozwoju Regionu 

Pierzchnica. 

7. „Umowa o dofinansowanie Projektu” – należy przez to rozumieć umowę zawartą przez 

Zarząd Fundacji oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na mocy której nastąpi 

dofinansowanie Funduszu.  

§ 2 

Pożyczkobiorcą może być wyłącznie MSP który: 

1/ ma swoją siedzibę, a w przypadku osób fizycznych adres zamieszkania lub adres głównego 

miejsca wykonywania działalności, na terenie obszaru działania Funduszu, 

2/ nie spełnia kryteriów przedsiębiorcy zagrożonego w rozumieniu przepisu art.1 ust.7 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008, 
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3/ prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach za wyjątkiem sektora 

zbrojeniowego, tytoniowego i monopolowego. 

 

§ 3 

 Ograniczenia w stosunku do pożyczkobiorców. 

1. Pożyczki nie mogą otrzymać członkowie Zarządu Fundacji. 

2. Fundacja nie może finansować osób powiązanych osobowo lub kapitałowo z innym 

funduszem pożyczkowym lub poręczeniowym korzystającym ze wsparcia w ramach 

Działania 1.3, jeżeli którakolwiek osoba powiązana osobowo lub kapitałowo z Fundacją 

otrzymała lub otrzyma bezpośrednie lub pośrednie finansowanie takiego funduszu. 

3. Pożyczek nie można udzielać w celu zwolnienia pożyczkobiorcy z wypełniania 

obowiązku wobec osób lub podmiotów których mowa w pkt 1 i 2 albo w celu uwolnienia 

innych środków MSP aby spłacić takie zobowiązanie wobec wymienionych osób.  

4. Pożyczek nie można udzielać na nabywanie własności od osób i podmiotów o których 

mowa w pkt 1 i 2. 

5. Pożyczki nie może otrzymać także przedsiębiorca, który: 

a) znajduje się w stanie upadłości, likwidacji lub toczy się wobec niego postępowanie 

układowe, 

b) zalega z zapłatą podatków i składek ZUS,  

c) figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników. 

 

§ 4 

1. Pożyczka może być wykorzystana wyłącznie na przedsięwzięcia związane z 

uruchomieniem, rozwinięciem działalności bądź z rozszerzeniem zakresu działalności: 

pożyczki inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe. 

2. Pożyczka nie może być wykorzystana na spłatę innych pożyczek lub kredytów. 

3. Wypłata pożyczki następuje ze środków Funduszu i może być dokonana jednorazowo 

(w całości) lub w transzach. 

4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania środków 

do udokumentowania w postaci faktur, rachunków lub innych dokumentów 

księgowych wraz z dowodami zapłaty - wydatkowania środków na prowadzoną 

działalność gospodarczą. 

5. Fundacja ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu środków, które nie zostały 

rozliczone zgodnie z pkt 4 i naliczania od nich odsetek karnych. 

 

§ 5 

1. Pożyczki są udzielane w wysokości od 10.000 zł do 300.000 zł 

2. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne. Wysokość oprocentowania umownego jak i 

karnego ustala Zarząd Fundacji. Oprocentowanie nie może być niższe niż stopa 

referencyjna obliczona przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży 

ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody 
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ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19.01.2008r. 

str.6), obowiązująca w dniu zawarcia umowy pożyczki. 

3. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat, a okres karencji nie może 

być dłuższy niż 6 miesięcy. 

4. Pożyczkobiorca może mieć więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem pkt 5.  

5. Fundusz nie może w ciągu kolejnych 12 miesięcy na rzecz tego samego podmiotu lub 

podmiotu powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo udzielić pożyczek, których 

łączne zaangażowanie będzie wyższe niż 5% kapitału przeznaczonego na realizację 

Projektu. 

6. Przy pożyczkach inwestycyjnych pożyczkobiorca musi posiadać wkład własny w 

wysokości co najmniej 10 % wartości inwestycji. Wymóg ten nie dotyczy pożyczek 

obrotowych i obrotowo-inwestycyjnych. 

 

§ 6 

Spłaty kapitału i odsetek. 

1. Odsetki są płatne w terminach miesięcznych od malejącego salda pożyczki. Odsetki są 

płatne już w pierwszym miesiącu po miesiącu w którym pożyczka została pobrana 

przez pożyczkobiorcę. 

2. Spłata kapitału następuje po upływie karencji w okresach miesięcznych. 

3. Pożyczkobiorcy mogą dokonywać spłat pożyczek przed terminem ich płatności bez 

żadnych dodatkowych opłat. Odsetki będą wówczas naliczane za faktyczny okres 

trwania pożyczki. 

4. Spłaty należności Fundacji wynikających z umowy pożyczki, jeżeli umowa pożyczki 

nie stanowi inaczej, zaliczane są w następującej kolejności na: 

 koszty windykacji 

 koszty sądowe 

 opłaty, prowizje 

 odsetki karne 

 odsetki umowne  

 kapitał przeterminowany 

 kapitał bieżący 

5. Ustalone w umowie pożyczki oprocentowanie może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu (tym samym odsetki) na podstawie uchwały Zarządu Fundacji. Zarząd 

informuje Pożyczkobiorców o zmianie wysokości oprocentowania i przesyła nowe 

harmonogramy spłat pożyczek. 
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§ 7 

Procedura przyznawania pożyczki 

1. Pożyczkobiorca składa pisemny wniosek pożyczkowy (na druku opracowanym przez 

Zarząd Fundacji). 

2. Pracownicy Fundacji mogą udzielać doradztwa przy przygotowaniu wniosku 

pożyczkowego z zastrzeżeniem, że takiej usługi nie mogą udzielać osoby podejmujące 

decyzje o przyznaniu pożyczki. 

3. Do wniosku o udzielenie pożyczki wnioskodawca dołącza: 

1/   Dokumenty założycielskie. 

2/   Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej. 

3/   Dokumenty związane z zabezpieczeniem. 

4/  Zaświadczenia o nie zaleganiu w płaceniu składek  na ubezpieczenie społeczne  oraz 

podatków.  

6. Kompletne wnioski są rozpatrywane w/g kolejności ich złożenia w terminie nie później 

niż 30 dni od daty ich złożenia. 

7. Ocenę formalną i merytoryczną wniosków dokonuje specjalista pożyczkowy. 

8. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosek pożyczkowy rozpatruje komisja 

pożyczkowa. 

9. Komisja pożyczkowa licząca od 3 do 4 osób powoływana jest przez Zarząd Fundacji. W 

składzie komisji mogą być członkowie Zarządu Fundacji z zastrzeżeniem, że co najmniej 

połowa członków musi być z wyższym wykształceniem ekonomicznym lub w zakresie 

bankowości (lub mieć ukończone studia podyplomowe w jednym z tych kierunków) oraz 

posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie przy ocenianiu wniosków pożyczkowych. 

Komisja wnioskuje o przyznanie lub nie przyznanie pożyczki. 

10. Decyzje o przyznaniu pożyczki podejmuje Zarząd Fundacji po przeprowadzeniu analizy 

ryzyka jej niespłacenia oraz ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty. Decyzja 

Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie przysługuje na tą decyzję odwołanie. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie pożyczki 

1. Podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę 

z deklaracją wekslową.  

2. Dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki może być: 

a) przewłaszczenie rzeczy, w tym także finansowanych ze środków pożyczki z 

uwzględnieniem wartości rzeczy przewłaszczanych, 

b) ustanowienie hipoteki na nieruchomości (koniecznym warunkiem jest posiadanie 

urządzonej księgi wieczystej), 

c) poręczenie osób fizycznych  lub prawnych, 

d) inne. 

3. Wartość przewłaszczonych rzeczy ustala się w oparciu o dokumenty zakupu, polisy 

ubezpieczeniowej lub na podstawie wyceny rzeczoznawcy. 
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4. Wartość nieruchomości ustala się w oparciu o szacunkową cenę rynkową. Zarząd 

Fundacji może zażądać wyceny rzeczoznawcy. 

5. O formie zabezpieczenia decyduje Zarząd Fundacji w uzgodnieniu z pożyczkobiorcą. 

6. W przypadku obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty pożyczki w trakcie 

trwania umowy, Fundacja może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. 

7. Po spłacie przez Pożyczkobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy 

pożyczki – Zarząd Fundacji zwalnia wszystkie ustanowione zabezpieczenia pożyczki. 

8. Koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczenia ponoszone przed 

uruchomieniem pożyczki w trakcie trwania umowy pożyczki  i po spłacie zobowiązań 

wynikających z umowy pożyczki obciążają Pożyczkobiorcę. 

 

§ 9 

1. Fundacja zawiera z pożyczkobiorcą umowę o udzielenie pożyczki w/g wzoru umowy 

opracowanego przez Zarząd Fundacji. 

2. Umowa pożyczki powinna określać w szczególności:  

1/ datę jej zawarcia, kwotę pożyczki,  termin jej obowiązywania, terminy oraz sposób 

wykorzystania pożyczki, przeznaczenie pożyczki, jej oprocentowanie, zabezpieczenie 

spłaty pożyczki, sposób naliczania i pobierania odsetek, w tym odsetek za zwłokę, 

warunki wypowiedzenia umowy oraz harmonogram spłat, 

2/ obowiązki  pożyczkobiorcy, a w szczególności jego zobowiązanie do przekazywania 

Fundacji dokumentów i informacji określających na bieżąco stan prawny i sytuację 

finansową pożyczkobiorcy oraz do informowania Fundacji o zmianie nazwy (nazwiska), 

siedziby (adresu) z tym skutkiem, że pisma kierowane pod ostatni znany Fundacji adres 

uważa się za skutecznie doręczone, 

3/ informację o źródle pochodzenia środków oraz o obowiązkach Pożyczkobiorcy 

wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu. 

3. Wypłata pożyczki dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

pożyczkobiorcę po podpisaniu umowy pożyczki i ustanowieniu ustalonego 

zabezpieczenia. 

 

§ 10 

Monitoring. 

1. Monitorowanie procesu spłat pożyczek prowadzone jest przy wykorzystaniu 

oprogramowania informatycznego. 

2. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w spłacie raty kapitałowej powyżej jednego 

miesiąca wysyłane jest wezwanie pisemne listem poleconym zarówno Pożyczkobiorcy jak 

i poręczycielom.  

3. W przypadku braku wpłat (pomimo wezwania) przez okres 3 miesięcy wysyłane jest 

drugie wezwanie (ostateczne) pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki zakreślając 7 

dniowy termin zapłaty. Wezwanie jest wysyłane listem poleconym zarówno 

Pożyczkobiorcy jak i poręczycielom.  
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4. Jeśli mimo ponownego wezwania (ostatecznego) nie nastąpi wpłata to Zarząd Fundacji 

wypowiada umowę pożyczki. 

5. Raty kapitałowe przeterminowane (po dacie wymagalności) oraz niespłacony kapitał 

pożyczki po upływie okresu wypowiedzenia umowy są kapitałem przeterminowanym i 

podlegają oprocentowaniu karnemu (podwyższonemu). 

6. Pożyczkodawca raz w roku będzie dokonywał sprawdzenia w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

(https://prod.ceidg.gov.pl) i Krajowym Rejestrze Sądowym (https://ems.ms.gov.pl) czy 

Pożyczkobiorcy nadal prowadzą działalność gospodarczą. 

7. W przypadku stwierdzenia zawieszenia bądź zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej Pożyczkodawca będzie żądał złożenia pisemnych wyjaśnień na temat 

przyczyn zawieszenia bądź zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, pod 

rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki. 

 

§ 11 

1. Wypowiedzenie pożyczki może także nastąpić w przypadkach: 

a/ zatajenia faktu posiadania w innym banku lub instytucji finansowej pożyczki lub 

kredytu, 

b/ zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w innym banku lub instytucji pożyczkowej, bez 

zgody Zarządu Fundacji, 

c/ wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem ustalonym w umowie, 

d/ znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia i nie ustanowienia 

dodatkowego zabezpieczenia, 

e/ wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli, 

f/ ogłoszenia upadłości przez Pożyczkobiorcę, 

g/ stwierdzenia przedłożenia przez pożyczkobiorcę fałszywych dokumentów lub sprzedaży 

przedmiotu przewłaszczenia bez zgody Fundacji, 

h/ nie złożenia pisemnych wyjaśnień na temat zawieszenia, bądź zaprzestani prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

2. W przypadku nie spłacenia pożyczki w terminie określonym w wypowiedzeniu umowy 

Fundacja niezwłocznie przystąpi do czynności egzekucyjnych. 

 

§ 12 

1. Pożyczkobiorca, który opóźnia się ze spłatą raty kapitałowej lub odsetek z przyczyn 

obiektywnych (wypadek, choroba, klęska żywiołowa i inne) niezwłocznie składa wniosek 

o przesunięcie spłat lub renegocjacje warunków umowy (restrukturyzacja umowy 

pożyczki). 

2. W powyższych przypadkach dopuszcza się renegocjacje warunków umowy, stosując 

dodatkowe karencje, rozłożenie zadłużenia na raty (zmiany wysokości rat kapitałowych), 

wydłużenie okresu spłaty ponad dotychczasowy termin. 

 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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§ 13 

Windykacja. 

1. Po wypowiedzeniu umowy i upływie okresu wypowiedzenia Fundacja kieruje 

niezwłocznie wniosek do sądu w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego. 

2. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego kierowany jest wniosek do komornika w celu 

ściągnięcia należności wykorzystując ustanowione zabezpieczenia pożyczki. 

3. Na każdym etapie procesu windykacji możliwe jest zawarcie ugody z pożyczkobiorcą pod 

warunkiem częściowej spłaty zobowiązań. 

4. Przy prowadzeniu windykacji Zarząd Fundacji zobowiązany jest do dołożenia należytej 

staranności. 

5. W sytuacji gdyby egzekucja okazała się nieskuteczna, Zarząd Fundacji zobowiązany jest 

wszcząć ponownie postępowanie nie później niż po 3 latach od ostatniego umorzenia 

egzekucji komorniczej chyba, że: 

a.  okaże się iż pożyczkobiorca oraz poręczyciele nie posiadają majątku ani 

dochodów, z których można byłoby prowadzić egzekucję, 

b.  lub też majątek jest zajęty przez innych wierzycieli, którzy mają pierwszeństwo w 

zaspokojeniu roszczeń i nie ma szans na zaspokojenie choćby części należności 

Fundacji. 

 

§14 

Odpisy aktualizacyjne i kapitał utracony. 

1. W przypadku umorzenia komorniczego postępowania egzekucyjnego – na niespłacone 

należności tworzy się odpis aktualizacyjny należności Funduszu. 

2. W sytuacji opisanej w pkt 1 gdy: 

a.  dłużnicy (pożyczkobiorca i poręczyciele) nie posiadają majątku i brak jest 

perspektyw na jakiekolwiek ściągnięcie należności lub 

b. nastąpiła śmierć dłużnika  i nie ma możliwości zaspokojenia należności z 

innego źródła lub 

c. zakończono postępowanie upadłościowe pożyczkobiorcy i nie ma możliwości 

zaspokojenia należności z innego źródła lub 

d. należności się przedawniły 

niespłacony kapitał pożyczki staje się kapitałem utraconym. 

 

§15 

Przychody i koszty Funduszu. 

1. Przychodami Funduszu są: 

a. środki na powiększenie Funduszu otrzymane na mocy Umowy o dofinansowanie, 

b. uzyskane odsetki od lokat bankowych lub inwestowania wolnych środków w 

papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, 

c. otrzymane odsetki od pożyczek, 

d. otrzymane opłaty i prowizje,  



 
 

 

Projekt realizowany w ramach umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/2 z Województwem Świętokrzyskim 

w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Lokalny Fundusz Pożyczkowy 

jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” 

zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 

Działanie 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”,  

Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości 

 

 

e. otrzymany zwrot kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych, 

f. zyski nadzwyczajne (np. odzyskany kapitał utracony). 

2. Kosztami Funduszu są: 

a. koszty administracyjne i zarządzania Funduszem, w tym koszty związane z 

dochodzeniem należności (windykacja, egzekucja), 

b. kapitał utracony, 

c. środki zwrócone na mocy Umowy o dofinansowanie 

 

§16 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 stycznia 2017 r. 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            
 

 


