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REGULAMIN UDZIELANIA  

DRUGIEJ REGIONALNEJ POŻYCZKI HIPOTECZNEJ 

DRUGIEJ DUŻEJ REGIONALNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ 

DRUGIEJ REGIONALNEJ POŻYCZKI OBROTOWEJ 

W RAMACH  

PAKIETU POŻYCZEK 2RPH/2DRPI/2RPO  

 

Środki, które są przedmiotem niniejszej Umowy Pożyczki, to środki finansowe, pochodzące 

z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, 

wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwrócone i pozostałe po wykonaniu 

zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”, 

łączącej Województwo Dolnośląskie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest beneficjentem 

i menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Menadżer DFP), tj. środki 

niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki pochodzące ze zwrotów od MŚP, przekazane 

Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, jako Zamawiającemu 

przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

Środki te zostały udostępnione Pożyczkodawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843) 

nr Pakiet/1/2019. Środki finansowe mają charakter publiczny i są wydatkowane na zasadach 

rynkowych na rzecz Pożyczkobiorcy, jako MŚP w ramach celu, o którym mowa w art. 78 ust. 7 

rozporządzenia nr 1083/2006. Źródłem Środków jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000415829, NIP 8971782009 oraz REGON 021856029.” 

W dniu 07.05.2020 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości zawarła z Dolnośląskim Funduszem 

Rozwoju Sp. z o.o. we Wrocławiu Umowę o Pośrednictwo Finansowe nr 3/03/2020/PJ/PAKIET/UII. 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela pożyczek w oparciu o regulamin o następującej treści: 
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WSTĘP 

§ 1 Definicje  

 
Dla potrzeb Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie: 

 

1. DFR – Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. we Wrocławiu; 

2. Fundacja / Pożyczkodawca / Pośrednik Finansowy / PFP – Polska Fundacja Przedsiębiorczości z 

siedzibą w Szczecinie; 

3. Pakiet pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO - Produkt Finansowy, w ramach którego udzielane są 

Pożyczki określone jako 2DRPI, 2RPH, 2RPO; 

4. 2DRPI – Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna; 

5. 2RPH – Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna; 

6. 2RPO - Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa; 

7. MŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo o którym mowa w art.7 ustawy Prawo 

Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z poźn. zm.); 

8. Ostateczny Obiorca/Pożyczkobiorca – podmiot korzystający z Pożyczki, który zawarł z Polską 

Fundacją Przedsiębiorczości na podstawie Umowy w ramach pakietu pożyczek 

2RPH/2DRPI/2RPO na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

9. Pożyczka – oznacza instrument finansowy Pożyczkodawcy polegający na udzieleniu 

Ostatecznemu Obiorcy uzgodnionej kwoty środków pieniężnych na określony czas. Pożyczka 

udzielana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 

10. Hipoteka – oświadczenie Pożyczkobiorcy o ustanowienie hipoteki na rzecz Pośrednika 

Finansowego z tytułu zawartej Umowy Pożyczki; złożone w formie aktu notarialnego 

w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki; 

 

§ 2 

1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela pożyczek według przepisów prawa cywilnego, 

zgodnie z niniejszym Regulaminem i jej wewnętrznymi przepisami oraz z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach produktu 

Finansowego Pakiet pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO . 
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ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 

§ 3 ust 1. Parametry Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej 

 
1. Wartość Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej wynosi do 1 000 000,00 zł. 

2. Maksymalny okres spłaty Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej wynosi 120 miesięcy od 

dnia podpisania Umowy pożyczki. 

3. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Regionalnej Pożyczki Hipotecznej wynosi 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Drugiej Regionalnej 

Pożyczki Hipotecznej, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. 

4. Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna udzielana jest po: 

a. przeprowadzeniu oceny Ostatecznego Odbiorcy standardowo stosowanej przez 

Pożyczkodawcę; 

b. ustanowieniu zabezpieczeń z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym 

zabezpieczeniem każdej pożyczki będzie co najmniej: 

• weksel in blanco, 

• hipoteka ustanowiona na kupowanej przez Pożyczkobiorcę nieruchomości 

(w przypadku, gdy ze środków z pożyczki Przedsiębiorca kupi nieruchomość 

zabudowaną, na zabezpieczenie wymagana jest także cesja praw z polisy 

ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz Pośrednika 

Finansowego odnawiana przez cały okres trwania umowy 2RPH). 

5. Wkład własny przedsiębiorcy stanowiącej, co najmniej sumę podatku od towarów i usług od 

nabycia tej nieruchomości oraz 20% wartości ceny netto kupowanej nieruchomości albo w 

przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT co najmniej 20% ceny brutto tej nieruchomości, 

przy czym wskazane kwoty muszą zostać przez MŚP zapłacone tytułem ceny za nabycie 

nieruchomości, która to cena zostanie w pozostałej części zapłacona ze środków 

pochodzących z udzielonej MŚP Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej.  

6. Wypłata kwoty udzielonej MŚP Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej następować będzie 

bezpośrednio na rachunek bankowy zbywcy nieruchomości wskazany w umowie sprzedaży 

nieruchomości sporządzonej w postaci aktu notarialnego. 

7. Jeden MŚP może otrzymać tylko i wyłącznie jedną Drugą Regionalną Pożyczkę Hipoteczną. 

8. Pożyczka udzielana jest dla Ostatecznego Odbiorcy na podstawie zawieranej z Pożyczkodawcą 

Umową Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej oraz postanowień wynikających 

z Regulaminu. 
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§ 3 ust 2. Parametry Drugiej Regionalnej Pożyczki Obrotowej 

 

1. Wartość Drugiej Regionalnej Pożyczki Obrotowej wynosi do 300 000,00 zł. 

2. Maksymalny okres spłaty Drugiej Regionalnej Pożyczki Obrotowej wynosi 36 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy pożyczki lub w przypadku skorzystania z wakacji/karencji w spłacie 

Pożyczki 2RPO na skutek negatywnego oddziaływania skutków pandemii koronawirusa 

COVID 19 do 42 miesięcy. 

3. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Drugiej Regionalnej Pożyczki Obrotowej wynosi 

6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Drugiej 

Regionalnej Pożyczki Obrotowej , o którym mowa w pkt. 2 powyżej. 

4. Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa udzielana jest po: 

a. przeprowadzeniu oceny Ostatecznego Odbiorcy standardowo stosowanej przez 

Pożyczkodawcę; 

b. ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Pożyczkodawcę; 

5. Jeden MŚP może otrzymać tylko i wyłącznie jedną Drugą Regionalną Pożyczkę Obrotową. 

6. Pożyczka udzielana jest dla Ostatecznego Odbiorcy na podstawie zawieranej z Pożyczkodawcą 

Umową Drugiej Regionalnej Pożyczki Obrotowej oraz postanowień wynikających 

z Regulaminu. 

7. Pożyczkobiorca w okresie spłaty pożyczki ma możliwość skorzystania z odroczenia 

(zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych (tzw. wakacji) do 

3 miesięcy. 

8. W przypadku udzielenia wakacji/karencji w spłacie Pożyczki 2RPO terminy spłat 

poszczególnych rat ulegają odpowiedniemu przesunięciu o okres wakacji/karencji. Odsetki 

karne z tych tytułów nie będą naliczane. W przypadku udzielenia karencji w spłacie dotyczącej 

wyłącznie części kapitałowej, MŚP jest zobowiązany do spłaty rat odsetkowych w terminach 

wynikających z harmonogramu. W przypadku udzielenia wakacji w spłacie dotyczącej części 

kapitałowej i odsetkowej, odsetki za okres wakacji będą płatne po upływie okresu wakacji 

jednorazowo lub poprzez rozłożenie i dopisanie do poszczególnych rat odsetkowych płatnych 

po okresie wakacji.  

9. Pośrednik Finansowy nie pobiera od MŚP dodatkowych opłat czy prowizji z tytułu udzielenia 

wakacji/ karencji.  

10. Pożyczkobiorca korzystający ze środków 2RPO zobowiązany jest na etapie podpisania Umowy 

2RPO do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu otrzymanej pożyczki na finansowanie 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i nie przeznaczanie jej na zaspokojenie 
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zobowiązania publiczno-prawnych lub prywatnych, innych niż wynikające z prowadzania przez 

niego działalności gospodarczej.  

11. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Drugiej Regionalnej Pożyczki Obrotowej 

Ostatecznemu Odbiorcy przez Pożyczkodawcę wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

Umowy pożyczki, bez względu na liczbę transz w jakich jest ona wypłacana, z zastrzeżeniem, 

że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności środków Pożyczkodawcy.  

 

§ 3 ust 3. Parametry Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej 

 

1. Wartość Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej wynosi powyżej 1 000 000,00 zł, 

lecz nie więcej niż 2 000 000,00 zł, 

2. Maksymalny okres spłaty Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej wynosi 60 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

3. maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące, jeśli pożyczka jest przeznaczona na 

sfinansowanie przedsięwzięć zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach 

lub dla przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw przyczyniających się do zwiększenia 

konkurencyjności. Powyższe cele realizowane będą poprzez inwestycje związane m. in. z:  

a. wprowadzaniem przez przedsiębiorstwo innowacyjnych: produktów, procesów, usług,  

b. rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 

c. zastosowaniem rozwiązań ICT, nowoczesnych maszyn i urządzeń umożliwiających 

zwiększenie skali działalności lub wzrostu zasięgu oferty przedsiębiorstwa, 

4. Wkład własny Przedsiębiorcy stanowiącej co najmniej 10% wartości netto finansowanego 

przedsięwzięcia. Kwoty netto nie dotyczą MŚP, który nie jest płatnikiem podatku VAT lub jest 

podmiotem zwolnionym z VAT, 

5. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej 

wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty 

Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. 

6. Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna udzielana jest po: 

a. przeprowadzeniu oceny Ostatecznego Odbiorcy standardowo stosowanej 

przez Pożyczkodawcę; 

b. ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Pożyczkodawcę; 

7. Jeden MŚP może otrzymać tylko i wyłącznie jedną Drugą Dużą Regionalną Pożyczkę 

Inwestycyjną. 
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8. Pożyczka udzielana jest dla Ostatecznego Odbiorcy na podstawie zawieranej z Pożyczkodawcą 

Umową Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej oraz postanowień wynikających 

z Regulaminu. 

9. Wydatkowanie środków Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej przez Ostatecznego 

Odbiorcę musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej 

kwoty przedmiotowej pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy 

termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter 

inwestycji. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość odmowy wydłużenia terminu 

udokumentowania środków pożyczki. 

10. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane 

jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego. 

11. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej 

Ostatecznemu Odbiorcy przez Pożyczkodawcę wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

Umowy pożyczki, bez względu na liczbę transz w jakich jest ona wypłacana, z zastrzeżeniem, 

że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności środków Pożyczkodawcy.  

12. Udzielenie Jednostkowej Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej nie może być 

uzależnione od zawarcia przez Ostatecznego Odbiorcę dodatkowych umów (w szczególności 

dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów finansowych lub ubezpieczeniowych) 

z Pożyczkodawcą lub podmiotem partnerskim lub powiązanym w stosunku do Pośrednika 

Finansowego. Powyższe nie dotyczy powszechnie występujących na rynku oraz standardowo 

stosowanych przez Pożyczkodawcę zabezpieczeń ustanawianych przez Ostatecznego Odbiorcę na 

rzecz Pożyczkodawcy w związku z zawieraną Umową Inwestycyjną, z zastrzeżeniem, 

iż w przypadku zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy ubezpieczeniowej” 

lub równoważnego zabezpieczenia Ostateczny Odbiorca ma możliwość wyboru oferty spośród 

ubezpieczycieli dostępnych na rynku. 

 

§ 4 Kryteria kwalifikowalności  

 
1. Przedsiębiorcy nie może być udzielona więcej niż jedna pożyczka danego rodzaju, tj.: 

a) RPH lub 2RPH, 

b) RPO lub 2RPO, 

c) DRPI lub 2DRPI, 

niezależnie, czy pożyczka zostałaby udzielona przez PFP lub innego pośrednika finansowego. 

Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, kiedy MŚP dokonałby spłaty pożyczki 

udzielonej z funduszy DFR, a następnie wystąpił o pożyczkę ze środków w ramach Pakietu 

Pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO, z zastrzeżeniem, że o 2RPO mogą ubiegać się MŚP, którzy spłacili 
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wcześniej otrzymaną RPO, a na koniec roku poprzedzającego rok, w którym złożyli wniosek 

o 2RPO wartość spłaconego kapitału RPO wynosił co najmniej 2/3 udzielonej RPO. 

2. Pożyczkobiorcy Pakietu pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO muszą spełniać łącznie następujące 

kryteria: 

a. jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z poźn. zm.) 

b. posiada siedzibę lub prowadzi działalność, w tym między innymi w postaci oddziału lub filii 

na terenie województwa dolnośląskiego; 

c. nie została wydana w stosunku do MŚP decyzja Komisji Europejskiej o nakazie zawieszenia, 

tymczasowej windykacji lub windykacji pomocy lub sąd nie orzekł wobec niego o zwrocie 

pomocy udzielonej z naruszeniem art. 108 ust.3 zdanie trzecie traktatu o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, nie pozostaje stroną takich postępowań, a także nie istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że MŚP nie jest wyłączony z mocy przepisów odrębnych, aktu stosowania 

prawa lub czynności prawnej otrzymania środków publicznych; 

d. nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu sekcji 2.2. 

Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie 

i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji 

(2014/C 249/01, Dz.U. C 249 z 31.07.2014, str. 1-28); 

e. nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, w tym nie jest objęty 

obowiązkiem zwrotu dotacji, w tym dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobranej niezależnie lub 

w nadmiernej wysokości, a także gdy jest objęty obowiązkiem zwrotu środków 

przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich, gdy środki te zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, zostały 

wykorzystane w naruszeniu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) lub w normie 

prawa, która zastąpiłaby ten przepis lub zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości; 

f. nie pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego jakiegokolwiek typu, 

naprawczego, restrukturyzacyjnego jakiegokolwiek typu, postępowania egzekucyjnego 

skierowanego do jego przedsiębiorstwa, pod nadzorem kuratora, nadzorcy albo zarządcy, 

a także wtedy, gdy jego organy nie są obsadzone w sposób wystarczający do reprezentacji; 

g. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo 
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skarbowe albo postępowanie karne lub karno skarbowe w tym przedmiocie przeciwko 

niemu zostało warunkowo umorzone, przy czym powyższe obejmuje również podmioty go 

reprezentujące, a także stosuje się wtedy, gdy podmiot ten prawomocnie poniósł 

odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźba kary. 

h. nie wystąpili o pożyczkę danego rodzaju do innego pośrednika dysponującego środkami 

przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania 

przetargowego nr Pakiet/1/2019, w którym zamawiającym był Fundusz; 

i. udzielenie pożyczki nie spowoduje przekroczenia przez Pożyczkobiorcę limitu 

3 000 000,00 zł zaangażowania środków Funduszu zarówno powierzonych Fundacji na 

podstawie Umowy o Pośrednictwo Finansowe, jak też innych środków Funduszu 

zaangażowanych w pożyczki udzielone MŚP. 

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA 

§ 5 ust 1. Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna 

 
Zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich 

budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot 

własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, na którym Pośrednik 

Finansowy będzie udzielał 2RPH, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Ponadto 2RPH może być udzielona również na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa 

do nieruchomości oraz niezabudowanych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym pod 

warunkiem, że istnieje dla takiej nieruchomości wyodrębniona księga wieczysta. 

 

§ 5 ust 2. Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa 

 
Środki z pożyczki przeznaczone są na wydatki bieżące. 

 

§ 5 ust 3. Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna 

 
Przeznaczona jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych, czyli ponoszenia nakładów na 

rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, 

budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów 

szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności). 
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OGRANICZENIA W FINANSOWANIA 

§ 6ust 1. Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna 

 
1. W ramach Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej nie jest możliwe finansowanie działalności 

w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub 

importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów 

o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych 

producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, 

gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub prekursorów, 

2. wykluczeniu podlegają Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie: kupna i sprzedaży 

nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz realizacji projektów 

budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu 

przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży, 

3.  2RPH nie może być przeznaczona na finansowanie celów nie związanych bezpośrednio  

z prowadzona działalnością gospodarczą. Jeśli w finansowanej nieruchomości znajduje się też 

część niewykorzystywana na cele związane z działalnością gospodarczą, 

4. 2RPH nie może zostać przeznaczona na sfinansowanie zakupu nieruchomości pochodzącej  

z licytacji komorniczej, 

§ 6ust 2. Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa 

 
1. W ramach Drugiej Regionalnej Pożyczki Obrotowej nie jest możliwe finansowanie 

działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez 

producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych 

(z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku 

przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, 

broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, 

2.  nie jest możliwe finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością gospodarczą przez Przedsiębiorcę, 

3. 2RPO nie może być przeznaczona na refinansowanie oraz bieżącą obsługę pożyczek 

zaciągniętych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 -2020, 

4. 2RPO nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz 

zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych. 
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§ 6ust 3. Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna 

 
1. W ramach Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej nie jest możliwe finansowanie 

działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez 

producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych 

(z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku 

przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni 

i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub prekursorów, 

2. 2DRPI nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną 

inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty 

eksploatacyjne, czynsze itp.), 

3. 2DRPI nie może być przeznaczona na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych 

oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków 

sądowych. 

4. 2DRPI nie może być przeznaczona na refinansowanie pożyczek, kredytów, rat leasingowych 

lub innych zobowiązań powstałych przed datą zawarcia 2DRPI, 

5. 2DRPI nie może być przeznaczona na refinansowanie poniesionych nakładów 

inwestycyjnych, 

6. 2DRPI nie może być przeznaczona na finansowanie zakupu nieruchomości. 
 

TRYB I ZASADY WYPŁACANIA POŻYCZKI 

§ 7 Udzielenie pożyczki 

 
1. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy tj. Drugiej Regionalnej Pożyczki 

Hipotecznej, Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej, Drugiej Regionalnej Pożyczki 

Obrotowej, zawartej pomiędzy Pośrednikiem Finansowymi a Ostatecznym Odbiorcą. 

2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

1 egzemplarz dla PFP i 1 egzemplarz dla Pożyczkobiorcy. 

3. Umowa winna zawierać co najmniej: 

a. określenie stron umowy, 

b. nazwę przedsięwzięcia, 

c. kwotę pożyczki, 

d. cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, 

e. termin i sposób wykorzystania pożyczki, 

f. sposób i formę przekazywania środków (jednorazowo lub w transzach), 

g. terminy i kwoty spłaty pożyczki, 
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h. stopę procentową i sposób naliczania oprocentowania, 

i. rodzaj zabezpieczenia spłaty pożyczki, 

j. warunki wypowiedzenia umowy, 

k. nazwę banku, przez który będzie realizowana i spłacana pożyczka oraz numery rachunków 

bankowych, 

l. zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania pożyczki, 

m. konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy, 

n. zobowiązania rzeczowe i terminowe realizacji przedsięwzięcia oraz obowiązki 

pożyczkobiorcy odnośnie rejestracji wykorzystania środków, 

o. datę zawarcia, 

p. podpisy stron. 

4. Pożyczka (transza pożyczki) wypłacona zostanie przez Pośrednika Finansowego z rachunku 

bankowego Pożyczkodawcy w formie bezgotówkowej po zawarciu Umowy pożyczki, 

po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń określonych w Umowie pożyczki oraz po spełnieniu 

innych warunków wypłaty pożyczki/transz pożyczki przewidzianych w Umowie pożyczki. 

5. Pożyczka (transza pożyczki) wypłacona zostanie przez Pożyczkodawcę w formie określonej 

w Umowie pożyczki poprzez: 

a. zapłatę za zobowiązanie Pożyczkobiorcy na rachunek wystawcy faktury/rachunku/innego 

dokumentu o równoważnej wartości dowodowej z datą wystawienia po dacie zawarcia 

Umowy pożyczki na podstawie oryginałów tych dokumentów wraz z dyspozycją 

Pożyczkobiorcy wypłaty pożyczki/transzy pożyczki; 

b. przelew na rachunek Pożyczkobiorcy lub inny rachunek wskazany w Umowie 

Inwestycyjnej. 

6. W przypadku wypłaty pożyczki w trybie określonym w pkt. 5 lit. a) Pożyczkodawca zastrzega sobie 

prawo do ustalenia minimalnej kwoty faktury/rachunku/innego dokumentu o równoważnej 

wartości dowodowej przedstawianego do zapłaty. 

7. Terminy płatności przedstawionych do zapłaty dokumentów nie mogą upływać wcześniej niż 

standardowo za 3 Dni Robocze od daty przedstawienia Pożyczkodawcy dokumentów do zapłaty. 

Pożyczkodawca dokonuje zapłaty niezwłocznie zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy wg wzoru 

określonego przez Pożyczkodawcę. 

8. Pożyczkodawca nie ma obowiązku badania prawidłowości danych, o których mowa w pkt. 5. 

W przypadku, gdy przedstawione Pożyczkodawcy dane są nieprawidłowe, nie jest 

on odpowiedzialny za konsekwencje przekazania kwot pożyczki zgodnie z dyspozycją 

Pożyczkobiorcy i Umową pożyczki. Pożyczkodawca nie jest również zobowiązany do przekazania 

kwot pożyczki w przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości. Wszelka odpowiedzialność z tym 

związana obciąża wyłącznie Pożyczkobiorcę. 
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9. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z Umową pożyczki. 

 

§ 8 Zabezpieczenie pożyczki 

 
1. Podpisanie dokumentów prawnego zabezpieczenia pożyczki następuje wraz z zawarciem 

Umowy pożyczki. 

2. Podstawową formą zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy pożyczki zawartej 

w ramach pakietu pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO, w tym spłaty Pożyczki jest: 

a. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

b. poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, 

c. poręczenie przez osoby trzecie, 

d. zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

e. przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr 

Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, 

f. hipoteka, 

g. przelew wierzytelności z rachunku lokat terminowych, 

h. inne zabezpieczenie majątkowe. 

3. Zabezpieczenia mogą być stosowane łącznie, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca ma prawo do 

ustalania wymaganych przez niego prawnych zabezpieczeń adekwatnych do ryzyka związanego 

z udzieleniem pożyczki, jej kwoty i zaangażowania łącznego PFP. 

4. Pożyczkodawca może żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w okresie realizacji 

umowy pożyczki w przypadku, gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub 

wystąpiło zagrożenie zmniejszenia się ich wartości. 

5. Pożyczkodawca może podjąć decyzję o zmianie prawnego zabezpieczenia pożyczki. Wartość 

prawnego zabezpieczenia po dokonanej zmianie powinna być adekwatna do poziomu 

prawnych zabezpieczeń wymaganych przez Pożyczkodawcę dla pozostającej do spłaty kwoty 

pożyczki. 

6. Zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy pożyczki, w tym spłaty Pożyczki będzie 

zwolnione po całkowitym rozliczeniu z Pożyczkodawcą zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu 

zawartej umowy pożyczki. 

§ 9 OPROCENTOWANIE POŻYCZKI 

ust 1 Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna 

 
1. Pożyczki są oprocentowane według stawki każdorazowo określanej w umowie Drugiej 

Regionalnej Pożyczki Hipotecznej. 
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2. Oprocentowanie ustalone jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej 

ustalonej na podstawie stopy bazowej, o której mowa w ust. 7. 

3. Zmiana oprocentowania pożyczki następuje z dniem zmiany stopy bazowej dla Polski. Zmiana 

oprocentowania nie wymaga zawarcia aneksu do umowy pożyczki. 

4. Odsetki będą naliczane i płatne od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych – 

bez wezwania. Odsetki będą liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy 

założeniu, że rok liczy 365 dni. 

5. Odsetki od Pożyczki będą naliczane i płatne także w okresie karencji w spłacie kapitału. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty pożyczki naliczane i pobierane są odsetki od 

zadłużenia przeterminowanego w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za 

opóźnienie w stosunku rocznym. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie ogłaszana jest 

przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

7. Pożyczki udzielane dla Ostatecznego Odbiorcy oprocentowane są na warunkach rynkowych, 

według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz 

marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody 

ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu 

zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez 

przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym 

metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. 

8. Od środków Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej nie pobiera się żadnych opłat i prowizji 

związanych z ich udostępnieniem, obsługą. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych 

czynności windykacyjnych. 

 

ust 2 Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa 

 
1. Pożyczki są oprocentowane według stawki każdorazowo określanej w umowie Drugiej 

Regionalnej Pożyczki Obrotowej. 

2. Odsetki będą naliczane i płatne od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych – bez 

wezwania. Odsetki będą liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki przy założeniu, 

że rok liczy 365 dni. 

3. Odsetki od pożyczki będą naliczane i płatne także w okresie karencji w spłacie kapitału. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty pożyczki naliczane i pobierane są odsetki od zadłużenia 

przeterminowanego w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 

w stosunku rocznym. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie ogłaszana jest przez Ministra 
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Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

5. Pożyczki udzielane dla Ostatecznego Odbiorcy mogą być oprocentowane: 

a. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de 

minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 

r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  

de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych  

na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn.  zmianami). W przypadku wystąpienia pomocy 

w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy, obliczania wartości 

udzielonej pomocy, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego 

zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej 

instytucji spoczywa na Pośredniku Finansowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Oprocentowanie 2RPO udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym 

okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,1% rocznie, chyba  

że musi być podwyższone ze względu na nieposiadanie przez przedsiębiorcę wystarczającego 

niewykorzystanego limitu pomocy de minimis. W takim przypadku oprocentowanie ustalane 

jest na takim poziomie, aby nie został przekroczony przez przedsiębiorcę dopuszczalny limit 

pomocy de minimis.  

 

b) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu 

obowiązującej stopy bazowej  oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej 

w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 

19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka 

niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej 

i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. 

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na warunkach rynkowych jest zmienne w całym 

okresie jej obowiązywania. 

6. 2RPO z oprocentowaniem korzystniejszym niż rynkowe może być udzielona MŚP dotkniętych 

negatywnie skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

7. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków 

umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach 

rynkowych. 

8. Od pożyczek nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. 

Powyższe nie dotyczy czynności windykacyjnych.  
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ust 3 Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna 

 
1. Pożyczki są oprocentowane według stawki każdorazowo określanej w umowie Drugiej Dużej 

Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej. 

2. Oprocentowanie ustalone jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej 

ustalonej na podstawie stopy bazowej, o której mowa w ust. 7. 

3. Zmiana oprocentowania pożyczki następuje z dniem zmiany stopy bazowej dla Polski. Zmiana 

oprocentowania nie wymaga zawarcia aneksu do umowy pożyczki. 

4. Odsetki będą naliczane i płatne od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych – 

bez wezwania. Odsetki będą liczone za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania pożyczki 

przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 

5. Odsetki od Pożyczki będą naliczane i płatne także w okresie karencji w spłacie kapitału. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty pożyczki naliczane i pobierane są odsetki 

od zadłużenia przeterminowanego w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych 

za opóźnienie w stosunku rocznym. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie ogłaszana 

jest przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

7. Pożyczki udzielane dla Ostatecznego Odbiorcy oprocentowane są na warunkach rynkowych, 

według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej 

oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody 

ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu 

zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez 

przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym 

metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. 

8. Od środków Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej nie pobiera się żadnych opłat 

i prowizji związanych z ich udostępnieniem, obsługą. Powyższe nie dotyczy odrębnie 

uregulowanych czynności windykacyjnych. 

KONTROLA i NAZDÓR 

§ 10 Zasady kontroli 

 
1. Pożyczkobiorcy są poddawani kontroli/nadzorowi w zakresie realizacji celu inwestycji 

i wykorzystania środków z pożyczki. 

2. Nadzór odbywać się będzie poprzez wizytację miejsc realizacji przedsięwzięcia i kontrolę 

zapisów księgowych potwierdzających wydatki i źródła ich finansowania oraz innych 

dokumentów związanych z prowadzeniem firmy przez Pożyczkobiorcę, dokonywany przez 

osoby upoważnione Pożyczkodawcy. 



 
 

 

Strona 16 z 23 

3. Ostateczny Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do: 

a. wykorzystania przyznanej Pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, wynikającym 

z Umowy pożyczki; 

b. umożliwienia Pożyczkodawcy przeprowadzania kontroli u Pożyczkobiorcy sposobu 

udokumentowania wydatkowania środków z Pożyczki; 

c. dostarczanie na jego każde żądanie Pożyczkodawcy odpowiednich dokumentów i składanie 

wyjaśnień; 

d. umożliwienia Pożyczkodawcy przeprowadzenia kontroli w jego siedzibie i w miejscach 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i/lub w miejscach, w których 

realizowana jest Inwestycja lub zgormadzona jest dokumentacja dotycząca i ewidencja 

księgowa związana z umową pożyczki; 

e. niezwłocznego powiadamiania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach organizacyjno – 

prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pod rygorem poniesienia 

odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i/lub skutków prawnych związanych 

z rozwiązaniem umowy inwestycyjnej przez Pożyczkodawcę; 

f. przedstawiania Pożyczkodawcy, Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. oraz innym 

organom administracji publicznej wszelkich informacji dotyczących otrzymanej Pożyczki na 

potrzeby monitorowania, budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, 

sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania analiz w zakresie realizacji polityk na 

szczeblu lokalnym; 

g. prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z Umową pożyczki 

oraz przechowywania na powszechnie uznawanych nośnikach danych odpowiedniej 

dokumentacji przez 5 (pięć) lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy pożyczki; 

h. realizowania umowy pożyczki z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru jego działalności oraz nieangażowania się w działania sprzeczne z zasadami Unii 

Europejskiej oraz zapewnienia, że inwestycja nie obejmuje żadnych działań sprzecznych 

z regulacjami unijnymi oraz krajowymi; 

4. Ostateczny Odbiorca udostępniania prowadzone przez siebie księgi handlowe oraz wszelkie 

inne dokumenty i informacje pozostające w związku z prowadzoną działalnością, finansowanym 

przedsięwzięciem oraz realizacją umowy pożyczki na każde żądanie Pożyczkodawcy, 

który działać może także przez swoich przedstawicieli. 

TRYB DECYZYJNY 

§ 11 Wniosek o udzielenie pożyczki 

1. Wnioski o pożyczkę przyjmowane są do wyczerpania środków przeznczonych na realizację 

posiadanego limitu w ramach produktu Finansowego Pakiet pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO. 
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2. Wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Pakietu pożyczek 2RPH/2DRPI/2RPO 

wraz z wymaganymi załącznikami, a w przypadku Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej 

dodatkowo Operatu Szacunkowy kupowanej nieruchomości stanowi podstawę do oceny 

i podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki. Brak sporządzenia i przedłożenia przez MŚP 

wnioskującego o pożyczkę Operatu Szacunkowego kupowanej nieruchomość jest 

równoznaczne z odmową zawarcia Umowy Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej. 

Operat szacunkowy oraz jego aktualizacje powinny zawierać informację, 

że zostały sporządzone w celu wyceny nieruchomości, która ma zostać nabyta, a w przypadku 

jej aktualizacji została nabyta przez MŚP ze środków pochodzących z Drugiej Regionalnej 

Pożyczki Hipotecznej. 

3. Operat szacunkowy powinien zostać sporządzony przez podmiot, który posiada doświadczenie 

i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność. 

4. Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 

5. Wniosek o pożyczkę składany jest w Oddziale PFP. Wniosek podlega rejestracji. 

6. Wniosek podlega analizie pod kątem: 

a) zgodności z formalnymi wymogami określonymi w Regulaminie, 

b) zdolności do spłaty, 

c) stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji na podstawie wizji lokalnej, 

d) efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, 

e) proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości pożyczki, 

jej zwrotu, stopnia ryzyka, 

f) realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku, 

g) prawnych zabezpieczeń,  

h) stanu przygotowania firmy do prowadzenia przedsięwzięcia. 

7. Ostateczny Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie Fundacji prowadzonych ksiąg 

handlowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostających w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

8. Ostateczny Odbiorca zobowiązuje się także do umożliwienia wykonywania wizytacji przez 

Pożyczkodawcę w swojej siedzibie, miejscach wykonywania działalności gospodarczej, miejscu 

realizacji Inwestycji oraz sporządzania dokumentacji fotograficznej, w terminie wskazanym 

przez Pożyczkodawcę. 
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§ 12 Decyzja o udzieleniu pożyczki 

 
1. Po sprawdzeniu kompletności złożonej dokumentacji, przedsiębiorca powinien otrzymać 

informacje ze wskazaniem brakujących danych i terminu ich uzupełnienia. 

2. Postępowaniu decyzyjnemu podlegają wyłącznie kompletne wnioski o pożyczkę. 

3. Ostateczna decyzja, uprawnionego organu Fundacji, podejmowana jest w terminie do 30 dni 

od momentu uzyskania przez ten organ kompletnej dokumentacji. W indywidulanych 

przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 30 dni. 

4. Pożyczkodawca dokonuje wyboru Ostatecznych Odbiorców w sposób przejrzysty obiektywnie 

uzasadniony i nie może prowadzić do powstania konfliktów interesów, z uwzględnieniem 

potencjalnej trwałości ekonomicznej inwestycji, która otrzymuje finansowanie. 

5. Ostateczny odbiorca jest informowany o decyzji dotyczącej pożyczki niezwłocznie. 

Ostatecznemu odbiorcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji PFP dotyczącej udzielenia 

pożyczki w terminie 7 dni od daty decyzji. 

6. Pisemne odwołanie Ostatecznego Odbiorcy wraz z uzasadnieniem rozpatrywane jest przez PFP 

z zachowaniem zasad należytej staranności i profesjonalnego charakteru prowadzonej 

działalności, w terminie jak dla rozpatrzenia wniosku o pożyczkę.  

7. Ocena wniosków pod kątem podjęcia decyzji finansowych w zakresie ryzyka przeprowadzana 

jest przez pracowników Pożyczkodawcy posiadających kwalifikacje niezbędne do jej 

przeprowadzenia, którzy nie uczestniczą w procesie pozyskiwania potencjalnych Ostatecznych 

Odbiorców. 

8. Umowa pożyczki określa szczegółowe warunki finansowania, w tym dotyczące warunków 

i trybu uruchomienia pożyczki oraz obowiązki stron Umowy pożyczki. 

 

OBSŁUGA POŻYCZKI 
 

§ 13 Spłata pożyczki 

 
1. Pożyczki podlegają spłacie: 

a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie, 

b) przedterminowo na warunkach określonych w umowie. 

2. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności rachunku 

Pożyczkodawcy. 

3. Pożyczkodawca może: 

a) wstrzymać dalsze przekazywanie środków do chwili wyjaśnienia przez Pożyczkobiorcę 

przyczyn niewywiązania się z warunków umowy, 
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b) postawić w stan natychmiastowej wymagalności część lub całość pozostałej do spłaty 

kwoty pożyczki przed terminem jej spłaty w przypadku stwierdzenia niewywiązania się 

z warunków umowy, oraz gdy sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy ulegnie załamaniu 

w stopniu nierokującym poprawy, 

c) renegocjować na wniosek PFP lub Pożyczkobiorcy Umowę pożyczki. 

4. W przypadku zaniechania terminowej obsługi pożyczki, niewypłacalności Pożyczkobiorcy, 

Pożyczkodawca ma prawo wszcząć procedurę windykacji należności. 

 

§ 14 Nieterminowa obsługa pożyczki 
 

1. Pożyczki niespłacone w całości lub częściach w terminie określonym w Umowie pożyczki stają 

się po upływie terminu spłaty zadłużeniem przeterminowanym. 

2. Od każdej niezapłaconej w terminie raty pożyczki lub kwoty pożyczki oraz od kwoty 

stanowiącej niedopłatę raty pożyczki za każdy dzień opóźnienia w spłacie, naliczane 

i pobierane są odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości dwukrotności wysokości 

odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Wysokość odsetek ustawowych 

za opóźnienie ogłaszana jest przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

3. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie pożyczki przekraczających 15 dni podejmowane 

są działania wyjaśniające. Obejmują one w szczególności: kontakt telefoniczny lub wizytę 

u Pożyczkobiorcy. Mają one na celu wyjaśnienie przyczyn opóźnienia oraz ewentualną pomoc 

Pożyczkobiorcy poprzez konsultacje i doradztwo w znalezieniu drogi służącej rozwiązaniu 

problemu z obsługą pożyczki. 

4. W przypadku braku efektów powyższych działań, powodujących dalsze utrzymywanie się 

zaległości, wysyłane są wezwania do zapłaty, a o opóźnieniach w regulowaniu pożyczki 

zawiadamiani są również poręczyciele. 

5. Jeśli opóźnienia w spłacie pożyczki przekraczają 60 dni, a Pożyczkobiorca nie zgłosił się w celu 

wyjaśnienia przyczyn takiego stanu rzeczy i podjęcia postępowania naprawczego, pozostała do 

spłaty kwota pożyczki zostaje poddana procedurze windykacji. 

6. Kosztami związanymi z nieterminową obsługą pożyczki zostanie obciążony Pożyczkobiorca. 

 

§ 15 Kolejność zaspokajania należności 

 
1. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną pożyczką, w tym z tytułu 

nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej/rozwiązanej umowy inwestycyjnej, a także środki 
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uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia 

Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: 

a) koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne oraz koszty pism do 

dłużnika (np. wypowiedzenia), 

b) należne opłaty oraz inne koszty Pożyczkodawcy, 

c) odsetki naliczane od kwot objętych tytułem egzekucyjnym, 

d) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 

e) odsetki niespłacone zapadłe, 

f) odsetki bieżące, 

g) raty pożyczki zapadłe, 

h) raty pożyczki bieżące, 

i) pozostały niespłacony (wymagalny) kapitał, 

2. Na merytorycznie uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy lub z własnej inicjatywy 

Pożyczkodawca może zmienić kolejność zaspokajania należności. 

§ 16 Rozliczenie pożyczki 

 
1. Ostateczne rozliczenie wykorzystania pożyczki następuje po dokonaniu spłaty wierzytelności 

przez Pożyczkobiorcę, na podstawie faktycznego okresu wykorzystania pożyczki. 

2. W przypadku niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania kwoty niedopłaty 

w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty. W przypadku nadpłaty Pożyczkodawca w tym 

samym terminie zwróci kwotę nadpłaty Pożyczkobiorcy na jego konto bankowe. 

3. Pożyczkodawca nie pobiera dodatkowych opłat w przypadku wcześniejszej spłaty Pożyczki 

w całości lub w części. 

4. Po całkowitej spłacie pożyczki Fundacja dokona jej rozliczenia i zwolni wszystkie przyjęte 

zabezpieczenia. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY  
§ 17 

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę pożyczki w całości lub w części w szczególności 

w następujących przypadkach: 

a) pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej Pożyczkobiorcy w sposób 

zagrażający terminowej spłacie pożyczki i odsetek, 

b) istotnego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia, 

c) utraty przedmiotu zabezpieczenia, 
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d) niedopełnienia przez Pożyczkobiorcę lub osobę udzielającą zabezpieczenia rzeczowego 

obowiązku dokonania i odnawiania ubezpieczenia majątkowego rzeczy stanowiących 

zabezpieczenie spłaty pożyczki, 

e) braku przedłożenia aktualizacji Operatu szacunkowego w sposób wyznaczony w Umowie 

Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej, po uprzednim pisemnym wezwaniu skierowanym 

do Pożyczkobiorcy do jego przedłożenia w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) tygodnie od 

daty wezwania, 

f) niespłacenia przez Pożyczkobiorcę całości albo części pożyczki lub odsetek w terminie 

wyznaczonym w Umowie pożyczki, 

g) podania we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumentach, na podstawie których 

udzielono pożyczki, danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, 

lub dotyczących ustanowionych zabezpieczeń, w tym udzielanych przez osoby trzecie, 

albo przedstawienia nieprawdziwych dokumentów, które były podstawą do wypłacenia 

pożyczki, 

h) wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli, 

i) podziału, likwidacji, zagrożenia upadłością lub upadłości Pożyczkobiorcy, 

j) gdy Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z zobowiązań dotyczących monitorowania pożyczki 

i realizacji przedsięwzięcia, w tym nie udostępnia danych żądanych przez Pożyczkodawcę, 

uniemożliwia przeprowadzanie inspekcji, 

k) zaistnienia innych okoliczności określonych w umowie inwestycyjnej, 

– z zastrzeżeniem, że w przypadku zagrożenia upadłością lub upadłości Pożyczkobiorcy okres 

wypowiedzenia wynosi 7 dni, a w przypadku opisanym w lit. g) – bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. 

2. Wypowiedzenie Umowy pożyczki Pożyczkodawca doręcza na piśmie Pożyczkobiorcy, 

poręczycielom oraz osobom, które udzieliły zabezpieczeń rzeczowych.  

3. Okres wypowiedzenia Umowy pożyczki wynosi 30 dni, licząc od dnia następnego po dacie 

skutecznego doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy. 

4. W następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia, całe zadłużenie z tytułu udzielonej 

pożyczki wraz z odsetkami należnymi za okres korzystania z pożyczki i opłatami staje 

się wymagalne. 

5. Po upływie okresu wypowiedzenia, od całego zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki, za każdy 

dzień opóźnienia w spłacie, nalicza się i pobiera odsetki od zadłużenia przeterminowanego 

w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. 

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie ogłaszana jest przez Ministra Sprawiedliwości, 

w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
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6. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkodawcę do podjęcia działań 

zmierzających do odzyskania należności, w tym: 

a) realizację zabezpieczenia spłaty pożyczki ustalonego w umowie, 

b) przystąpienie do egzekucji w trybie określonym odrębnymi przepisami, 

c) powierzenie odzyskania należności firmie windykacyjnej lub sprzedaż wierzytelności.  

7. Za datę spłaty należności w związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy 

inwestycyjnej przyjmuje się datę wpłynięcia spłaty na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.  

8. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę pożyczki bez zachowania okresu wypowiedzenia 

niezwłocznie po ujawnieniu, że informacje podane we wniosku o udzielenie pożyczki 

lub dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki są nieprawdziwe. 

9. W powyższym przypadku Pożyczkodawca wysyła do Pożyczkobiorcy, poręczycieli oraz osób, 

które udzieliły zabezpieczeń rzeczowych zawiadomienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej 

i obowiązku całkowitej spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki oraz odsetek 

w terminie do 7 dni od dnia następnego po dacie skutecznego doręczenia zawiadomienia 

o rozwiązaniu Umowy pożyczki. Brak spłaty w tym terminie powoduje, że całe zadłużenie 

z tytułu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami należnymi za okres korzystania z pożyczki 

i opłatami staje się wymagalne. 

10. Za każdy dzień opóźnienia w spłacie, od całego zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki nalicza 

się i pobiera odsetki od zadłużenia przeterminowanego liczone w wysokości dwukrotności 

wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Wysokość odsetek 

ustawowych za opóźnienie ogłaszana jest przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 18 

1. Pożyczkobiorca będący osobą fizyczną, przed podpisaniem Umowy pożyczki, wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Pożyczkodawcę lub inną wskazaną 

przez PFP osobę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz na przetwarzanie danych objętych 

tajemnicą bankową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 

2016, poz. 1988) przez Pożyczkodawcę, Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Instytucję 

Zarządzającą, a także organy administracji publicznej. 

2. Fundacja przetwarza dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową w zakresie 

niezbędnym dla realizacji Operacji oraz w zakresie wskazanym niniejszą Umową, zgodnie 

z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
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danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn.zm.) oraz Ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2016, poz. 1988). 

3. Wszelkie koszty dokonanych przez Pożyczkodawcę czynności, a w szczególności koszty 

związane z: 

a) ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki, 

b) zarządzaniem przedmiotem zabezpieczenia, 

c) zwolnieniem przedmiotu zabezpieczenia, 

d) zaspokojeniem roszczeń Pożyczkodawcy przedmiotu zabezpieczenia, 

e) postępowaniem windykacyjnym, 

ponosi Ostateczny Pożyczkobiorca. 

4. Spory spowodowane działaniami przedsiębiorców wbrew niniejszemu Regulaminowi 

oraz niezgodnie z zawartą umową inwestycyjną poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów 

powszechnych właściwych dla siedziby Pożyczkodawcy. 

5. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych 

obowiązujących interpretacji dotyczących zobowiązań publiczno-prawnych związanych 

w udzieleniem pożyczki, PFP zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy tym 

zobowiązaniem, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się je uiścić w terminie 14 dni. 

6. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. 

Wprowadzenie oraz zmiana Regulaminu następuje w drodze odpowiedniej uchwały Zarządu 

PFP. 


