
     Załącznik nr 1.9_a_II_03.2022 
 

 

 
 
 
 

 

 

UMOWA POŻYCZKI nr …………… 

 

Zawarta w dniu …………………..roku  w Mielcu pomiędzy: 

 

Agencją Rozwoju Regionalnego “MARR” Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000049617, posiadająca REGON nr 690024569, nr NIP 817-00-05-093, o kapitale 

zakładowym w wysokości 23 914 000,00 PLN, kapitał w całości wpłacony, reprezentowaną przez : 

1. ……………………….. – Prezes Zarządu 

2. ……………………….. – Wiceprezes Zarządu 

 

zwanym dalej “Pożyczkodawcą” 

 
 
a 
 
Panem/Panią…………………..; PESEL nr …………………….; zameldowanym/ną pod adresem ……………………………….., 
który/a podaje iż faktycznie zamieszkuje pod adresem: ……………………………………, (lub: który/a podaje, że faktycznie 
zamieszkuje pod  adresem zameldowania), wskazującym/cą  adres do korespondencji ……………………………………….; 
prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą: …………………………………… z siedzibą ……………………………….; 
posiadającą REGON nr ……………………………, nr NIP …………………………………….. 
zwanym (ą) dalej “Pożyczkobiorcą”,  
 
o następującej treści: 
 

 

PREAMBUŁA 

Pożyczka udzielana jest w ramach zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dalej „BGK” przez Agencję 

Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Umowy Operacyjnej Nr 2/POIR/1921/2022/XII/R/426 Instrument  Finansowy – 

Pożyczka Płynnościowa POIR (Umowa Operacyjna),  

 

§ 1 

Przedmiot umowy i zasady udzielania pożyczki 
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa POIR” 

na warunkach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy oraz w Regulaminie Funduszu 

Pożyczkowego ARR ‘’MARR” pożyczki w kwocie ………………………..zł; (słownie: ………………….) 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania pożyczki na sfinansowanie kosztów związanych z 

utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej w tym kosztów związanych z 
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odbudową działalność po okresie COVID-19, w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 w tym 

na: 

a.  ………….. 

b.  …………… 

c.  …………… 

3. Pożyczka udzielana jest na okres ……………… miesięcy (słownie: …………. miesięcy).  

4. Pożyczkobiorca korzysta z karencji w spłacie pożyczki przez okres ………………….miesięcy.  

5. Uruchomienie pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń 

wymienionych w  § 5 ust. 1. w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki bez 

względu na liczbę transz, w jakich jest ona wypłacona. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach, Pośrednik 

Finansowy może wydłużyć termin na wypłatę środków pożyczki.  

6. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. może odmówić uruchomienia pożyczki, w przypadku 

ustanowienia przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń wymienionych w §5 niezgodnie z brzmieniem tego 

paragrafu, wyznaczając Pożyczkobiorcy odpowiedni termin do doprowadzenia zabezpieczeń do zgodności z 

wymaganiami określonymi w §5, pod rygorem wypowiedzenia Umowy. 

 

§ 2 

Wypłata pożyczki 
1. Wypłata nastąpi w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy nr ………………………………prowadzony przez 

………………………….. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do terminowej spłaty pożyczki bez wezwania, przelewem na konto bankowe 

ARR MARR S.A. w ……………………………………., numer rachunku: ………………………. w terminach i kwotach 

ustalonych zgodnie z Harmonogramem spłat stanowiącym Załącznik nr 1.9.4 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Oprocentowanie i spłaty 
1. Pożyczka udzielana jest na zasadach: (wybrać właściwe) 

1.1.  Korzystniejszych niż rynkowe – oprocentowanie wynosi …………………% w stosunku rocznym i jest stałe 

w całym okresie jej obowiązywania,  zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020r. 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.  

1.2.  Rynkowych – oprocentowanie wynosi …………………%  w stosunku rocznym i jest stałe w całym okresie jej 

obowiązywania - w sytuacji, gdy oprocentowanie pożyczki ustalone na podstawie Rozporządzenia 

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 (Dz. U. z2020 r. poz. 670), jest wyższe 

niż stopa referencyjna o której mowa w § 3 ust. 2  

2. Stopa referencyjna na dzień podpisania Umowy Pożyczki wynosi  ………………% (IBOR wynosi…., marża 

wynosi…). Rynkowa stopa oprocentowania jest równa stopie referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu 

obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalanej w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie 

zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r. 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 

3. Do wyliczania odsetek przyjmuje się formułę: rzeczywista liczba dni w miesiącu w stosunku do 365 dni w roku.  
4. Przyznanie pożyczki oprocentowanej według stawki określonej w ust. 1 pkt 1.1 oznacza udzielenie pomocy na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie 
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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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 670 z 

późn. zm.). 

Wartość pomocy obliczana jest przy uwzględnieniu Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany 

metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19.01.2008 r. lub komunikatu 

zastępującego) i na dzień podpisania Umowy Pożyczki wynosi _________ złotych (słownie złotych:_____, ___ 

gr). Zmiana wartości pomocy nie wymaga aneksowania Umowy Pożyczki.  

5. Pożyczka 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 28.04.2020 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 COVID-19 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 773 późn. zm.)  

6. Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę na warunkach określonych w umowie pożyczki i harmonogramie spłat. W 

przypadku dokonania nadpłaty, kwota nadpłaty nie podlega zwrotowi i podlega zaliczeniu według kolejności 

określonej w ust. 19 poniżej. 

7. Przez datę spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki rozumie się datę wpływu środków na wskazane w §2 ust.2 

konto bankowe Pożyczkodawcy.  

8. Raty pożyczki są wymagalne każdorazowo na  dzień określony w harmonogramie spłat. 

9. Jeżeli termin spłaty raty kapitałowej, odsetek lub należności wynikających z Umowy Pożyczki przypada na 

sobotę i dzień ustawowo wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy, to wpływ środków w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest traktowany jak spłata w terminie. 

10. W przypadku dokonania nadpłaty w okresie karencji MARR S.A. ma prawo zaliczyć tą nadpłatę na spłatę 

kapitału, którego płatność jest wymagalna z upływem okresu karencji. 

11. W przypadku dokonania nieuzgodnionych z MARR S.A. nadpłat, MARR S.A. nie ma obowiązku dostarczania 

zaktualizowanego harmonogramu spłat. Zaktualizowany harmonogram spłat będzie udostępniany na wyraźne 

żądanie Pożyczkobiorcy w formie uzgodnionej w Pożyczkobiorcą. 

12. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać spłaty Pożyczki przed terminem ustalonym w niniejszej Umowie 

13. Pożyczkobiorca otrzyma harmonogram spłat pożyczki po jej uruchomieniu. 

14. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki od kwoty zaległych rat kapitałowych Pożyczkodawca będzie 

naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 2 kodeksu cywilnego dla okresu wystąpienia 

zadłużenia przeterminowanego, w stosunku rocznym.  

15. Odsetki karne od zadłużenia przeterminowanego (kapitału przeterminowanego) naliczane są od dnia w 

którym powinna nastąpić spłata raty.  

16. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy, oprocentowanie karne liczone jest od całości niespłaconej kwoty 

pożyczki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 2 kodeksu cywilnego, w 

stosunku rocznym.  

17. W przypadku zwrotu środków finansowych stanowiących: 

17.1  niewydatkowaną  część Jednostkowej Pożyczki, Pożyczkobiorca zwraca  niewydatkowaną kwotę  

pożyczki wraz z odsetkami o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.2  zgodnie z §6 ust 1 pkt. 11) ppkt. a) 

17.2 całość lub część kwoty pożyczki wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, Pożyczkobiorca 

zwraca całość lub część kwoty pożyczki wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z 

odsetkami o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.1 za okres od dnia wypłaty Jednostkowej Pożyczki 

do dnia zwrotu zgodnie z §6 ust 1 pkt. 11) ppkt. b) 

18. Po całkowitej spłacie pożyczki Pożyczkodawca dokona ostatecznego rozliczenia udzielonej pożyczki. W 

przypadku niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 14 dni od 

wezwania do zapłaty. W przypadku nadpłaty Pożyczkodawca w tym samym terminie zwróci różnicę 

Pożyczkobiorcy w uzgodnionej formie.  
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19. Wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy pokrywane są w następującej kolejności: 

1) koszty i opłaty związane z pożyczką, dochodzeniem roszczeń z tytułu niniejszej Umowy oraz  

windykacją pożyczki, 

2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego (za opóźnienie), 

3) odsetki od zadłużenia nieprzeterminowanego (umowne) – jeśli występują 

4) kapitał. 

 

§ 4 

Wykorzystanie pożyczki 
1. Pożyczkobiorca  w terminie do 180 dni od daty przelania środków z pożyczki na rachunek bankowy wskazany 

przez Pożyczkobiorcę  zobowiązany jest do wydatkowania środków pożyczki, przy czym termin ten dotyczy 

daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków pożyczki o  której mowa w § 1 ust. 

1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Ostatecznego Odbiorcy złożony po wypłacie całkowitej kwoty 

Jednostkowej Pożyczki, Pożyczkodawca może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 

90 dni. 

2. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki została przyznana pożyczka, 

jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego, nieopłacony na dzień 

złożenia wniosku o pożyczkę.  

3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do oznaczenia oryginałów dokumentów potwierdzającym wydatkowanie 

środków zgodnie z celem, na jaki została przyznana Pożyczka opisem: Wydatek poniesiony ze środków POIR 

2014-2020 w ramach Umowy Inwestycyjnej nr _______________ zawartej z Pośrednikiem Finansowym – 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.”  

4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia pożyczki w formie  określonej w Regulaminie § 6 ust 4 

i 5 

§ 5 

Zabezpieczenie pożyczki 
1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami, opłatami i prowizjami określonymi w tej 

Umowie oraz dodatkowymi kosztami związanymi z dochodzeniem zaległych należności z w/w Umowy 

pożyczki stanowi: 

 weksel in blanco wraz z deklaracją  wystawcy i poręczycieli 

 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki, (jeśli dotyczy) 

 zastaw rejestrowy na………………………wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej (jeśli dotyczy) 

 przeniesienie własności rzeczy ruchomych: ……………………… wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej (jeśli 

dotyczy) 

 przelew wierzytelności z rachunku bankowego lokaty terminowej zgodnie z umową nr……….. z 

dnia……………..(jeśli dotyczy) 

 hipoteka umowna  do wysokości …….. PLN (słownie: ……..złotych, 00/100) ustanowiona na nieruchomości 

gruntowej składającej się z  działki nr………….., o powierzchni …………..ha, położonej  w ……………, 

obręb……………, powiat …………… woj. …………….., wpisanej w księdze wieczystej nr …………………….. 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ……….  Wydział Ksiąg Wieczystych. (jeśli dotyczy) 

 

Pożyczkobiorca oświadcza, iż w/w nieruchomość …………….. zabudowana jest ……………... o powierzchni 

zabudowy …… m². Przedmiotowe zabudowania nie są ujawnione w księdze wieczystej. 

 

Zadłużenie Pożyczkobiorcy z tytułu odsetek i kosztów stanowi dla Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. 
wierzytelność przyszłą, której wysokości nie da się ustalić (stosownie do art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r.  o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U.2018.1916). 
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Na wypadek nie wykonania zobowiązania w zakresie dotyczącym zwrotu  pożyczki  udzielonej na podstawie 

Umowy pożyczki nr …………… z dnia ………………. wraz z odsetkami, opłatami i prowizjami określonymi w tej 

Umowie oraz dodatkowymi kosztami związanymi z dochodzeniem zaległych należności z w/w Umowy 

pożyczki, Właściciel nieruchomości poddaje się rygorowi egzekucji z art. 777 § 1 pkt. 6 Kodeksu Postępowania 

Cywilnego do kwoty …………………. (słownie:…………….). 

 

Zdarzeniem, od którego uzależnione jest poddanie się obowiązkowi zapłaty jest wezwanie Pożyczkobiorcy do 

zapłaty zwrotu pożyczki w określonym terminie wysłane listem poleconym. 

 

Właściciel nieruchomości zobowiązuje się do złożenia w akcie notarialnym ustanowienia hipoteki 

oświadczenia, którego przedmiotem będzie zrzeczenie się doręczenia zawiadomienia o wpisie hipotecznym. 

 

Właściciel nieruchomości wyraża zgodę na dokonanie przez Pożyczkodawcę przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy pożyczki w tym z zabezpieczeń ustanowionych do Umowy pożyczki. Jeżeli 

do skuteczności przelewu w/w wierzytelności  przepisy prawa wymagać będą zgody osoby trzeciej lub 

Właściciela nieruchomości udzielonej na piśmie, Właściciel nieruchomości oświadcza, że taką zgodę uzyska 

lub zgody takiej udzieli na piśmie. 

 

Treść aktu notarialnego ustanowienia hipoteki i poddania się egzekucji zawierać będzie uprawnienie dla 

wierzyciela hipotecznego Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. do wystąpienia w terminie do 3 

(trzech) lat od daty pisma wypowiadającego Umowę pożyczki nr ……………… o nadanie temu aktowi klauzuli 

wykonalności nie później niż do dnia ……………… 

 

Pożyczkobiorca  uzyska na własny koszt akt notarialny ustanowienia hipoteki o treści j.w. oraz wpis hipoteki 

do księgi wieczystej na podstawie wniosku wieczysto - księgowego zawartego w tym akcie notarialnym.  

Pożyczkobiorca uzyska na własny koszt dodatkowy wypis aktu notarialnego ustanowienia hipoteki z 

przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. i przedłoży go w Agencji niezwłocznie po 

jego uzyskaniu. 

Świadczenie Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z niniejszej umowy tj. wypłata kwoty pożyczki staje 

się wymagalne z chwilą przedłożenia w Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. prawomocnego wpisu 

hipotek na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. wraz z wypisem aktu notarialnego ustanowienia 

hipoteki i wypisem aktu notarialnego poddania się rygorowi egzekucji, zawierającego/ych określone powyżej 

zastrzeżenia. 

 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do ustanowienia w/w hipoteki na rzecz Agencji Rozwoju Regionalnego 

„MARR” S.A.  na pierwszym miejscu hipotecznym. 

 

Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, zmianą czy wykreśleniem hipoteki, ponosi Pożyczkobiorca. 

 

2. Każda z wymienionych poniżej osób niniejszym udziela poręczenia wekslowego wobec Pożyczkodawcy za 

wszelkie zobowiązania Pożyczkobiorcy, które wynikają z weksla in blanco wystawionego przez 

Pożyczkobiorcę, deklaracji wekslowej oraz niniejszej umowy pożyczki: 

 

DANE PORĘCZYCIELI : 

 

I. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL…………………………, 
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II. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL…………………………, 

III. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL…………………………, 

IV. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL…………………………, 

V. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL…………………………, 

VI. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL…………………………, 

VII. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL…………………………, 

VIII. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL…………………………, 

IX. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL…………………………, 

X. Imię i nazwisko: ……………………; adres zameldowania: ……………………;  adres zamieszkania: ……………………; 

adres korespondencyjny: ……………………, PESEL………………………… 

 

3. Koszty związane z zabezpieczeniem, oraz wszelkie inne koszty i opłaty publiczno-prawne ponosi 

Pożyczkobiorca. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmniejszeniem wartości przyjętego zabezpieczenia przez 

Pożyczkodawcę lub zmianą przedterminowego jej zakresu, Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyć Pożyczkodawcy nowe wartościowo równoważne zabezpieczenie, pod rygorem odstąpienia przez 

Pożyczkodawcę od umowy pożyczki. 

5. Przyjęte zabezpieczenia zostaną zwolnione po całkowitej spłacie pożyczki.  

 

§ 6 

Zobowiązania Pożyczkobiorcy 
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że zobowiązuje się w szczególności 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 z zastrzeżeniem §4 ust. 1 

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) przedstawiania Pośrednikowi Finansowemu, Menadżerowi lub Instytucji Zarządzającej wszelkich 

informacji dotyczących otrzymanego wsparcia na potrzeby monitorowania realizacji Projektu i jego 
ewaluacji;  
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8) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z Jednostkową Pożyczką;  
9) 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;  

10) udostępniania, zgodnie z przepisami prawa, Pośrednikowi Finansowemu, Menadżerowi, Instytucji 
Zarządzającej oraz organom administracji publicznej w szczególności ministrowi właściwemu do spraw 
rozwoju regionalnego 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.  

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

według stopy referencyjnej zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1.2 dokonany będzie na Rachunek Bankowy 
wskazany przez Pożyczkodawcę  w ciągu 5 dni od dnia przedstawienia Pośrednikowi Finansowemu 
dokumentów potwierdzających faktyczną wysokość wydatkowanych środków lub upływu terminu 
w którym Pożyczkobiorcy zobowiązany był przedstawić Pośrednikowi Finansowemu takie 
dokumenty, w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej,  

b) całość lub część Jednostkowej Pożyczki, wydatkowanej niezgodnie z Umową Pożyczki, przy czym 
zwrot ten wraz z odsetkami ustalonymi według stopy referencyjnej zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1.1 
dokonywany będzie na Rachunek Bankowy wskazany przez Pożyczkodawcę w ciągu 5 dni od dnia 
następującego po dniu nadania wezwania ostatecznemu Pożyczkobiorcy,  

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

12) spełnienia określonych w umowie wymogów zabezpieczenia pożyczki,  

13) nie obciążania przedmiotu zabezpieczenia jakimkolwiek prawem rzeczowym lub/i obligacyjnym bez 

uprzedniej zgody Pożyczkodawcy,  

14) obowiązkowego ubezpieczania rzeczy stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z   cesją praw z 

tych polis na rzecz Pożyczkodawcy, przed upływem wygaśnięcia dotychczasowych polis, 

15) informowania Pożyczkodawcy o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację  ekonomiczno-

finansową, a w szczególności o: 

 kredytach zaciąganych w innych instytucjach finansowych,  

 udzielonych poręczeniach, 

 okolicznościach skutkujących zmniejszeniem wartości wniesionego zabezpieczenia pożyczki, 

 ustanowieniu hipoteki lub zastawu na swoim majątku, 

 innych zobowiązaniach finansowych zaciągniętych po dacie podpisania niniejszej umowy, 

 zaległościach podatkowych, zaleganiu z zapłatą składek ZUS itp., 

16) ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia lub zwiększenia zakresu zabezpieczenia w sytuacji 
pogorszenia sytuacji majątkowej Ostatecznego Odbiorcy lub utraty zabezpieczenia. 

17) powiadamiania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach organizacyjno – prawnych w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę, 

18) niezwłocznego zawiadomienia Pożyczkodawcy o zmianie nazwiska, nazwy, adresów i siedziby firmy, 

adresu email, wygaśnięcia prawa do reprezentowania, zmiany sposobu reprezentowania, bądź zmiany 

osób uprawnionych do reprezentowania, zmianach formy prawnej, przekształceniach, 

19) dostarczenia żądanej przez Pożyczkodawcę dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Pożyczkodawcę, 

20) wypełniania zaleceń Funduszu, BGK, 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.  
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§7 

Tabela opłat 
1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich opłat, zgodnie z tabelą opłat.  

2. Pobrane od Pożyczkobiorcy opłaty nie podlegają zwrotowi. 

 

§8 

Kontrola 
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się poddać 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 nr 2/POIR/1921/2022/XII/R/426 - Instrument 

Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR, 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 

2. Pożyczkobiorca informowany jest o planowanej kontroli pisemnie co najmniej na 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. 

3. Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzone w każdym miejscu bezpośrednio lub pośrednio związanym z 

umową pożyczkową (m.in. siedziba firmy, miejsce prowadzenia działalności, miejsce, w którym znajduje się 

przedmiot zabezpieczenia). 

4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1 powyżej, m.in.: 

 prawo do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne potwierdzające 

prawidłową realizację przedsięwzięcia w ramach pożyczki, przez cały okres ich przechowywania oraz 

umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów, 

 prawo do dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których 

realizowane są przedsięwzięcia w ramach pożyczki lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca 

realizowanych przedsięwzięć, 

 obecność osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji przedsięwzięć w ramach pożyczki. 

5. Pożyczkobiorca ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do informacji pokontrolnej w 

terminie 7 dni od jej otrzymania.  

 

§ 9 

Rozwiązanie Umowy 
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

Rozwiązanie Umowy w tym trybie wymaga doręczenia drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o 

wypowiedzeniu Umowy.  

2. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane w każdym czasie i może nastąpić wyłącznie:  

1) ze strony MARR S.A. – w przypadku braku wywiązania się przez Pożyczkobiorcę 

z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy pożyczki oraz Regulaminu;  

2) ze strony Pożyczkobiorcy  – w przypadku niewywiązania się przez MARR S.A.  z istotnych obowiązków 

wynikających z Umowy pożyczki, gdyby takie niewywiązanie się uniemożliwiło Pożyczkobiorcy  

realizację przedsięwzięcia zgodnie z umową pożyczki.  
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3. Warunkiem skorzystania przez Strony z uprawnienia wypowiedzenia Umowy jest zawiadomienie drugiej 

Strony przez Stronę, która chce skorzystać z tego uprawnienia, o stwierdzonym naruszeniu Umowy wraz z 

okolicznościami uzasadniającymi rozwiązanie Umowy oraz nienaprawienie tego naruszenia przez drugą 

Stronę w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Zapisów powyższego trybu nie stosuje się do 

przypadków, w których Strona była wzywana do naprawienia naruszenia w zakreślonym terminie 14 

dniowym. 

4. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron. 

5. Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia pożyczki lub 

renegocjować warunki umowy pożyczkowej w  szczególności: 

 niespłacenia w terminie trzech kolejnych rat pożyczki, 

 wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem/celem określonym w §1 ust. 2  tj. wydatkowania 

przyznanych środków pożyczki na cel inny, niż określony w §1 ust. 2, wydatkowania środków 

przekazanych na rachunek bankowy określony w §2 ust. 2 na inne wydatki, niż te, które zostały 

określone w § 1ust. 2 

 nie przedstawienia zestawienia wydatków potwierdzających wykorzystanie udzielonej pożyczki w 
terminie określonym w §4 ust. 1 

 przedstawienia nieprawdziwych informacji w tym dotyczących sytuacji ekonomicznej Pożyczkobiorcy 

we wniosku o udzielenie pożyczki lub w trakcie obowiązywania Umowy pożyczki, 

 powzięcia jakichkolwiek informacji mających wpływ na pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-

finansowej Pożyczkobiorcy, w stopniu zagrażającym interesom Pożyczkodawcy, 

 zawieszenia lub zaprzestania działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę, 

 przekształceń struktury własnościowej Pożyczkobiorcy, które mogą negatywnie rzutować na zdolność 

do spłaty pożyczki, 

 zaistnienia okoliczności uzasadniających postawienie Pożyczkobiorcy w stan likwidacji lub upadłości, 

 otwarcia likwidacji lub postępowania upadłościowego Pożyczkobiorcy lub też wszczęcia postępowania 

układowego,  

 wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy/Poręczycieli/osób będących dłużnikiem z tytułu 

zabezpieczenia na wniosek innych wierzycieli, 

 niedopełnienia określonych w umowie wymogów zabezpieczenia pożyczki, 

 niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia rzeczy stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki oraz nie 

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

dotychczasowych polis, 

 dokonania zbycia lub obciążenia, bez zgody Pożyczkodawcy, majątku będącego zabezpieczeniem 

pożyczki, 

 zmniejszenia wartości przyjętych zabezpieczeń i braku możliwości ustanowienia dodatkowego 

prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki; 

 braku możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, 

 naruszenia obowiązku uzyskania zgody Pożyczkodawcy na obciążenie przedmiotu zabezpieczenia 

jakimkolwiek prawem rzeczowym lub/i obligacyjnym, 

 nie spełnienia warunków określonych w §6 niniejszej umowy, 

 nie wykonania lub naruszenia przez Pożyczkobiorcę innych postanowień i obowiązków wynikających z 

umowy pożyczki i Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju Regionalnego ‘’MARR” 

„Pożyczka Płynnościowa POIR”. 

6. Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia następnego w którym Strona otrzymała oświadczenie o 

wypowiedzeniu Umowy pożyczki.  

7. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością – 7 dni. 
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8. Pożyczkodawca może naliczać opłaty za niespełnienie zobowiązań określonych w ust. 5 powyżej, zgodnie z 

obowiązującą tabelą opłat. 

9. Wszelkie koszty związane z odzyskaniem wierzytelności w tym za pośrednictwem podmiotów 

specjalizujących się w prawnym dochodzeniu i odzyskiwaniu należności, obciążają Pożyczkobiorcę oraz 

innych zobowiązanych o ile występują. 

10. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń, w drodze negocjacji lub innych kroków 

prawnych, w tym do podejmowania dopuszczalnych prawem czynności faktycznych i prawnych niezbędnych 

dla odzyskania kwot wykorzystanych przez Pożyczkobiorcę niezgodnie z Umową Pożyczki. Uprawnienia te 

przysługują także Menedżerowi oraz Instytucji Zarządzającej bądź innemu podmiotowi wskazanemu przez 

Menadżera lub Instytucję Zarządzającą. 

 

§ 10 

Skutki wypowiedzenia, ogłoszenie upadłości, otwarcie procedur restrukturyzacyjnych 

1. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron cała niespłacona wierzytelność staje się 

wymagalna.  

2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym w otrzymanym powiadomieniu o wypowiedzeniu 

umowy do spłaty całości zadłużenia.  

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

pożyczki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 2 kodeksu cywilnego, w 

stosunku rocznym. 

4. W przypadku dochodzenia przez Pożyczkodawcę roszczeń z weksla in blanco wystawionego jako 

zabezpieczenie udzielonej pożyczki, od dnia następnego po dniu płatności weksla wyznaczonego przez 

Pożyczkodawcę w zawiadomieniu o wypełnieniu weksla i wezwaniu do wykupu weksla, Pożyczkodawca 

uprawniony jest do naliczania odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 2 

kodeksu cywilnego, w stosunku rocznym.  – od niezapłaconej sumy wekslowej.  

5. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkodawcę do podjęcia działań zmierzających do 

odzyskania należności, w tym: realizacji zabezpieczenia spłaty pożyczki ustalonego w umowie, przystąpienia 

do egzekucji w trybie określonym odrębnymi przepisami, powierzenia odzyskania należności podmiotom 

specjalizującym się w prawnym dochodzeniu i odzyskiwaniu należności. 

6. 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.  

7. Postawienie pozostałej do spłaty pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności odnosi skutek z dniem 

otwarcia/rozpoczęcia postępowania, o jakim mowa w zdaniu pierwszym.  

8. 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.  
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§ 11 

Oświadczenia 
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju 

Regionalnego ‘’MARR” „Pożyczka Płynnościowa POIR”, w pełni go akceptuje oraz wyraża zgodę na włączenie 

go do treści niniejszej Umowy. 

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że pozostaje/ nie pozostaje w związku małżeńskim oraz, że małżonkowie 

pozostają/ nie pozostają we wspólności majątkowej ustawowej, która nie została wyłączona ani ograniczona 

umownie. Oświadcza nadto, że zaciągnięcie zobowiązań określonych w umowie nastąpiło za wiedzą 

współmałżonka, który stwierdza ten fakt w oświadczeniu zawartym w jej treści.  

3. Pożyczkobiorca oświadcza iż, w dniu udzielenia Jednostkowej Pożyczki nie znajdował się w trudnej sytuacji w 

rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 lub w dniu 31.12.2019 nie znajdował się w trudnej 

sytuacji, jeżeli po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 

4. Pożyczkobiorca oświadcza iż, nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu 

krajowego lub unijnego. 

5. Pożyczkobiorca oświadcza, że nie jest dłużnikiem niewypłacalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. z późn. zm. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz, że nie toczy się w stosunku do niego 

postępowanie upadłościowe ani naprawcze. 

6. Pożyczkobiorca oświadcza, że osoby reprezentujące go przy zawarciu tej umowy są uprawnione do 

reprezentacji w rozumieniu przepisów prawa. 

7. Pożyczkobiorca oświadcza, że osoby reprezentujące go przy zawarciu umowy pożyczki nie figurują w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego ani nie orzeczono wobec nich zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz, że nie toczy się postępowanie w tym przedmiocie. 

8. Pożyczkobiorca oświadcza, że nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania prawne, mogące mieć 

negatywny wpływ na jego sytuację finansową i gospodarczą. 

9. Pożyczkobiorca, przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operacyjnej 

nr 2/POIR/1921/2022/XII/R/426 - Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR wszystkie prawa i 

obowiązki Pożyczkodawcy wynikające z niniejszej umowy pożyczki przechodzą odpowiednio na Menedżera 

lub Instytucję Zarządzającą lub inny podmiot wskazany przez Menadżera lub Instytucję Zarządzającą.  

10. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na dokonanie przez Pożyczkodawcę przelewu wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy pożyczki w tym z zabezpieczeń ustanowionych do Umowy pożyczki zgodnie z § 5. Jeżeli do 

skuteczności przelewu w/w wierzytelności  przepisy prawa wymagać będą zgody osoby trzeciej lub 

Pożyczkobiorcy udzielonej na piśmie, Pożyczkobiorca oświadcza, że taką zgodę uzyska lub zgody takiej udzieli 

na piśmie. 

11. Poręczyciele oraz osoby będące dłużnikami z tytułu zabezpieczenia wyrażają zgodę na dokonanie przez 

Pożyczkodawcę przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pożyczki w tym z zabezpieczeń 

ustanowionych do Umowy pożyczki zgodnie z §5. Jeżeli do skuteczności przelewu w/w wierzytelności przepisy 

prawa wymagać będą zgody udzielonej na piśmie osoby trzeciej oraz/lub poręczycieli/osób będących 

dłużnikami z tytułu zabezpieczenia, w/w osoby   oświadczają, że taką zgodę uzyskają lub zgody takiej udzielą 

na piśmie. 

12. Pożyczkobiorca, Poręczyciele oraz osoby będące dłużnikami z tytułu zabezpieczenia zobowiązują się 

niezwłocznie do 7 dni od daty zdarzenia zawiadomić Pożyczkodawcę o zmianach nazwisk, adresów (siedziby, 

zamieszkania, zameldowania, korespondencyjnych), adresów email, nr dowodów osobistych i miejsc pracy 

oraz o obniżeniu dochodów.  
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13. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich pism, dokumentów księgowych 

(np. faktur, itp.) informacji, zaktualizowanego harmonogramu spłat, zawiadomień i wezwań do zapłaty, przez 

Pożyczkodawcę na następujący adres e-mail: …………………. 

14. Poręczyciele w związku z udzielonym poręczeniem, wyrażają zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną 

wezwań do zapłaty oraz innych pism przez Pożyczkodawcę na adresy e-mail podane w oświadczeniu 

poręczyciela – zał. nr 1.4.1 do wniosku pożyczkowego/ zał. nr 1.4.11 do wniosku pożyczkowego. 

15. Osoby będące dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia, wyrażają zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną wezwań 

do zapłaty oraz innych pism przez Pożyczkodawcę na adresy e-mail podane w oświadczeniu osoby będącej 

dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia – zał. nr 1.4.6 do wniosku pożyczkowego. 

16. Załączniki do umowy pożyczki stanowią jej integralną część. 

17. Podpis Pożyczkobiorcy złożony pod umową pożyczki oznacza przyjęcie warunków określonych  

w umowie pożyczki i Regulaminie Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju Regionalnego ‘’MARR” „Pożyczka 

Płynnościowa POIR”. 

18. Podpisy Poręczycieli złożone pod umową pożyczki oznaczają przyjęcie zobowiązania wynikającego z 

poręczenia wekslowego stanowiącego zabezpieczenie niniejszej umowy pożyczki. 

19. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wystąpienia Nieprawidłowości na poziomie 

Funduszu lub rozwiązania Umowy Operacyjnej albo jej wygaśnięcia z innej przyczyny, wierzytelności 

wynikające z niniejszej Umowy wraz z zabezpieczeniami przechodzą na Menedżera lub inny podmiot przez 

niego wskazany,  

20. Wystąpienie okoliczności określonych w ust 19. powoduje przepisanie lub przeniesienie (oraz zwrotne 

przepisanie lub przeniesienie) przez Fundusz na rzecz Menedżera lub na rzecz wskazanego przez Menedżera 

następcy Pośrednika Finansowego, wszystkich praw i obowiązków Funduszu wynikających z wszelkich umów 

lub dokumentów ustanawiających zabezpieczenia, w sposób bezwarunkowy (chyba, że Menedżer wskaże 

takie warunki) oraz bez konieczności uzyskania zgody Pożyczkobiorcy ani innych podmiotów, które udzieliły  

zabezpieczenia. 

21. Pożyczkobiorca na dzień zawarcia niniejszej umowy pożyczki posiada na terenie województwa 

podkarpackiego siedzibę/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. 

 

§ 12 

Przetwarzanie danych 
1. Pożyczkobiorca, poręczyciele oraz osoby będące dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia przyjmują do 

wiadomości, że administratorem danych osobowych jest: 

1) Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą  w Mielcu, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec  

2) w ramach Centralnego Systemu Informatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych – 

minister do spraw rozwoju regionalnego 

2. Agencja Rozwoju Regionalnego ‘’MARR” S.A. zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed 

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, 

nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i 

poufność”). 

3. Agencja Rozwoju Regionalnego ’’MARR” S.A., zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 

Rozporządzenia, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych 

ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych. 
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4. Agencja Rozwoju Regionalnego ’’MARR” S.A gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest 

do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem 

Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać udostępniać tych danych osobom 

nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w 

tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych. 

5. Agencja Rozwoju Regionalnego ’’MARR” S.A zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych 

powierzonych jej w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie 

obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu: przekazywać, wykorzystywać lub ujawniać danych osobowych 

uzyskanych od pożyczkobiorcy, poręczycieli oraz osób będących dłużnikami z tytułu zabezpieczenia osobom 

nieupoważnionym. 

6. Pożyczkobiorca, Poręczyciele oraz osoby będące dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia oświadczają, że wyrażają 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez: 

MARR S.A., Menedżera oraz Instytucję Zarządzającą, a także na ich udostępnianie innym podmiotom, w 

szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z Rozporządzeniem dla celów 

związanych z realizacją Projektu oraz Umowy. 

7. Pożyczkobiorca i Poręczyciele oraz osoby będące dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia oświadczają, że zostali 

poinformowani o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawie do przenoszenia danych i prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Pożyczkobiorca oświadcza, ze wyraża zgodę na udostępnianie informacji gospodarczych zgodnie z Ustawą z 

dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 

2010 Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Archiwizacja 
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z 

niniejszą umową przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. 

2. Pożyczkodawca może przedłużyć termin przechowywania dokumentów, informując o tym Pożyczkobiorcę na 

piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Dokumenty powinny być przechowywane w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

 

 

§ 14 

Załączniki 
1. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy Pożyczki są : 

 Regulamin Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju Regionalnego ‘’MARR” „Pożyczka Płynnościowa 

POIR”  - Załącznik nr 1.9.1 

 Karta Produktu  - Załącznik nr 1.9.2  

 Tabela opłat - Załącznik 1.9.3 

 Harmonogram spłat - Załącznik nr 1.9.4, 

 

§ 15 

Doręczenie 
1. Wszelkie pisma kierowane przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy, Poręczycieli oraz osób będących 

dłużnikami z tytułu zabezpieczenia będą wysyłane na adres korespondencyjny wskazany przez w/w osoby 

i/lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w umowie pożyczki i/lub dokumentacji pożyczkowej.  
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2. Pisma nie odebrane z powodu zmiany adresu, o której Pożyczkodawca nie został powiadomiony, będą 

pozostawione w aktach Pożyczkodawcy ze skutkiem doręczenia. 

3. Za skuteczne powiadomienie Pożyczkobiorcy, Poręczycieli oraz osób będących dłużnikami z tytułu 

zabezpieczenia, uważa się wysłanie pisma listem poleconym na adres o którym mowa w ust. 1. i/lub drogą 

elektroniczną na adres mailowy wskazany w umowie pożyczki i/lub dokumentacji pożyczkowej.  

4. Korespondencja dotycząca wezwania do wykonania zobowiązania będzie przesyłana listem poleconym / 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru/drogą elektroniczną wg. uznania MARR S.A. 

5. Odmowa przyjęcia pisma lub nie skuteczne doręczenie pod wskazany adres wywołuje skutki doręczenia. 

 

§ 16 

Właściwość sądu 
1. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych z niniejszej umowy pożyczki będzie Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

odpowiednie zapisy Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju Regionalnego ‘’MARR” „Pożyczka 

Płynnościowa POIR.” 

2. Każda zmiana, oraz uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. Wypowiedzenie umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 

3. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy pożyczki. 

4. Zmiana Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju Regionalnego ‘’MARR” „Pożyczka 

Płynnościowa POIR” oraz Tabeli opłat nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy pożyczki. Wszelkie 

zmiany w w/w załącznikach wchodzą w życie z dniem ich ujawnienia na stronie www.marr.com.pl.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

.......................................        …………………………….. 

Pożyczkodawca      Pożyczkobiorca       

 

   ...................................................... 

    Podpis Poręczyciela  

 

   ...................................................... 

    Podpis Poręczyciela  

 

   ...................................................... 

    Podpis Poręczyciela  

 

  

 

 

Wyrażam zgodę na poręczenie wekslowe pożyczki przez Współmałżonka:  

Imię i Nazwisko  

PESEL  

 

............................................................. 
/data i podpis/ 

http://www.marr.com.pl/
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Wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego/ją Współmałżonka/ę Pana/ią …………………zobowiązania w postaci 

Umowy pożyczki zawieranej z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu na kwotę …………….. zł na 

sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą z Instrumentu Finansowego – 

Pożyczka Płynnościowa POIR oraz na wszelkie warunki Umowy 

 

............................................................. 
/data i podpis/,  PESEL  

 

Wyrażam zgodę na poręczenie wekslowe pożyczki przez Współmałżonka: ……………………………….. 

Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję w związku małżeńskim oraz, że małżonkowie pozostają/ nie pozostają 

we wspólności majątkowej ustawowej, która nie została wyłączona ani ograniczona umownie. 

Imię i Nazwisko  

PESEL  

............................................................. 
/data i podpis/ 

 

Wyrażam zgodę na poręczenie wekslowe pożyczki przez Współmałżonka:………………………………………. 

Oświadczam, że pozostaję/ nie pozostaję w związku małżeńskim oraz, że małżonkowie pozostają/ nie pozostają 

we wspólności majątkowej ustawowej, która nie została wyłączona ani ograniczona umownie. 

Imię i Nazwisko  

PESEL  

 

............................................................. 
/data i podpis/ 

 

Stwierdzam wiarygodność podpisów Pożyczkobiorcy i Poręczycieli złożonych w mojej obecności: 

 

Potwierdzam zgodność danych osobowych …………….. nr PESEL …………… zweryfikowanych na podstawie nr  dow. 

osob. ………. 

 

Potwierdzam zgodność danych osobowych …………….. nr PESEL …………… zweryfikowanych na podstawie nr  dow. 

osob. ………. 

 

Potwierdzam zgodność danych osobowych …………….. nr PESEL …………… zweryfikowanych na podstawie nr  dow. 

osob. ………. 

 

……………………………………………………… 
data, podpis pracownika Funduszu Pożyczkowego 

 

 

Umowę sporządził:………………………… 

 

 

Akceptuję pożyczkę do wypłaty w kwocie ………………………….. 

 

……………………………………………………… 

data, podpis Kierownika Funduszu Pożyczkowego 


