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Regulamin reguluje prawa i obowiązki stron umów o udzielenie pożyczek przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
oraz określa szczegółowe zasady działania Funduszu Pożyczkowego. 
 
Przepisy niniejszego Regulaminu odnoszą się do środków udostępnionych Funduszowi Pożyczkowemu przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, mających na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa 
podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami 
spowodowanymi epidemią COVID-19.  
 
 

 
DEFINICJE 

 
§ 1 

 
1. Dla potrzeb Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:  
 

1) Beneficjent/Pożyczkobiorca/Ostateczny Odbiorca – MŚP, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, który 
zawarł z Pośrednikiem Finansowym Umowę Pożyczki 

2) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego – pełniący funkcję Menadżera Funduszu Funduszy na podstawie 
Umowy o finansowanie; 

3) EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, o których mowa w Rozporządzeniu 1303/2013;  
4) Fundusz Funduszy - fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt. 27) Rozporządzenia 1303/2013, utworzony i 

zarządzany przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie w celu realizacji Projektu Fundusz 
Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU – FPWP REACT-EU POIR  w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój nr POIR.06.01.00-00-0001/21-00; 

5) Fundusz Pożyczkowy - wyodrębniony księgowo, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MARR S.A. w 
Mielcu nr 5/2003 z dnia z dnia 23 września 2003 r. fundusz celowy MARR S.A., służący finansowaniu 
działalności pożyczkowej, o której mowa w niniejszym Regulaminie oraz jednostka organizacyjna w 
strukturze MARR S.A  powołana do obsługi działalności pożyczkowej; 

6) Instytucja Zarządzająca – Skarb Państwa – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej; 
7) Instrument Finansowy – utworzony przez Pośrednika Finansowego instrument finansowy Pożyczka 

Płynnościowa POIR, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz MŚP określonych w niniejszym 
Regulaminie; 

8) Jednostkowa Pożyczka – pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w 
ramach Instrumentu Finansowego ze środków Wkładu Funduszu Funduszy, na warunkach określonych w 
Umowie pożyczki oraz niniejszym Regulaminie;  

9) Komisja Kwalifikacyjna – Komisja złożona z przedstawicieli Pośrednika Finansowego zgodnie z Uchwałą 
Zarządu; 

10) Limit Pożyczki Płynnościowej – maksymalny Wkład Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego 
Pożyczka Płynnościowa POIR, 

11) MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

12) Nieprawidłowość – jakiekolwiek naruszenie przez Ostatecznego Odbiorcę prawa unijnego lub krajowego 
wynikające z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację Umowy Pożyczki, które 
powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii 
Europejskiej nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36) Rozporządzenia Ogólnego, o których 
mowa w art. 24 Ustawy Wdrożeniowej; 

13) Pośrednik Finansowy –Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. (MARR S.A.)  
14) Produkt finansowy - Produkt Pożyczka Płynnościowa POIR, wdrażany przez Pośrednika Finansowego w 

ramach utworzonego Instrumentu finansowego, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie, Instrukcji udzielania pożyczek oraz Umowie; 

15) Program („POIR 2014-2020”) – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzony decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 1 czerwca 2021r.; 

16) Projekt – przedsięwzięcie pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU - FPWP REACT-EU 
POIR realizowane przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowaniu; 
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17) Przedsiębiorca –  mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014  roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.  107 i 108 Traktatu(L  187/1 z 26.06.2014) ; 

18) Środki Funduszu– środki udostępnione Pośrednikowi Finansowemu na wykonanie zadania w zakresie 
wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; 

19) Umowa – Umowa Operacyjna Nr 2/POIR/1921/2022/XII/R/426 Instrument Finansowy - Pożyczka 
Płynnościowa POIR  zawarte pomiędzy BGK a Pośrednikiem Finansowym; 

20) Umowa Inwestycyjna/Umowa Pożyczki – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Pośrednikiem 
Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Wydatków z Instrumentu Finansowego 

21) Umowa o finansowanie – umowa nr POIR.06.01.00-00-0001/21-00 z 28 czerwca 2021r.o Finansowaniu 
Projektu Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 zawarte między Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Skarbem Państwa – Ministrem 
Funduszy i Polityki Regionalnej.   

22) Wkład Funduszu Funduszy, Wkład FF – środki finansowe Funduszu Funduszy, w tym Wkład z Programu 
wniesione przez Menadżera do Instrumentu Finansowego, przeznaczone na udzielanie Jednostkowych 
Pożyczek w celu finansowania Wydatków Ostatecznych Odbiorców 

23) Wydatki – wydatki finansowane ze środków Jednostkowej Pożyczki, zgodnie z niniejszym Regulaminem,  
Instrukcją udzielania Pożyczek, Kartą Produktu  oraz Umową; Jeżeli w Umowie lub jej załącznikach jest 
mowa o Inwestycji, to należy przez nią rozmieć Wydatki o których mowa w niniejszym postanowieniu; 

24) Wytyczne – zasady opracowane przez BGK, na podstawie przepisów lub zasad wydanych odpowiednio przez 
Komisję Europejską, Instytucję Zarządzającą, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub inne 
organy administracji, mające zastosowanie podczas realizacji niniejszej Umowy i Umów Inwestycyjnych; 

25) Wnioskodawca – przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie pożyczki przez Pośrednika Finansowego; 
26) Zarząd – Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

 
2. Określone powyżej terminy mają zastosowanie dla całości dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej udzielania 

pożyczek przez Pośrednika Finansowego w ramach Funduszu Pożyczkowego. 
 
 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ 
 

§ 2 

 
1. Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:  

1) Wykażą, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historyczne lub na moment 
składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko 
wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości.  

2) w dniu udzielenia Jednostkowej Pożyczki nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia nr 651/2014 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdowały się w trudnej sytuacji, jeżeli po tym dniu 
znalazły się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19; 

3) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za 
niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;  

4) są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;  

5) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami 
prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na 
terenie na terenie województwa podkarpackiego, 

6) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub 
wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, w szczególności na podstawie 
art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia 
wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a 
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,  

7) nie są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego 
reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze 
majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie 
wpływać na prawidłową realizację Operacji,  
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8) najpóźniej w dniu złożenia wniosku o pożyczkę posiadają na terenie województwa podkarpackiego siedzibę 
lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub 
dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania 
na terenie województwa podkarpackiego, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na 
podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu 
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego 
wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania 
przedsiębiorcy. 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR 
 

§ 3 
 

1. Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej POIR 
1) Łączna wartość finansowania, tj. łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy 

nie może przekroczyć 15 mln zł. z uwzględnieniem postanowień pkt. 3) 
2) Fundusz może udzielić jednemu Przedsiębiorcy więcej niż jedną pożyczkę w zależności od przeprowadzonej przez 

Fundusz oceny indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty pożyczek przez Ostatecznego Odbiorcę, w tym 
zgodnie z przedstawionymi przez Ostatecznego Odbiorcę założeniami we wniosku o pożyczkę, z zastrzeżeniem, 
że łączna kwota wszystkich Jednostkowych Pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w pkt. 1)  

3) Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:  
a. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami 

świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale 
formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który 
dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie 
maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres 
pierwszych dwóch lat działalności; albo  

b.  25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo  
c.  Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie 

przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota 
pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia 
udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.  

4) Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej 
uruchomienia, tj. wypłaty Jednostkowej Pożyczki lub jej pierwszej transzy.  

5) Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany 
6) Maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych Jednostkowej Pożyczki wynosi 

6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, z 
zastrzeżeniem pkt. 4).  

7) W pierwszych 2 latach spłaty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy na wniosek Pożyczkobiorcy może 
udzielić Ostatecznemu Odbiorcy  do 4 miesięcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych lub 
rat kapitałowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt. 4). 

2. Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego 
bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tymczasowa utrata płynności na skutek 
COVID-19 nie stanowi przeszkody w udzieleniu pożyczki. Wniosek o pożyczkę zawiera elementy biznes planu 
przedsiębiorcy, w którym określa harmonogram osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania 
prowadzonej działalności gospodarczej lub plan odbudowy działalności po okresie epidemii COVID-19 

3. Decyzja o udzieleniu Jednostkowej Pożyczki podejmowana jest po przeprowadzeniu oceny Ostatecznego Odbiorcy, 
z uwzględnieniem ust. 2 powyżej. 

 

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI  
 

§ 4 
 
1. Jednostkowa Pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego co do zasady jest 

oprocentowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania 
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pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w 
sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w 
celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (z  późn. zm. Rozporządzenia) 

2. Oprocentowanie pożyczki o której mowa w §4 ust. 1 jest równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem 
Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, 
str.6) obowiązującej na dzień 1 grudnia 2021 r. powiększonej o: 

a)  25 pkt bazowych - dla pożyczek z terminem zapadalności do 12 miesięcy  
b) 50 pkt bazowych - dla pożyczek z terminem zapadalności powyżej 12 m-cy do 36 m-cy.  
c) 100 pkt bazowych - dla pożyczek z terminem zapadalności powyżej 36 m-cy do 72 m-cy. 

3. W sytuacji, gdy stopa oprocentowania pożyczki ustalona na podstawie Rozporządzenia byłaby wyższa lub równa 
stopie referencyjnej obliczonej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej obowiązującej w dniu zawarcia 
umowy pożyczki oraz marży ustalonej w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody 
ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008), pożyczka oprocentowana jest na 
warunkach rynkowych. 

4. Do wyliczania odsetek przyjmuje się formułę: rzeczywista liczba dni w miesiącu w stosunku do 365 dni w roku.  
5. Jednostkowa Pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości 

odsetek od kapitału. Pomoc w formie dotacji na odsetki udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub 
pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w 
związku z wystąpieniem pandemii COVID19.  

6. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie 
pomocy na warunkach określonych w ust. 1 finansowanie jest udzielane na zasadach określonych w ust. 3  

7. Dzień zawarcia umowy inwestycyjnej uważa się za dzień udzielenia pomocy przedsiębiorcy (dotyczy pożyczki i 
dotacji). 

8. Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i 
obsługą. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych oraz opłat przewidzianych w 
tabeli opłat obowiązującej w Funduszu Pożyczkowym dla programu Pożyczka Płynnościowa POIR. 
 

 

ZAKRES FINANSOWANIA 
 

§ 5 
 
1. Pożyczka Płynnościowa POIR przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu 

województwa podkarpackiego w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku doświadczanymi 
przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową 
działalności po okresie epidemii COVID-19,  

2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki bieżące, 
obrotowe, inwestycyjne z zastrzeżeniem §7 ust. 3 w tym np.:    
1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na 

terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 
2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy ,  
3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,  
4) zatowarowanie, półprodukty itp.,  
5) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy. 
6) bieżące raty

1
 kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie 

pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych 
źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej  

3. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.  
4. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy 

Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.  
5. Finansowanie z Jednostkowej Pożyczki można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w 

tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że finansowanie w 
ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są 
wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa. 

 
                                                           
1
 Bieżąca rat – nieopłacona rata z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania 

Jednostkowej Pożyczki 
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WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POŻYCZKI I UDOKUMENTOWANIE WYDATKÓW  
 

§ 6 
 

1. Udzielenie Jednostkowej Pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Ostatecznego Odbiorcę 
dodatkowych umów (w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów finansowych lub 
ubezpieczeniowych) z Pośrednikiem Finansowym lub podmiotem partnerskim lub powiązanym w stosunku do 
Pośrednika Finansowego; powyższe nie dotyczy powszechnie występujących na rynku oraz standardowo 
stosowanych przez Pośrednika Finansowego zabezpieczeń ustanawianych przez Ostatecznego Odbiorcę na rzecz 
Pośrednika Finansowego w związku z zawieraną Umową Inwestycyjną, z zastrzeżeniem, iż w przypadku 
zabezpieczenia takiego jak „cesja praw z polisy ubezpieczeniowej” Ostateczny Odbiorca ma możliwość wyboru 
oferty spośród ubezpieczycieli dostępnych na rynku. 

2. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej 
kwoty Jednostkowej Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty 
potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Ostatecznego Odbiorcy 
złożony po wypłacie całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki, Pośrednik Finansowy może zaakceptować 
wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni.  

3. Jeżeli wypłata Jednostkowej Pożyczki następuje w transzach, to wypłata drugiej i kolejnych transz nie jest 
uzależniona od rozliczenia poprzednio wypłaconej transzy.  

4. Dla celów rozliczenia pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego Pożyczkobiorca składa zestawienie wydatków.  
Pożyczkodawca może wytypować próbę wydatków do szczegółowej weryfikacji. Uzupełniająca weryfikacja 
wydatków może odbywać się w ramach kontroli na miejscu.  

5. Do rozliczenia środków Jednostkowej Pożyczki przeznaczonych na finansowanie kapitału inwestycyjnego Pośrednik 
Finansowy przyjmuje zestawienie wydatków oraz weryfikuje min. 10% dokumentów obejmujących finansowanie 
wydatków inwestycyjnych (jeśli pożyczka została częściowo przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych), 
tj. faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawione nie wcześniej niż w 
dniu złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki, wraz z potwierdzeniem dokonania płatności w 
szczególności potwierdzeniem dokonania przelewu. Pośrednik Finansowy może przyjąć do rozliczenia dokument 
potwierdzający wydatkowanie Jednostkowej Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska 
on wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o 
udzielenie Jednostkowej Pożyczki. 

6. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki została przyznana pożyczka, jest 
faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego. 

7. Dla weryfikowanych dokumentów Ostateczny Odbiorca powinien przedłożyć następujące potwierdzenia płatności: 
a) w przypadku, płatności w formie gotówki wymaga się, aby na fakturze lub dokumencie o równoważnej 

wartości dowodowej znajdował się zapis „Zapłacono gotówką”, „Otrzymałem płatność”, „Do zapłaty: 0,00zł” 
i/lub przedłożyć KP.W przypadku braku powyższych zapisów i/lub KP konieczne jest przedłożenie 
Oświadczenia potwierdzającego otrzymanie zapłaty przez Sprzedającego w formie gotówki, zawierającego 
m.in. numer faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej,  kwotę i datę jej otrzymania. W 
przypadku dokonywania w ramach umowy płatności w formie gotówkowej, płatności takie muszą być 
dokonywane z poszanowaniem art. 19 Ustawy z dnia 30 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców lub aktu 
zastępującego. 

b) w przypadku, płatności w formie przelewu należy przedłożyć  wyciąg z konta na które została przekazana 
kwota pożyczki i/lub wydruk potwierdzenia transakcji z systemu bankowego. 

8. Na oryginałach faktur lub dokumentów równoważnych Ostateczny Odbiorca zobowiązuje się do umieszczenia 
informacji o współfinansowaniu wydatku ze środków EFSI w brzmieniu: „Wydatek poniesiony ze środków POIR 
2014-2020 w ramach Umowy Inwestycyjnej nr _______________ zawartej z Pośrednikiem Finansowym – 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.” 

9. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Ostatecznego Odbiorcę powinna być, co do 
zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w języku innym niż język polski, 
powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Ostatecznego Odbiorcę lub na jego zlecenie.  
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WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA W FINANSOWANIU 
 

§ 7 
 

1. Środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:  
1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków 

i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;  
2) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;  
3) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku zostały już poniesione (tj. 

opłacone);  
4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych z zastrzeżeniem §5 ust. 2 pkt. 6);  
5) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;   
6) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczanych do obrotu 
7) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć 

bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;  

8) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez 
producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;  

9) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera 
napojów alkoholowych, jeżeli jest to główna działalność przedsiębiorcy;  

10) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera 
treści pornograficznych;  

11) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;  
12) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 

automatach o niskich wygranych;  
13) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;  
14) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;  
15) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań 

wymienionych  w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
16) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska 

lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko.  

2. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do 
wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.  

3. O ile jest to niezbędne do utrzymania działalności Ostatecznego Odbiorcy i poprawy jego płynności finansowej, 
dopuszcza się finansowane wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% środków wypłaconych na rzecz 
Ostatecznego Odbiorcy.  

 

ZABEZPIECZENIE SPŁATY POŻYCZKI 
 

§ 8 
 

1. Udzielenie pożyczki wymaga zabezpieczenia. Kwota zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie 
pożyczki wraz z odsetkami. 

2. Wypłata pożyczki lub jej części jest uzależniona od ustanowienia prawnego zabezpieczenia jej spłaty.  
3. Pośrednik Finansowy może przyjąć jedno lub kilka zabezpieczeń jednocześnie.   
4. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:  

1) Zabezpieczenia obligatoryjne: weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla/ poręczycieli 
a) w przypadku, gdy pożyczkobiorca działa jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Fundusz 

Pożyczkowy przyjmuje weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez współmałżonka(w 
przypadku gdy, pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej),  

b) w przypadku, gdy pożyczkobiorca działa w formie spółki cywilnej, Fundusz Pożyczkowy przyjmuje weksel in 
blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez wszystkich wspólników, poręczony przez 
współmałżonków (w przypadku gdy, pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej), 

c) w przypadku, gdy pożyczkobiorca działa w formie spółki osobowej prawa handlowego, Fundusz Pożyczkowy 
przyjmuje weksel in blanco wystawiony przez spółkę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku spółki 
jawnej Fundusz Pożyczkowy przyjmuje weksel spółki poręczony przez wszystkich wspólników oraz ich 
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współmałżonków (w przypadku gdy, pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej). W 
przypadku pozostałych spółek osobowych prawa handlowego Fundusz Pożyczkowy może, przyjąć weksel 
spółki poręczony przez niektórych lub wszystkich wspólników oraz jeśli wspólnikami są osoby fizyczne przez 
ich współmałżonków (w przypadku gdy, pozostają w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej), 

d) w przypadku, gdy pożyczkobiorcą jest osoba prawna, Fundusz Pożyczkowy przyjmuje weksel in blanco 
osoby prawnej wraz z deklaracją wekslową. Weksel powinien być podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji, 
określoną w dokumentach rejestrowych. 

2) Zabezpieczenia fakultatywne:  
a. hipoteka wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej (jeśli dotyczy), 
b. poręczenia innych przedsiębiorców; osób fizycznych, 
c. umowa zastawu rejestrowego wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, od kradzieży, ognia i wody oraz 

innych zdarzeń losowych, 
d. blokada środków na rachunku bankowym, 
e. inne formy zabezpieczenia przewidziane przez prawo.  

5. Dla Jednostkowych Pożyczek o wartości do 100 000,00 zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony 
przez przedsiębiorcę weksel in blanco. Jednak Pożyczkodawca może zastosować dodatkowe zabezpieczenie, jeśli 
wyniki oceny wniosku i przedsiębiorcy wskazują na bezwzględną konieczność jego zastosowania.  

6. W przypadku kolejnej pożyczki do 100 tys. zł dla tego samego Ostatecznego Odbiorcy możliwy jest wymóg 
dodatkowego zabezpieczenia zgodnie z polityką Pośrednika Finansowego 

7. Fundusz Pożyczkowy może żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w okresie realizacji umowy pożyczki, w 
przypadku gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub występuje zagrożenie zmniejszenia się ich 
wartości.  

8. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia może być dokonana na wniosek pożyczkobiorcy oraz za 
zgodą Zarządu, pod warunkiem że nie zostanie zagrożona spłata pożyczki.  

9. O wymaganym zabezpieczeniu decyduje Zarząd. Ostateczna forma zabezpieczenia ustalana jest przez Pośrednika 
Finansowego po indywidualnych uzgodnieniach z Pożyczkobiorcą i zależy w szczególności od kwoty pożyczki, 
ryzyka przedsięwzięcia, stanu majątkowego, statusu prawnego Pożyczkobiorcy, doświadczenia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej oraz skuteczności zabezpieczeń. 

10. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą również w formie spółki 
cywilnej, jak też w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności 
majątkowej małżeńskiej, wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak i udzielenie 
poręczenia. 

11. Wszelkie opłaty związane z ustanowieniem/zwolnieniem zabezpieczenia pożyczki obciążają Ostatecznego 
Odbiorcę. 

12. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia pożyczki Pośrednik Finansowy dokonuje zwolnienia przyjętych 
zabezpieczeń zgodnie z zapisami  § 15 niniejszego Regulaminu 

 
PROCEDURA UDZIELANIA POŻYCZKI 

 
§ 9 

 
1. W celu ubiegania się o Jednostkową Pożyczkę uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia wniosku o 

pożyczkę  według obowiązującego wzoru wraz z obligatoryjnymi załącznikami zgodnie z listą sprawdzającą, w 
ogłoszonym przez MARR S.A.  terminie naboru wniosków.  

2. Wnioskodawca zobowiązany będzie dostarczyć pozostałe załączniki w wyznaczonym przez Pośrednika 
Finansowego terminie.  

3. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną związaną z COVID-19, dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane 
tylko i wyłącznie w formie elektronicznej:  

a. opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wnioskodawca podpisuje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w formacie PAdES, wniosek oraz załączniki, które wymagają jego podpisu

2
. Decyduje 

data wpływu wniosku na adres pozyczki@marr.com.pl. 
b. w formie skanów na adres e-mail pozyczki@marr.com.pl przy czym oryginały dokumentów należy 

przesłać na adres Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Decyduje data i godzina wpływu wniosku na 
adres pozyczki@marr.com.pl 

4. Wniosek składany w formie elektronicznej musi zostać złożony poprzez wysłanie odrębnego maila. 

                                                           
2 Dokumenty wytworzone przez instytucje/osoby/podmioty inne niż wnioskodawca (np. oświadczenie poręczyciela, oświadczenie współmałżonka, 

zaświadczenia, pozwolenia, dokumenty finansowe itp.) należy zeskanować.  

mailto:pozyczki@marr.com.pl
mailto:pozyczki@marr.com.pl
mailto:pozyczki@marr.com.pl
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5. Wnioski złożone przed wyznaczonym terminem naboru lub w sposób inny niż poprzez dedykowaną skrzynkę e-mail 
nie będą podlegały rejestracji oraz ocenie. 

6.  Formularz wniosku o udzielenie pożyczki jest udostępniany w siedzibie Funduszu Pożyczkowego oraz na stronie 
www.marr.com.pl   

7. Wniosek i załączniki powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany, przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji podmiotu. 

8. Wszelkie okazywane przez Wnioskodawcę dokumenty związane z procesem udzielania pożyczki, winny być 
sporządzone w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem przez osoby działające w 
imieniu Wnioskodawcy według zasad reprezentacji. W przeciwnym razie dokumenty te nie będą brane pod uwagę 
i uważać się będzie, że Wnioskodawca nie wywiązał się z obowiązku ich dostarczenia. 

9. Przyjęcie  wniosku jest potwierdzane na formularzu wniosku. 
10. Wniosek zostaje zarejestrowany w rejestrze wniosków pożyczkowych.  
11. Pośrednik Finansowy ocenia złożone wnioski według kolejności wpływu. O kolejności wniosków na liście decyduje 

data i godzina wpływu wniosku na serwerze MARR S.A ( godzina wpływu wiadomości e-mail oznacza godzinę 
przetworzenia tej wiadomości w infrastrukturze MARR S.A. i nie musi być tożsama z godziną wysłania wiadomości 
e-mail z serwera nadawcy). 

12. Kolejno zarejestrowane wnioski których łączna wnioskowana kwota pożyczek mieści się w 130% alokacji 
przewidzianej dla naboru umieszczane są na liście głównej – kierowane do oceny, kolejne wnioski umieszczone są 
na liście rezerwowej.  

13. Pośrednik Finansowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we 
wniosku o udzielenie pożyczki) informuje Wnioskodawców o statusie złożonego wniosku, w szczególności 
przekazuje następujące informacje: 

 Wniosek został skierowany do oceny (wnioski z listy głównej) 

 Wniosek został umieszczony na liście rezerwowej 
Pośrednik Finansowy nie bierze odpowiedzialności, gdy adres mailowy wskazany przez Wnioskodawcę jest 
nieprawidłowy.  

14. Wnioski zarejestrowane na liście rezerwowej oceniane będą zgodnie z kolejnością wpływu w przypadku 
dostępności środków.   

 

§ 10 
 

1. Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie w oparciu o Instrukcję udzielania pożyczek oraz o niniejszy 
Regulamin zatwierdzone przez Zarząd Pośrednika Finansowego. 

2. Złożone wnioski są oceniane przez Pożyczkodawcę i sprawdzane w kierunku kwalifikacji do finansowania zgodnie z 
zapisami Regulaminu oraz przepisami prawa polskiego i unijnego. Ocenie i sprawdzeniu podlega m.in.: 
1) poprawność danych dotyczących wnioskodawcy, 
2) uzasadnienia celowości planowanych do poniesienia wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej 

działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym związanych z odbudową działalności po 
okresie epidemii COVID-19  

3) ocena harmonogramu osiągnięcia poprawy w zakresie płynności firmy i utrzymania prowadzonej działalność 
gospodarczej,  

4) rzetelność i poprawność przedstawionych informacji na temat przedsięwzięcia, sytuacji finansowej oraz 
kompetencji wnioskodawcy, 

5) zdolność do spłaty pożyczki (zgodnie ze standardowo stosowaną przez Pożyczkodawcę analizą zdolności 
pożyczkowej, oraz metodyką służącą do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców), z zastrzeżeniem, że 
tymczasowa utrata płynności, na skutek COVID-19, nie może stanowić przeszkody w udzieleniu pożyczki,  

6) proponowane zabezpieczenie spłaty pożyczki 
7) zgodność planowanego do udzielenia wsparcia z zasadami udzielania pomocy publicznej. 
8) rzetelność wywiązywania się z wcześniejszych zobowiązań, 
 

3. Ocena wniosku pożyczkowego dokonywana jest przez pracownika Funduszu Pożyczkowego 
w terminie 14 dni roboczych. W przypadku, gdy informacje podane we wniosku lub załącznikach nie pozwalają na 
kompleksową oceną ekonomiczno-finansową, Wnioskodawca powiadamiany jest o konieczności uzupełnienia 
wniosku w terminie wyznaczonym przez pracownika Funduszu Pożyczkowego pod rygorem pozostawienia wniosku 
bez dalszego biegu. Bieg terminu rozpatrzenia wniosku liczy się od dnia dostarczenia wymaganych uzupełnień. 

4. Pośrednik Finansowy zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość przedłużenia terminu 
rozpatrywania wniosku do 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów.  

http://www.marr.com.pl/
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5. Równolegle z przeprowadzaną oceną wniosku pracownik Funduszu w razie potrzeby dokonuje wizytacji miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz/lub nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie oraz/lub w 
miejscu planowanej inwestycji. Wizytacja ma na celu weryfikację i uzupełnienie informacji zawartych we wniosku   

6. Maksymalny czas na wydanie decyzji o udzieleniu/nie udzieleniu pożyczki wynosi 3 dni robocze od zakończenia 
oceny wniosku pożyczkowego. 

7. Do rozpatrywania wniosków powołana jest Komisja Kwalifikacyjna. 
8. Na etapie rozpatrywania wniosku Komisja Kwalifikacyjna może zwracać się do Wnioskodawcy o dostarczenie 

dodatkowych informacji m.in na temat zabezpieczeń, sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz 
szczegółów planowanego przedsięwzięcia. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundusz Pożyczkowy zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia 
pożyczki nawet w sytuacji pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę przy równoczesnym spełnieniu przez 
Wnioskodawcę pozostałych wymogów niniejszego Regulaminu 

10. W razie podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki Fundusz powiadamia o tym fakcie Wnioskodawcę w ciągu 2 dni 
roboczych od podjęcia decyzji (w jednej z form: droga elektroniczna/telefoniczna/pisemna) oraz wzywa 
Wnioskodawcę do podpisania umowy o udzielenie pożyczki i złożenia stosownych zabezpieczeń określonych w 
umowie.  

11. W razie podjęcia decyzji o odmowie udzielenia pożyczki Fundusz powiadamia o tym fakcie Wnioskodawcę w ciągu 
2 dni roboczych od podjęcia decyzji podając powody odrzucenia wniosku o udzielenie pożyczki (droga 
elektroniczna lub telefoniczna) oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych. Od decyzji Zarządu 
Wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie należy wnieść w formie pisemnej w ciągu 7 dni od otrzymania 
informacji o decyzji Zarządu.  

12. Złożone odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych. Pracownicy Funduszu Pożyczkowego 
poinformują o decyzji Wnioskodawcę wnoszącego odwołanie w ciągu 2 dni roboczych (w jednej z form: droga 
elektroniczna/telefoniczna/pisemna). Decyzje zapadłe w wyniku oceny odwołania są ostateczne. 

13. W przypadku negatywnej decyzji Zarządu wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami pozostaje w 
dokumentacji MARR S.A. 

14. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki, Wnioskodawcy nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec 
MARR S.A. z tego tytułu. 

15. Zarząd Pośrednika Finansowego, Komisję Kwalifikacyjną, pracowników Funduszu Pożyczkowego oraz inne osoby 
uczestniczące w procesie oceny i podejmowania decyzji, co do udzielenia lub nieudzielania pożyczki obowiązuje 
zasada zachowania poufności w stosunku do wszelkich dokumentów i informacji związanych z rozpatrywanym 
wnioskiem.  

16. Podjęcie decyzji co do udzielenia pożyczki odbywać się będzie w sposób przejrzysty i obiektywnie uzasadniony tak 
aby nie powodował konfliktu interesów. 

17. Wymienione w ust. 15 osoby, w tym szczególności osoby biorące udział w procesie oceny wniosków o pożyczkę, 
zabezpieczeń, negocjacji postanowień Umowy czy podejmowania decyzji o udzielaniu bądź odmowie udzielenia 
wsparcia, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowe

3
 z Ostatecznym Odbiorcą, którego wybór dotyczy.  

18. Wsparcie nie może zostać udzielone Ostatecznemu Odbiorcy, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z 
MARR S.A.,  

19. Pośrednik Finansowy zastrzega sobie możliwość współpracy z biurami informacji gospodarczych i jednostkami 
współpracującymi z Pośrednikiem Finansowym w zakresie zasięgania informacji gospodarczych o przedsiębiorcy. 

 

                                                           
3
 Powiązania kapitałowe lub osobowe to wzajemne powiązania między Pośrednikiem Finansowym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Pośrednika Finansowego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z oceną i podejmowaniem decyzji a 

Ostatecznym Odbiorcą, którego dotyczy wybór lub osobami uprawnionymi do jego reprezentacji lub zaciągania w jego imieniu zobowiązań, polegające w 

szczególności na: 
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa do drugiego stopnia lub 

powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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§ 11 
 

1. Po podjęciu decyzji o przyznaniu pożyczki Pośrednik Finansowy podpisuje umowę pożyczki z Pożyczkobiorcą, która 
zawiera szczegółowe warunki finansowania, w tym dotyczące warunków i trybu jej uruchomienia oraz obowiązki 
stron umowy 

2. Umowa pożyczki zawiera między innymi: 

 kwotę pożyczki, 

 okres spłaty pożyczki, 

 cel/przeznaczenie pożyczki, 

 sposób zabezpieczenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami, 

 zobowiązania Pożyczkobiorcy, 

 warunki wypowiedzenia Umowy   
3. Pożyczka udzielana jest  w walucie polskiej.  
4. Pośrednik Finansowy udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy,  jednak na okres nie 

dłuższy niż określony w § 3 ust. 1 pkt. 4) 
5. Podpisanie umowy następuje w terminie 14 dni od daty powiadomienia o przyznaniu pożyczki jednak nie później 

niż do dnia 30 czerwca 2022r. z możliwością wydłużenia tego terminu pod warunkiem otrzymania stosownej zgody 
od Menedżera lub  Instytucji Zarządzającej. 

6. W przypadku nie przystąpienia Wnioskodawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, przyznana 
pożyczka zostaje automatycznie anulowana. Wnioskodawca może ubiegać się po raz kolejny o przyznanie pożyczki. 
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wydłużenie w/w terminu wg. uznania Pośrednika Finansowego 

7. Pożyczka jest uruchamiana w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie 
pożyczki, po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia pożyczki zgodnie z zapisami  § 8 niniejszego Regulaminu.  

8. Kwota Jednostkowej Pożyczki Płynnościowej może być wypłacona jednorazowo lub w transzach. 
9. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy, wynosi 30 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, bez względu  na liczbę transz w jakich jest ona wypłacana 
10. Po wypłaceniu środków z rachunku bankowego Funduszu Pożyczkowego, harmonogram spłaty pożyczki 

stanowiący załącznik do umowy pożyczki odbierany jest osobiście przez Pożyczkobiorcę lub jest wysyłany drogą 
mailową na adres mailowy wskazany w Umowie Pożyczki lub drogą listowną na adres wskazany przez 
Pożyczkobiorcę.  

 

ZASADY SPŁATY POŻYCZKI 
 

§ 12 
 

1. Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę na warunkach określonych w umowie pożyczki. i harmonogramie spłat.  
2. Za dzień spłaty wierzytelności, uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy podany w 

umowie pożyczki. Dotyczy to również ewentualnych spłat dokonywanych przez poręczycieli i inne osoby 
odpowiedzialne z tytułu zabezpieczenia. 

3. Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym dla każdego Beneficjenta harmonogramem 
spłat stanowiącym załącznik do Umowy Pożyczki. W przypadku dokonania nadpłaty, kwota nadpłaty nie podlega 
zwrotowi i podlega zaliczeniu według kolejności określonej w ust. 10 poniżej. 

4. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki od kwoty zaległych rat kapitałowych Fundusz Pożyczkowy będzie 
naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie określone w umowie o udzielenie pożyczki dla okresu wystąpienia 
zadłużenia przeterminowanego, w stosunku rocznym.  

5. Odsetki za opóźnienie od zadłużenia przeterminowanego (kapitału przeterminowanego) naliczane są od dnia w 
którym powinna nastąpić spłata raty.  

6. W przypadku dokonania nadpłaty w okresie karencji Pośrednik Finansowy ma prawo zaliczyć tą nadpłatę na spłatę 
kapitału, którego płatność jest wymagalna z upływem okresu karencji. 

7. W przypadku dokonania nieuzgodnionych z Pośrednikiem Finansowym nadpłat, Pośrednik Finansowy nie ma 
obowiązku dostarczania zaktualizowanego harmonogramu spłat. Zaktualizowany harmonogram spłat będzie 
udostępniany na wyraźne żądanie Pożyczkobiorcy w formie uzgodnionej z Pożyczkobiorcą.  

8. Ryzyko niedotrzymania terminu spłaty oraz nieprawidłowego dokonania przelewu raty pożyczki ponosi wyłącznie 
Pożyczkobiorca. 

9. Spłaty rat pożyczki są na bieżąco monitorowane i ewidencjonowane przez pracownika Funduszu Pożyczkowego z 
wyciągów bankowych do programu pożyczkowego oraz dekretowane na indywidualnym koncie klienta  (nr ID).  

10. Wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy pokrywane są w następującej kolejności: 
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1) koszty i opłaty związane z pożyczką, dochodzeniem roszczeń z tytułu niniejszej Umowy oraz  windykacją 
pożyczki, 

2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego (za opóźnienie), 
3) odsetek od zadłużenia nieprzeterminowanego (umownych) – jeśli występują 
4) kapitał. 

11. Pożyczkobiorca otrzymuje roczne zestawienie naliczonych odsetek za opóźnienie w spłacie zobowiązania. 
Informacja o naliczonych odsetkach za opóźnienie w spłacie przekazywana będzie wraz z potwierdzeniem salda za 
okres: 
a)  od 01.12 do 31.12 roku poprzedniego 
b) od 01.01. do 30.11 roku bieżącego  

12. Niezależnie od §12 ust. 11, w trakcie trwania roku kalendarzowego Pracownik Funduszu Pożyczkowego może 
przygotować informację o wysokości naliczonych odsetek za opóźnienie w spłacie na pisemną prośbę 
Pożyczkobiorcy. 

13. Na każdym etapie realizacji pożyczki Pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty  pożyczki lub jej części bez 
dodatkowych kosztów oraz bez konieczności powiadamiania Pośrednika Finansowego. 

14. Wpłata w wysokości, o której mowa w pkt. 13  nie zwalnia Ostatecznego Odbiorcy do spłaty raty w następnych 
miesiącach. 

15. W przypadku spłaty części pożyczki odpowiadającej 3-krotności rat kapitałowych, Pożyczkobiorcy przysługuje 
prawo do zmiany harmonogramu spłat pożyczki pod warunkiem poinformowania Funduszu Pożyczkowego o takim 
zamiarze minimum na 2 dni przed planowanym dokonaniem spłaty w formie pisemnej.  

16. Zmiana harmonogramu spłaty pożyczki nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy pożyczki. 
17. W razie jakichkolwiek trudności w spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca jest obowiązany, powiadomić o tym Pośrednika 

Finansowego i wskazać sposoby rozwiązania tych trudności. Na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy wydawana jest 
decyzja Zarządu dotycząca zmiany warunków spłaty pożyczki. Do zmiany warunków spłaty pożyczki konieczna jest 
zmiana umowy pożyczki w formie aneksu. 

18. Po dokonaniu ostatecznej spłaty pożyczki pracownik Funduszu Pożyczkowego sprawdza zgodność wszystkich 
dokonanych spłat rat kapitałowych z postanowieniami umowy pożyczki i dokonuje rozliczenia pożyczki. 

19. W sytuacji stwierdzenia niezgodności dokonanych spłat z treścią umowy:  
a) Jeżeli kwota spłacona jest większa od kwoty należnej, na podstawie obliczeń Fundusz Pożyczkowy wydaje 

dyspozycję zwrócenia nadpłaconych kwot Pożyczkobiorcy.  
b) Jeżeli kwota spłacona jest mniejsza od kwoty należnej, na podstawie obliczeń Fundusz Pożyczkowy zwraca 

się o zwrot niedopłaconych kwot.  
20. W sytuacji, gdy stwierdzona została zgodność wartości spłaconych kwot z treścią umowy pożyczki, pracownik 

Funduszu Pożyczkowego podejmuje działania, zmierzające do zwolnienia zabezpieczeń przedstawionych w związku 
z pożyczką zgodnie z zapisami  § 15 niniejszego Regulaminu 

 
OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY 

 
§ 13 

 
1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do: 

1) wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona  
2) Należytego udokumentowania wydatkowania środków w terminie do 180 dni od dnia jej uruchomienia tj. 

wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki.  
3) Umieszczenia na oryginałach faktur lub dokumentów równoważnych informacji o współfinansowaniu wydatku 

ze środków EFSI w brzmieniu: „Wydatek poniesiony ze środków POIR 2014-2020 w ramach Umowy 
Inwestycyjnej nr _____________ zawartej z Pośrednikiem Finansowym – Agencja Rozwoju Regionalnego 
MARR S.A.” 

4) realizowania Umowy Inwestycyjnej z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego 
działalności oraz nieangażowania się w działania sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej;  

5) wydatkowania środków z pożyczki w zakresie nie dotyczącym żadnych działań sprzecznych z regulacjami 
unijnymi oraz krajowymi;  

6) zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy Pożyczki. 
7) nie obciążania przedmiotu zabezpieczenia jakimkolwiek prawem rzeczowym lub/i obligacyjnym bez uprzedniej 

zgody Pożyczkodawcy 
8) obowiązkowego ubezpieczania rzeczy stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z   cesją praw z tych 

polis na rzecz Pożyczkodawcy, przed upływem wygaśnięcia dotychczasowych polis. 
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9) Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia lub zwiększenia zakresu zabezpieczenia w sytuacji pogorszenia 
sytuacji majątkowej Ostatecznego Odbiorcy lub utraty zabezpieczenia. 

10) przedstawiania Pośrednikowi Finansowemu, Menadżerowi lub Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji 
dotyczących otrzymanego wsparcia na potrzeby monitorowania realizacji Projektu i jego ewaluacji;  

11) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z Jednostkową Pożyczką;  
12) przestrzegania zasady zakazu podwójnego finansowania wydatków objętych Jednostkową Pożyczką z innych 

źródeł finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także 
innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;  

13) poddania się wszelkiego rodzaju kontroli i stosowania się do wydanych na ich podstawie zaleceń 
pokontrolnych (w tym odpowiedniego udokumentowania sposobu ich wdrożenia), Komisji Europejskiej, 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej, 
Instytucji Zarządzającej, Menadżera, Pośrednika Finansowego lub innych uprawnionych podmiotów:  
a) w czasie obowiązywania Umowy Inwestycyjnej, jak i w okresie 5 lat od jej zakończenia lub rozwiązania, 

jak również w okresie 10 lat od jej udzielenia;  
b) w każdym miejscu bezpośrednio lub pośrednio związanym z realizowaną Inwestycją zapewniając prawo 

do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty związane z Inwestycją. Ostateczny Odbiorca informowany 
jest o planowanej kontroli pisemnie na przynajmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem 
czynności kontrolnych, a w przypadku kontroli doraźnej co do zasady na 1 dzień roboczy przed 
rozpoczęciem czynności kontrolnych. Kontrole doraźne mogą być prowadzone bez zapowiedzi w 
przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, uchybień lub zaniedbań ze strony Ostatecznego 
Odbiorcy.  

14) przechowywania na powszechnie uznawanych nośnikach danych odpowiedniej dokumentacji przez 10 lat od 
dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej przez Ostatecznego Odbiorcę, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia 
tego terminu, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym Ostatecznego Odbiorcy;  

15) udostępniania, zgodnie z przepisami prawa, Pośrednikowi Finansowemu, Menadżerowi, Instytucji 
Zarządzającej oraz organom administracji publicznej danych niezbędnych m.in. do budowania baz danych, 
przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania analiz w zakresie 
spójności Programu, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu, a także 
oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach Projektu.  

16) zwrotu środków finansowych stanowiących:  
a) niewydatkowaną część Jednostkowej Pożyczki, przy czym zwrot ten wraz z odsetkami ustalonymi według 

stopy referencyjnej zgodnie z  § 4 ust.3 dokonany będzie na Rachunek Bankowy z Wkładem Funduszu 
Funduszy w ciągu 5 dni od dnia przedstawienia Pośrednikowi Finansowemu rozliczenia wydatków lub 
upływu terminu w którym Ostateczny Odbiorca zobowiązany był przedstawić Pośrednikowi Finansowemu 
takie rozliczenie, w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej,  

b) całość lub część Jednostkowej Pożyczki, wydatkowanej niezgodnie z Umową Inwestycyjną, przy czym 
zwrot ten wraz z odsetkami ustalonymi według stopy referencyjnej zgodnie z  § 4 ust.1 dokonywany 
będzie na Rachunek Bankowy z Wkładem Funduszu Funduszy w ciągu 5 dni od dnia następującego po dniu 
nadania doręczenia wezwania Ostatecznemu Odbiorcy,  

c) prawidłowo wydatkowaną kwotę Jednostkowej Pożyczki, przy czym zwrot ten wraz z ewentualnymi 
odpowiednimi odsetkami umownymi  dokonywany jest na Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych 
Pożyczek w terminach określonych w odpowiednim harmonogramie spłat Jednostkowej Pożyczki 
stanowiącym załącznik do Umowy Inwestycyjnej,  

17) Powiadomienie Pośrednika Finansowego o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o zobowiązaniach 
finansowych mających wpływ na sytuację finansową Ostatecznego Odbiorcy (np. zaciągnięciu pożyczki, 
kredytu, ustanowieniu zastawu, hipoteki, udzielonych poręczeniach, zaległościach podatkowych, zaleganiu z 
zapłatą składek do ZUS itp.).  

18) Powiadomienie Pośrednika Finansowego o wszelkich zmianach organizacyjno - prawnych w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej, o zmianach adresu zamieszkania, zmianie nazwisk 

19) wypełniania zaleceń Funduszu, Menadżera lub Instytucji Zarządzającej i/lub innych uprawnionych instytucji 
oraz przestrzegania Wytycznych, w tym m.in BGK, w zakresie w jakim będą one miały zastosowanie do 
pożyczkobiorcy  

 

KONTROLA UDZIELONEGO FINANSOWANIA 
 

§ 14 
 
1. Pośrednik Finansowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli:  
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a. w siedzibie Pośrednika Finansowego, zwanej dalej „ kontrolą zza biurka”,  
b. w siedzibie/miejscu prowadzenia działalności/miejscu realizacji Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy, zwanej dalej 

„kontrolą na miejscu”.  
2. „Kontrola zza biurka” powinna obejmować wszelkie czynności (możliwe do wykonania w formule „zza biurka”) 

niezbędne do uzyskania zapewnienia, że Ostateczny Odbiorca wykonuje poprawnie obowiązki wynikające z Umowy 
Pożyczki.  

3. W trakcie realizacji Umowy Operacyjnej Kontrolą zza biurka zostaną objęte wszystkie Umowy Pożyczek.  
4. Kontrole zza biurka w zakresie wydatków:  

a. na sfinansowanie kapitału obrotowego będą przeprowadzane na etapie rozliczania Jednostkowej Pożyczki, tj. 
weryfikacji dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki - na podstawie 
zestawienia pozycji wydatków, składanego przez Ostatecznego Odbiorcę zgodnie ze wzorem umieszczonym na 
stronie internetowej www.marr.com.pl. . 

b. inwestycyjnych będą przeprowadzane na etapie rozliczania Jednostkowej Pożyczki, tj. weryfikacji dokumentacji 
potwierdzającej wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki - na podstawie zestawienia pozycji wydatków, 
składanego przez Ostatecznego Odbiorcę zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie internetowej 
www.marr.com.pl. Pośrednik finansowy na podstawie przedstawionego przez Ostatecznego Odbiorcę 
„Zestawienia poniesionych wydatków” wytypuje próbę wydatków do szczegółowej weryfikacji. Uzupełniająca 
weryfikacja wydatków odbywa się w ramach kontroli na miejscu.  

5. W trakcie czynności o których mowa w § 14 ust. 4 pkt b  Pośrednik Finansowy weryfikuje: 
a. scany faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, stanowiące potwierdzenie wydatkowania 

środków Jednostkowej Pożyczki, 
b. cel na jaki zostały wydatkowane środki Jednostkowej Pożyczki – jego zgodność z Metryką Instrumentu 

Finansowego oraz Umową Inwestycyjną, 
c. weryfikację, czy nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków objętych pożyczką z innych źródeł finansowania 

przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych 
źródeł pomocy krajowej i zagranicznej (zgodnie z zasadami określonymi przez Menadżera).  

d. czy na oryginałach faktur lub dokumentach równoważnych Ostateczny Odbiorca umieścił informację o 
współfinansowaniu wydatku ze środków EFSI w brzmieniu: „Wydatek poniesiony ze środków POIR 2014-2020 w 
ramach Umowy Inwestycyjnej nr _____________ zawartej z Pośrednikiem Finansowym – Agencja Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A.” 

6. Kontrola na miejscu może być przeprowadzana w trakcie realizacji Umowy Pożyczkowej.  
7. Kontrole na miejscu realizowane są na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.  
8. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o planowanej kontroli pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej i/lub 

poczty elektronicznej na przynajmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem czynności kontrolnych, a w 
przypadku kontroli doraźnej – na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. 

9. Kontrola lub audyt co do zasady przeprowadzone są w siedzibie Pożyczkobiorcy lub w miejscu realizacji inwestycji.  
10. W celu realizacji kontroli Ostateczny Odbiorca jest zobowiązany zapewnić:  

a. prawo do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne potwierdzające prawidłową 
realizację Umowy Pożyczki, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych 
kopii i odpisów,  

b. prawo do dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest 
inwestycja lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca Inwestycji i niniejszej Umowy,  

c. obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizowanej inwestycji oraz Umowy Pożyczki,  
d. udzielania prawdziwych, wyczerpujących informacji oraz przekazywania wszelkich żądanych dokumentów i 

zaświadczeń dotyczących przedmiotu Pożyczki i sytuacji Ostatecznego Odbiorcy.  
11. Zakres Kontroli na miejscu powinien obejmować wszelkie czynności niezbędne do uzyskania zapewnienia, że 

Ostateczny Odbiorca wykonuje poprawnie wszystkie obowiązki wynikające z Umowy Pożyczki, w tym w 
szczególności obowiązki dotyczące potwierdzenia wydatkowania środków z Jednostkowej Pożyczki zgodnie z celem 
wskazanym w Umowie Pożyczki, weryfikację występowania podwójnego finansowania przyznanego z EFSI, z innych 
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i 
zagranicznej.  

12. Pośrednik Finansowy zastrzega sobie prawo do regularnego monitorowania terminowości wywiązywania się 
Ostatecznych Odbiorców z obowiązków dotyczących dokumentowania wydatkowania środków Jednostkowych 
Pożyczek. W związku z tym, może wezwać Ostatecznego Odbiorcę do przedłożenia „Zestawienia poniesionych 
wydatków”  przed upływem 180dni od dnia wypłaty środków Jednostkowej Pożyczki. W przypadku 
niedochowywania umownych terminów na udokumentowanie Pośrednik Finansowy podejmie działania mające na 
celu wyegzekwowanie od Ostatecznych Odbiorców takich dokumentów lub wezwie do zwrotu części lub całości 
Jednostkowej Pożyczki. 

http://www.marr.com.pl/
http://www.marr.com.pl/
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13. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia Nieprawidłowości, Pośrednik 
Finansowy może przeprowadzić kontrolę doraźną w formie kontroli na miejscu lub kontroli zza biurka. 

14. Kontrola doraźna może obejmować Umowy Pożyczkowe, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia 
Nieprawidłowości oraz dodatkowo np. uzasadniona skarga, dochodzenie/kontrole prowadzone przez inne instytucje, 
bądź wątpliwości na etapie weryfikacji wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki na etapie kontroli zza biurka, 
albo kontroli na miejscu. W zależności od rodzaju sytuacji/zgłoszenia w pierwszej kolejności weryfikowane są 
dokumenty i dane będące w posiadaniu Pośrednika Finansowego. Kontrola doraźna może mieć charakter kontroli 
zza biurka lub kontroli na miejscu. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu przez Pośrednika Finansowego 
kontroli doraźnej na miejscu, zakres tej kontroli ustalany jest indywidualnie. O kontroli doraźnej Pośrednik 
Finansowy informuje pisemnie Ostatecznego Odbiorcę co do zasady na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem 
czynności kontrolnych. 

15. Ostateczny Odbiorca ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do informacji pokontrolnej w terminie 
do 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania informacji pokontrolnej.   

16. Po rozpatrzeniu przez Zespół kontrolujący wyjaśnień, sporządzana jest ostateczna wersja informacji pokontrolnej.   
17. Informacja pokontrolna jest przekazywana do podpisu Ostatecznego Odbiorcy  W przypadku stwierdzenia w toku 

Kontroli niepoprawnej realizacji przez Ostatecznego Odbiorcę obowiązków wynikających z Umowy Pożyczki, 
Pośrednik Finansowy wydaje stosowne zalecenia pokontrolne.  

18. Odmowa podpisania przez Ostatecznego Odbiorcę informacji pokontrolnej, o której mowa powyżej, nie wstrzymuje 
biegu wydania zaleceń pokontrolnych 

19. W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez: 
korespondencję (pisma) Ostatecznego Odbiorcy w sprawie realizacji poszczególnych zaleceń pokontrolnych, lub 
wizytę monitoringową w miejscu realizacji inwestycji lub siedzibie Ostatecznego Odbiorcy.   

20. Sposobu weryfikacji zaleceń pokontrolnych dokonuje Pośrednik Finansowy w oparciu o charakter wydanych zaleceń 
pokontrolnych. Pośrednik Finansowy na każdym etapie realizacji zaleceń pokontrolnych może wezwać pisemnie 
Ostatecznego Odbiorcę do przedstawienia kompleksowej informacji na temat stanu realizacji zaleceń.   

21. Zalecenie pokontrolne można uznać za zrealizowane na podstawie pisemnego oświadczenia Ostatecznego Odbiorcy 
lub przeprowadzonej wizycie monitoringowej.   

22. W sytuacji, w której Ostateczny Odbiorca nie przystąpi do realizacji zaleceń pokontrolnych lub nie wywiąże się w 
sposób należyty z ich realizacji, Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania 
Umowy Pożyczki i żądania niezwłocznego zwrotu w całości kwoty wypłaconej z tytułu Pożyczki zgodnie z Umową 
Pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wobec Ostatecznego Odbiorcy wynikającymi z Umowy 
Pożyczki, a także wykorzystania zabezpieczenia roszczeń z tytułu tej Umowy Pożyczki. 

 

ETAPY UWALNIANIA ZABEZPIECZEŃ 
 

§ 15 
 

1. Spłacanie pożyczki jest na bieżąco monitorowane przez Fundusz Pożyczkowy.  
2. W sytuacji stwierdzenia dokonania spłaty ostatniej raty pożyczki, Fundusz Pożyczkowy sprawdza zgodność 

wszystkich dokonanych spłat rat kapitałowych z postanowieniami umowy pożyczki.  
3. W sytuacji, gdy stwierdzona została zgodność wartości spłaconych kwot z treścią umowy pożyczki, Fundusz 

Pożyczkowy podejmuje działania, zmierzające do zwolnienia zabezpieczeń przedstawionych w związku z pożyczką.  
4. Po ostatecznym rozliczeniu i zamknięciu pożyczki Fundusz na piśmie poinformuje pożyczkobiorcę o wygaśnięciu 

umowy pożyczkowej w związku z jej pełną spłatą.  
5. W celu zwolnienia zabezpieczeń pracownicy Funduszu Pożyczkowego weryfikują przyjęte zabezpieczenia i 

wystawiają odpowiednie dokumenty stanowiące podstawę do złożenia we właściwych Instytucjach. 
Pożyczkobiorca otrzymuje także wezwanie do odebrania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zgodnie z 
zapisami deklaracji wekslowej. 

6. Fundusz Pożyczkowy wyda pożyczkobiorcy lub innym osobom z tytułu dokonanego zabezpieczenia stosowne 
oświadczenia/zezwolenia będące podstawą do złożenia ich we właściwych Instytucjach. 

7. W przypadku nieodebrania przez pożyczkobiorcę weksla in blanco w terminie określonym w deklaracji wekslowej, 
Fundusz Pożyczkowy upoważniony będzie do komisyjnego zniszczenia weksla.  

8. W sytuacji, gdy zabezpieczeniem pożyczki były też poręczenia osób fizycznych lub prawnych oraz/lub 
zabezpieczenie na majątku osoby trzeciej, Fundusz Pożyczkowy informuje o fakcie spłacenia pożyczki i wygaśnięciu 
poręczeń także wszystkich poręczycieli oraz osoby będące dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia.  

9. Jeżeli przepisy prawa przewidują inną formę niezbędną do zwolnienia zabezpieczeń niż przewidziane w niniejszym 
paragrafie, względnie gdy z zawartych umów prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki wynikają dodatkowe 
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obowiązki Funduszu Pożyczkowego w związku ze spłatą pożyczki, Fundusz Pożyczkowy zobowiązany jest do 
podjęcia czynności zgodnych z przepisami prawa lub zawartą umową.  

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI I WINDYKACJA 
 

§ 16 
 

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki w całości lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia pożyczki 
lub renegocjować warunki umowy pożyczkowej w  szczególności w przypadku: 
1) niespłacenia w terminie trzech kolejnych rat pożyczki; 
2) wykorzystywania pożyczki niezgodnie z celem, na jaki została udzielona;  
3) nie przedstawienia zestawienia wydatków potwierdzających wykorzystanie udzielonej pożyczki w 

określonym terminie; 
4) przedstawienia nieprawdziwych informacji w tym dotyczących sytuacji ekonomicznej Pożyczkobiorcy we 

wniosku o udzielenie pożyczki lub w trakcie obowiązywania Umowy pożyczki; 
5) powzięcia jakichkolwiek informacji mających wpływ na pogorszenie się sytuacji ekonomiczno- finansowej  

Pożyczkobiorcy, w stopniu zagrażającym interesom Pożyczkodawcy; 
6) zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę; 
7) przekształceń struktury własnościowej Pożyczkobiorcy, które mogą negatywnie rzutować na zdolność do 

spłaty pożyczki; 
8) zaistnienia okoliczności uzasadniających postawienie Pożyczkobiorcy w stan likwidacji lub upadłości; 
9) otwarcia likwidacji lub postępowania upadłościowego Beneficjenta, lub też wszczęcia postępowania 

układowego; 
10) wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy/Poręczycieli/osób będących dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia 

na wniosek innych wierzycieli; 
11) niedopełnienia określonych w umowie wymogów zabezpieczenia pożyczki; 
12) niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia rzeczy stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki oraz nie 

dokonania cesji praw z tych polis na rzecz Pożyczkodawcy, przed upływem wygaśnięcia dotychczasowych 
cesji; 

13) zmniejszenia wartości przyjętych zabezpieczeń i braku możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego 
zabezpieczenia spłaty pożyczki; 

14) dokonania zbycia lub obciążenia, bez zgody Funduszu, majątku będącego zabezpieczeniem pożyczki; 
15) nie spełniania warunków określonych w § 13 niniejszego Regulaminu; 
16) niewykonania lub naruszenia przez Pożyczkobiorcę innych postanowień i obowiązków wynikających z 

umowy pożyczki lub Regulaminu Funduszu Pożyczkowego. 
2. W przypadku opóźnienia w spłacie raty, MARR S.A. przystępuje do windykacji należności i wzywa Beneficjenta do 

uregulowania zaległości. 
3. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego pośrednik finansowy informuje Pożyczkobiorcę, poręczyciela oraz 

osobę będącą dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia pożyczki, jeżeli zabezpieczenie takie zostało ustanowione.  
4. Na każdym etapie powstania zaległości MARR S.A. może wpisać klienta do rejestru klientów niesolidnych 

prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. 
5. Pierwszy kontakt z klientem może być nawiązany za pośrednictwem telefonu i/lub poczty elektronicznej. 
6. W przypadku braku spłaty MARR S.A. powinien wysłać wezwanie do zapłaty. Jeżeli w dalszym ciągu brak spłaty w 

wyznaczonym terminie,  MARR S.A. może wypowiedzieć umowę pożyczki. 
7. Pożyczkobiorca, Poręczyciel oraz osoba będąca dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia zobowiązują się niezwłocznie do 

7 dni od daty zdarzenia zawiadomić Pożyczkodawcę o zmianach nazwisk, adresów (siedziby, zamieszkania, 
zameldowania i korespondencji), adresów mailowych i miejsc pracy. Pisma nie odebrane z powodu zmiany adresu, 
o której Pośrednik Finansowy nie został powiadomiony, będą pozostawione w aktach Pośrednika Finansowego ze 
skutkiem doręczenia. 

8. Za skuteczne powiadomienie Pożyczkobiorcy, Poręczycieli oraz osoby będące dłużnikami z tytułu zabezpieczania 
uważa się wysłanie pisma listem poleconym na adres wskazany przez w/w osoby i/lub wysłanie pisma drogą 
elektroniczną na adres mailowy wskazany w umowie pożyczki i/lub dokumentacji pożyczkowej. 

9. Korespondencja dotycząca wezwania do wykonania zobowiązania będzie przesyłana listem poleconym/listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru/drogą elektroniczną wg. uznania MARR S.A. 

10. Odmowa przyjęcia pisma lub nie skuteczne doręczenie pod wskazany adres w terminie wywołuje skutki 
doręczenia. 

11. Okres wypowiedzenia umowy pożyczki wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością   Beneficjenta 7 dni. 
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12. Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia następnego w którym Strona otrzymała oświadczenie o wypowiedzeniu 
Umowy pożyczki.  

13. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy, oprocentowanie karne liczone jest od całości niespłaconej kwoty 
pożyczki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w umowie o udzielenie pożyczki, w stosunku 
rocznym.  

14. W przypadku dochodzenia przez Fundusz Pożyczkowy roszczeń z weksla wystawionego jako zabezpieczenie 
udzielonej pożyczki, od dnia następnego po dniu płatności weksla wyznaczonego przez Fundusz Pożyczkowy w 
zawiadomieniu o wypełnieniu weksla i wezwaniu do wykupu weksla, Fundusz Pożyczkowy uprawniony jest do 
naliczania odsetek karnych w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w umowie o udzielenie 
pożyczki, w stosunku rocznym od niezapłaconej sumy wekslowej.  

15. Po wypowiedzeniu umowy sprawa przekazywana jest do Kancelarii Prawnej/Radcy Prawnego celem podjęcia 
działań zmierzających do odzyskania wierzytelności.  

16. Postępowanie sądowe  prowadzi  Kancelaria Prawna/Radca Prawny. 
17. MARR S.A zobowiązany jest do dochodzenia przeciwko Ostatecznym Odbiorcom z należytą starannością 

(wynikającą z profesjonalnego charakteru jego działalności), w drodze negocjacji lub innych działań prawnych, 
wszelkich niezaspokojonych roszczeń wraz z należnymi odsetkami. 

18. W przypadku, gdy w danej Jednostkowej Pożyczce, występują inni poza Ostatecznym Odbiorcą zobowiązani, MARR 
S.A. zobowiązany jest do podjęcia czynności windykacyjnych wobec tych osób/podmiotów. 

19. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia MARR S.A  do podjęcia działań zmierzających do odzyskania 
wierzytelności, w tym: realizacji zabezpieczeń spłaty pożyczki ustalonych w umowie, przystąpienia do egzekucji w 
trybie określonym odrębnymi przepisami, zlecenie dochodzenia wierzytelności osobie trzeciej prowadzącej 
działalność w zakresie windykacji wierzytelności lub w zakresie pomocy prawnej. 

20. Jeżeli Pożyczkobiorca zgłosi się i podejmie z Funduszem Pożyczkowym współpracę w celu rozwiązania problemów 
związanych ze spłatą pożyczki, Zarząd na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy może w szczególności podjąć decyzję 
o: zmianie terminów płatności rat kapitałowych i odsetek, restrukturyzacji, przyjęciu dodatkowych zabezpieczeń. 

21. Wszelkie koszty związane z wypowiedzeniem umowy ponosi Pożyczkobiorca oraz inni zobowiązani, o ile występują. 
 

 
§ 17 

 
1. W razie nie wywiązywania się Pożyczkobiorcy z warunków umowy pożyczkowej Fundusz Pożyczkowy dochodzić 

będzie swoich należności.  
2. Fundusz Pożyczkowy może zlecać działania windykacyjne podmiotom specjalizującym się w prawnym dochodzeniu 

i odzyskiwaniu należności.  
3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udostępnienie przez Fundusz Pożyczkowy podmiotom prowadzącym działania 

windykacyjne wszelkich informacji związanych z udzieloną pożyczką.  
4. Umowa pożyczki wygasa, jeżeli przed uruchomieniem pożyczki Pożyczkobiorca zmarł.  
5. W przypadku ogłoszenia upadłości pożyczkobiorcy lub wszczęcia przez pożyczkobiorcę procedury określonej 

ustawą z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne, kwota pozostałej do spłaty pożyczki zostaje postawiona 
w stan natychmiastowej wymagalności. Od całości niespłaconej kwoty pożyczki naliczane jest oprocentowanie w 
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 2 kodeksu cywilnego, w stosunku rocznym.  

6. Postawienie pozostałej do spłaty pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności odnosi skutek z dniem 
otwarcia/rozpoczęcia postępowania, o jakim mowa w zdaniu pierwszym.  

7. W sytuacji wymienionej w ust. 6, odpowiedzialność poręczycieli wekslowych nie wygasa i nie ulega zmianie w 
stosunku do postanowień nin. umowy, niezależnie od wpływu postępowań określonych w ust. 6 na zakres 
odpowiedzialności pożyczkobiorcy. W szczegółowych kwestiach dotyczących odpowiedzialności poręczycieli 
postanowienia zawarte w ust. 4 i 5 mają również zastosowanie, a ponadto, zastosowanie mają właściwe przepisy 
prawa dotyczące postępowań określonych w ust. 6. 

 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 18 

 
1. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zgody Zarządu  w formie Uchwały. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Pożyczki, a treścią Regulaminu, strony są związane Umową 
Pożyczki.  
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3. Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy pożyczki i wiąże strony od daty jej zawarcia do dnia całkowitej 
spłaty zobowiązania z jej tytułu.  

4. Wszelkie zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Umów pożyczek od dnia wejścia w życie tych zmian. 
5. Wszelkie zmiany treści Regulaminu, wchodzą w życie z dniem ujawnienia zmienionego Regulaminu na stronie 

internetowej Pośrednika Finansowego www.marr.com.pl i nie wymagają zgody w formie zawarcia aneksu do 
Umowy pożyczki.   

6. Spory mogące wyniknąć z zawartej Umowy Pożyczki poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych 
właściwych dla siedziby Pośrednika Finansowego. 

 

http://www.marr.com.pl/

