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Umowa pożyczki pieniężnej nr ${loanCode} 

zawarta w Warszawie  

(dalej: „Umowa”) 

 

zawarta pomiędzy: 

  

Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 56, 01-

042 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019716, NIP 

5260214255, REGON 012083880, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 000 złotych, opłaconym w całości,  

reprezentowaną przez co najmniej jedną z niżej wymienionych osób: 

Mikołaja Kowalczyka – Prezesa Zarządu  

Katarzynę Duber-Stachurską – Wiceprezes Zarządu 

Macieja Dąbrowskiego – Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24 września 

2018 roku, 

Martę Wanat-Klujew – Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju i Sprzedaży na podstawie pełnomocnictwa z dnia 

22 października 2020 roku, 

 

zwaną dalej „Pożyczkodawcą” lub „TISE” 

 

a 

${firmFirmName} z siedzibą w ${firmAddressREGISTRATIONStreetHouseApt}, 

${firmAddressREGISTRATIONPostalCode} ${firmAddressREGISTRATIONCity} wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców/ 

oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego/ prowadzonego przez xxx, xxx Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ${firmKRS}, NIP ${firmNIP}, REGON ${firmREGON}, o kapitale zakładowym w 

wysokości xxx złotych,  

reprezentowaną przez: ${ROLE_REPRESENTATIVEname0} – Prezesa Zarządu/ Wiceprezes Zarządu/Członka 

Zarządu 

 

zwaną dalej „Pożyczkobiorcą”  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

 

Zważywszy, że: 

➢ Pożyczkobiorca wystąpił o udzielenie pożyczki finansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach projektu pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w 

ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, realizowanego w działaniu 2.9 Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego (dalej też: „BGK”) pełniący rolę Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości 

Społecznej, a także z wkładu własnego TISE w ramach Projektu, 

➢ Pożyczkodawca przedstawił Pożyczkobiorcy warunki pożyczki, które zostały przez Pożyczkobiorcę 

zaakceptowane, 

➢ Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż w ramach Umowy zostaje/nie zostaje mu udzielone 

wsparcie w postaci pomocy de minimis 

 
 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

 

 [PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI] 

§ 1 

1. Pożyczka zostaje udzielona na następujących warunkach: 
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Kwota pożyczki:  Kwota pożyczki słownie: 

${recommendedAmount} zł ${recommendedAmountVerbal} 

Oprocentowanie Pożyczki: Prowizja: 

${interest}%,  

z zastrzeżeniem postanowień § 3 Umowy. 
0,00 zł 

Okres spłaty Pożyczki: ${instalmentNumber} miesięcy, w tym ${recommendedGraceNumber} miesiące(-y) 

karencji; Spłata w ratach, zgodnie z Harmonogramem Spłat. 

2. Pożyczka udzielana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz dotacji celowej budżetu 

państwa/ze środków własnych Pożyczkodawcy na sfinansowanie:  

Cel pożyczki ${purpose} 

3. Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy wskazaną kwotę pożyczki,  

a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wobec 

Pożyczkodawcy na zasadach i w terminach wskazanych w Umowie. 

4. Podstawą udzielenia pożyczki jest pozytywna ocena przez Pożyczkodawcę wniosku złożonego przez Pożyczkobiorcę. 

5. Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej 

podpisania bez podania przyczyny, o ile nie nastąpiła wypłata jakiejkolwiek kwoty pożyczki. 

 

[WYPŁATA POŻYCZKI] 

§ 2 

1. Pożyczka zostanie wypłacona jednorazowo / w transzach:  

Wypłata jednorazowa / Transza I 

Kwota: Kwota słownie: 

${tranche1_amount} zł ${tranche1_verbal}  

Ostateczny termin wypłaty: Dane właściciela rachunku: 

${tranche1_date} 
${tranche1_beneficient} / sprzedawcy przedmiotu 

inwestycji o którym mowa w § 1 ust. 2 

Nr rachunku bankowego do przelewu: ${tranche1_account} / należący do sprzedawcy przedmiotu inwestycji o 

którym mowa w § 1 ust. 2, wskazany na fakturze zakupu lub innym dokumencie księgowym równoważnym fakturze 

Warunki wypłaty 

pożyczki /transzy I: 

${tranche1_terms} 

 

a) ustanowienie zabezpieczeń opisanych w § 6 ust. 1 pkt ……oraz wydanie karty pojazdu 

……,  

b) przedłożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki, o 

której mowa w § 6 ust. 1 pkt …….. oraz wniosku o wpis tej hipoteki do księgi wieczystej, 

c) udokumentowanie wniesienia wkładu własnego w inwestycję w kwocie stanowiącej 

różnicę pomiędzy kwotą brutto z faktury lub innego dokumentu księgowego 

równoważnego fakturze, a kwotą pożyczki, jednakże nie mniejszą niż ….. zł (słownie: 

…..00/100) – przedstawienie dowodu wpłaty na rachunek bankowy należący do 

sprzedawcy przedmiotów inwestycji wskazany na fakturze ich zakupu 

d) przedłożenie oryginału faktury lub innego dokumentu księgowego równoważnego 

fakturze (lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) zakupu przedmiotu/ów 

inwestycji, za który/e Pożyczkodawca przelewa środki bezpośrednio na rachunek 

sprzedawcy, o którym mowa w niniejszym ustępie z adnotacją „Wydatek opłacony ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanych w ramach Działania 2.9 

POWER / z wkładu własnego TISE, na podstawie Umowy pożyczki nr ${loanCode} 

zawartej z TISE.”  

e) dostarczenie przez Pożyczkobiorcę potwierdzenia prawidłowo złożonego i opłaconego 

wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawów wraz z potwierdzeniem opłacenia opłaty 

sądowej od wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, 

f) przedłożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w 

§ 6 ust. 12. 
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Transza II 

Kwota: Kwota słownie: 

${tranche2_amount} zł ${tranche2_verbal}  

Ostateczny termin wypłaty: Dane właściciela rachunku: 

${tranche2_date} 
${tranche2_beneficient} sprzedawcy przedmiotu 

inwestycji o którym mowa w § 1 ust. 2 

Nr rachunku bankowego do przelewu: ${tranche2_account} / należący do sprzedawcy przedmiotu inwestycji o 

którym mowa w § 1 ust. 2, wskazany na fakturze zakupu lub innym dokumencie księgowym równoważnym fakturze 

Warunki wypłaty 

transzy II: 
${tranche2_terms} 

 

Transza III 

Kwota: Kwota słownie: 

 ${tranche3_amount} zł ${tranche3_verbal} 

Ostateczny termin wypłaty: Dane właściciela rachunku: 

${tranche3_date} ${tranche3_beneficient} 

Nr rachunku bankowego do przelewu: ${tranche3_account} / należący do sprzedawcy przedmiotu inwestycji o 

którym mowa w § 1 ust. 2, wskazany na fakturze zakupu lub innym dokumencie księgowym równoważnym fakturze 

Warunki wypłaty 

transzy III: 
${tranche3_terms} 

przy czym Ostateczny termin wypłaty jest to ostateczny termin, do którego Pożyczkobiorca zobowiązany jest spełnić 

warunki wypłaty pożyczki/transzy pożyczki.  

2. W sytuacji, gdy Pożyczkobiorca przekroczy termin na spełnienie warunków wypłaty pożyczki wskazany w § 2 ust. 1 / 

termin na spełnienie warunków wypłaty którejkolwiek transzy wskazanej w § 2 ust. 1 (Ostateczny termin wypłaty), 

Pożyczkodawca jest uprawniony do odmówienia wypłaty pożyczki. Bez uszczerbku dla powyższego Pożyczkodawca 

jest uprawniony do wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki po upływie Ostatecznego terminu wypłaty, co nie stanowi 

zmiany warunków pożyczki. 

3. Pożyczkodawca zobowiązany jest do wypłaty pożyczki zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy, na warunkach 

określonych w Umowie i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wydania przez Pożyczkobiorcę dyspozycji 

wiążących się z negatywnymi dla Pożyczkobiorcy skutkami podatkowymi lub innymi negatywnymi dla Pożyczkobiorcy 

skutkami spełnienia takiej dyspozycji przez Pożyczkodawcę.  

 

 

[OPROCENTOWANIE POŻYCZKI] 

§ 3 

WERSJA 1 – BGK do 100.000 bez miejsc pracy.  

1. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2,80% w stosunku rocznym.  

 

WERSJA 2 – BGK do 100.000 z miejscami pracy 

1. Oprocentowanie pożyczki wyjściowo wynosi 2,80% w stosunku rocznym.  

2. W związku ze złożoną przez Pożyczkobiorcę deklaracją utworzenia ${createdWorkplaces} nowego miejsca 

pracy/nowych miejsc pracy, oprocentowanie pożyczki zostaje obniżone do wysokości 1,40% w stosunku rocznym. Tak 

ustalone oprocentowanie jest stałe przez cały okres spłaty pożyczki. To oznacza, że Pożyczkobiorca zobowiązany jest 

płacić odsetki umowne w wysokości 1,40% w stosunku rocznym.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że nowe miejsce/miejsca pracy, o którym/których mowa w § 3 ust. 

2, nie zostały utworzone, lub nie zostały utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z § 10, obniżka 

oprocentowania, o której mowa w § 3 ust. 2 zostaje cofnięta, co oznacza, iż oprocentowanie podwyższa się do 

wysokości 2,80%. Podwyższone oprocentowanie obowiązuje przez cały okres finansowania, tj. wstecznie od dnia 

wypłaty pożyczki.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty, o którą 

obniżone zostały raty spłat odsetek, za cały okres obowiązywania obniżonego oprocentowania. Zwrot następuje na 

wezwanie Pożyczkodawcy, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia wezwania, chyba, że w wezwaniu określono 

inny termin.  
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5. W przypadku gdy miejsce/miejsca pracy zostało/zostały utworzone i utrzymane w liczbie niższej niż zadeklarowana, 

uprawniająca do obniżenia oprocentowania przez Pożyczkobiorcę, oprocentowanie pożyczki zostanie podniesione do 

wysokości wynikającej z faktycznie utworzonej i utrzymanej liczby miejsc pracy liczonych według zasad określonych w 

Regulaminie1.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, Pożyczkodawca przeliczy wysokość pomocy de minimis i wyda 

Pożyczkobiorcy skorygowane zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 

 

WERSJA 3 – BGK powyżej 100.000 bez miejsc pracy.  

1. Oprocentowanie pożyczki wyjściowo wynosi ${macroMarketInterestRate}% w stosunku rocznym.  

 

WERSJA 4 – BGK powyżej 100.000 z miejscami pracy.  

1. Oprocentowanie pożyczki wyjściowo wynosi ${macroMarketInterestRate}% w stosunku rocznym.  

2. W związku ze złożoną przez Pożyczkobiorcę deklaracją utworzenia ${createdWorkplaces} nowego miejsca 

pracy/nowych miejsc pracy, oprocentowanie pożyczki zostaje obniżone do wysokości ${interest}% w stosunku 

rocznym. Tak ustalone oprocentowanie jest stałe przez cały okres spłaty pożyczki. To oznacza, że Pożyczkobiorca 

zobowiązany jest płacić odsetki umowne w wysokości ${interest}% w stosunku rocznym. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że nowe miejsce/miejsca pracy, o którym/których jest mowa w § 3 

ust. 2, nie zostały utworzone, lub nie zostały utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z § 10, obniżka 

oprocentowania, o której mowa w § 3 ust. 2 zostaje cofnięta, co oznacza, iż oprocentowanie podwyższa się do 

wysokości ${macroMarketInterestRate}%. Podwyższone oprocentowanie obowiązuje przez cały okres 

finansowania tj. wstecznie od dnia wypłaty pożyczki.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty, o którą 

obniżone zostały raty spłat odsetek, za cały okres obowiązywania obniżonego oprocentowania. Zwrot następuje na 

wezwanie Pożyczkodawcy, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia wezwania, chyba, że w wezwaniu określono 

inny termin.  

5. W przypadku gdy miejsce/miejsca pracy zostało/zostały utworzone i utrzymane w liczbie niższej niż zadeklarowana, 

uprawniająca do obniżenia oprocentowania przez Pożyczkobiorcę, oprocentowanie pożyczki zostanie podniesione do 

wysokości wynikającej z faktycznie utworzonej i utrzymanej liczby miejsc pracy liczonych według zasad określonych w 

Regulaminie2.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, Pożyczkodawca przeliczy wysokość pomocy de minimis i wyda 

Pożyczkobiorcy skorygowane zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 

 

 

-------------------- 

 

WERSJA 5 – TISE do 100.000 bez miejsc pracy 

1. Oprocentowanie pożyczki wyjściowo wynosi ${pobiezdane}%. 

2. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie dotacji, oprocentowanie pożyczki 

zostaje obniżone do wysokości 2,80% w stosunku rocznym. To oznacza, że Pożyczkobiorca zobowiązany jest płacić 

odsetki umowne w wysokości 2,80% w stosunku rocznym. 

3. Dotacja, która przysługuje Pożyczkobiorcy z tytułu ustalenia obniżonego oprocentowania jest przekazywana 

Pożyczkodawcy ze środków Projektu, według zasad ustalonych w umowie zawartej pomiędzy BGK a Pożyczkodawcą, 

w terminach wynikających z Umowy. 

 

WERSJA 6 – TISE do 100.000 z miejscem pracy 

1. Oprocentowanie pożyczki wyjściowo wynosi ${pobiezdane}%. 

2. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie dotacji, oprocentowanie pożyczki 

zostaje obniżone do wysokości 2,80% w stosunku rocznym. W związku ze złożoną przez Pożyczkobiorcę deklaracją 

utworzenia ${createdWorkplaces} nowego miejsca pracy / nowych miejsc pracy oraz pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku o udzielenie dotacji, oprocentowanie pożyczki zostaje obniżone do wysokości 1,40% w stosunku rocznym i 

 
1 Rozdz. V par. 3 Zasady obniżania oprocentowania Pożyczki  
2 Rozdz. V par. 3 Zasady obniżania oprocentowania Pożyczki  
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jest stałe przez cały okres spłaty pożyczki. To oznacza, że Pożyczkobiorca zobowiązany jest płacić odsetki umowne w 

wysokości 1,40% w stosunku rocznym. 

3. Dotacja, która przysługuje Pożyczkobiorcy z tytułu ustalenia obniżonego oprocentowania jest przekazywana 

Pożyczkodawcy ze środków Projektu, według zasad ustalonych w umowie zawartej pomiędzy BGK a Pożyczkodawcą, 

w terminach wynikających z Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że nowe miejsce/miejsca pracy, o którym/których mowa w § 3 ust. 

2, nie zostały utworzone, lub nie zostały utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z § 10, obniżka 

oprocentowania, o której mowa w § 3 ust. 2 zostaje cofnięta, co oznacza, iż oprocentowanie podwyższa się do 

wysokości 2,80%. Podwyższone oprocentowanie obowiązuje przez cały okres finansowania, tj. wstecznie od dnia 

wypłaty pożyczki.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty, o którą obniżone 

zostały raty spłat odsetek, za cały okres obowiązywania obniżonego oprocentowania. Zwrot następuje na wezwanie 

Pożyczkodawcy, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia wezwania, chyba, że w wezwaniu określono inny termin.  

6. W przypadku, gdy miejsce/miejsca pracy zostało/zostały utworzone i utrzymane w liczbie niższej niż zadeklarowana, 

uprawniająca do obniżenia oprocentowania przez Pożyczkobiorcę, oprocentowanie pożyczki zostanie podniesione do 

wysokości wynikającej z faktycznie utworzonej i utrzymanej liczby miejsc pracy liczonych według zasad w Regulaminie3.  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, Pożyczkodawca przeliczy wysokość pomocy de minimis i wyda 

Pożyczkobiorcy skorygowane zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 

 

 

WERSJA 7 – TISE powyżej 100.000 z miejscem pracy 

1. Oprocentowanie pożyczki wyjściowo wynosi ${pobiezdane}% w stosunku rocznym. 

2. W związku ze złożoną przez Pożyczkobiorcę deklaracją utworzenia ${createdWorkplaces} nowego miejsca pracy / 

nowych miejsc pracy oraz z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie dotacji, oprocentowanie 

pożyczki zostaje obniżone do wysokości ${interest}% w stosunku rocznym. Tak ustalone oprocentowanie jest stałe 

przez cały okres spłaty pożyczki. To oznacza, że Pożyczkobiorca zobowiązany jest płacić odsetki umowne w wysokości 

${interest}% w stosunku rocznym. 

3. Dotacja, która przysługuje Pożyczkobiorcy z tytułu ustalenia obniżonego oprocentowania jest przekazywana 

Pożyczkodawcy ze środków Projektu, według zasad ustalonych w umowie zawartej pomiędzy BGK a Pożyczkodawcą, 

w terminach wynikających z Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że nowe miejsce/miejsca pracy, o którym/których mowa w § 3 ust. 

2, nie zostały utworzone, lub nie zostały utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z § 10, obniżka 

oprocentowania, o której mowa w § 3 ust. 2 zostaje cofnięta, co oznacza, iż oprocentowanie podwyższa się do 

wysokości ${pobiezdane}%. Podwyższone oprocentowanie obowiązuje przez cały okres finansowania, tj. wstecznie 

od dnia wypłaty pożyczki.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty, o którą obniżone 

zostały raty spłat odsetek, za cały okres obowiązywania obniżonego oprocentowania. Zwrot następuje na wezwanie 

Pożyczkodawcy, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia wezwania, chyba, że w wezwaniu określono inny termin.  

6. W przypadku, gdy miejsce/miejsca pracy zostało/zostały utworzone i utrzymane w liczbie niższej niż zadeklarowana, 

uprawniająca do obniżenia oprocentowania przez Pożyczkobiorcę, oprocentowanie pożyczki zostanie podniesione do 

wysokości wynikającej z faktycznie utworzonej i utrzymanej liczby miejsc pracy liczonych według zasad określonych w 

Regulaminie4.  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, Pożyczkodawca przeliczy wysokość pomocy de minimis i wyda 

Pożyczkobiorcy skorygowane zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 

 

[ROZLICZENIE SIĘ Z WYKORZYSTANIA POŻYCZKI, TERMIN WYKORZYSTANIA POŻYCZKI]  

§ 4 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się wykorzystać i rozliczyć z wykorzystania całej kwoty pożyczki na cel opisany w § 1 ust. 

2 w terminie do dnia ${no1_SETTLEMENT_DUE_DATE} / ${no2_SETTLEMENT_DUE_DATE} / 

${no3_SETTLEMENT_DUE_DATE} / ${no4_SETTLEMENT_DUE_DATE} (termin ostateczny). 

 
3 Rozdział V par. 3 Zasady obniżania oprocentowania Pożyczki  
4 Rozdział V par. 3 Zasady obniżania oprocentowania Pożyczki  
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2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się opatrzyć oryginały dokumentów (przed sporządzeniem ich kopii), o których mowa w § 

4 ust. 3 poniżej następującą adnotacją: „Wydatek opłacony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

uzyskanych w ramach Działania 2.9 POWER / z wkładu własnego TISE, na podstawie Umowy pożyczki nr ${loanCode} 

zawartej z TISE.” Pożyczkobiorca zobowiązuje się rozliczyć z wykorzystania pożyczki, na co przedstawi 

Pożyczkodawcy:  

1) oryginały faktury lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub inne dokumenty księgowe 

o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniami ich zapłaty, potwierdzające wykorzystanie pożyczki 

zgodnie z celami i w terminach zapisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu,  

2) zestawienie faktur lub dokumentów, o których mowa w punkcie 1) powyżej, według przekazanego przez 

Pożyczkobiorcę wzoru w formie elektronicznej na adres rozliczeniapozyczek@tise.pl, 

3) oświadczenie według załączonego wzoru o nienakładaniu się finansowania, stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Umowy.  

3. Pożyczkodawca może w każdym czasie zażądać od Pożyczkobiorcy przedstawienia dokumentów dotyczących 

wykorzystania pożyczki. 

4. Pożyczkobiorca obowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy niewykorzystane lub nierozliczone kwoty pożyczki wraz z 

odsetkami obliczanymi przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat 

Komisji Europejskiej5, z zachowaniem terminów: 6 

a) niewydatkowaną część pożyczki w ciągu 5 dni od dnia przedstawienia Pożyczkodawcy dokumentów 

potwierdzających faktyczną wysokość wydatkowanych środków lub upływu terminu w którym Pożyczkobiorca 

zobowiązany był przedstawić Pożyczkodawcy takie dokumenty, w zależności od tego który z tych terminów nastąpi 

wcześniej;   

b) całość lub część pożyczki wydatkowanej niezgodnie z Umową w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wezwania. 

5. Jednorazowa wartość transakcji gotówkowej, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, nie może 

przekraczać wartości określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców. Wyklucza się 

możliwość rozliczenia środków wydatkowanych przy użyciu prywatnych kart płatniczych. 

[SPŁATA POŻYCZKI, ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE, WINDYKACJA] 

§ 5  

1. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty na:  

rachunek bankowy Pożyczkodawcy do spłaty pożyczki w Alior Banku SA nr: 

${incomingAccountNo} 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do tytułowania przelewu „spłata kapitałowo-odsetkowa pożyczka nr ${loanCode}” 

oraz wszelkich dodatkowych wpłat tytułem przelewu „opłata za…, pożyczka nr ${loanCode}”. 

3. Spłaty pożyczek jako przepływy bilansowe nie podlegają mechanizmowi stosowania podzielonej płatności (split 

payment).  

4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę (kapitał pożyczki) wraz z należnymi odsetkami umownymi (odsetki 

kapitałowe), w ${instalmentNumber} miesięcznych ratach. Dzień spłaty raty w każdym miesiącu odpowiada dniowi, w 

którym wypłacono pożyczkę, lub pierwszemu dniowi miesiąca, następnego, jeżeli pożyczkę wypłacono ostatniego dnia 

miesiąca, zgodnie z Harmonogramem spłat. 

5. Okres spłaty pożyczki oraz okres karencji wskazane są w § 1 ust 1 Umowy.  

6. Odsetki umowne (odsetki kapitałowe) nalicza się za okres od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki (od dnia 

obciążenia rachunku Pożyczkodawcy) do czasu jej spłaty (do dnia uznania rachunku Pożyczkodawcy).  

7. Odsetki umowne (odsetki kapitałowe) określone w § 1 ust. 1 obliczane są według wzoru: Odsetki = kwota kapitału 

pozostająca do spłaty x oprocentowanie, o którym mowa w § 3 x liczba dni / 365. W przypadku pierwszej raty odsetek, 

liczba dni oznacza faktyczną liczbę dni kalendarzowych od dnia wypłaty pożyczki (obciążenia rachunku 

Pożyczkodawcy) bądź jej pierwszej transzy do dnia zapłaty pierwszej raty odsetek włącznie (uznanie rachunku 

Pożyczkodawcy). W przypadku kolejnej raty odsetek liczba dni oznacza faktyczną liczbę dni kalendarzowych od dnia 

poprzedniego terminu zapłaty raty odsetek do dnia zapłaty kolejnej raty odsetek włącznie. 

8. Harmonogram spłat stanowi integralną część Umowy, przy czym Pożyczkodawca sporządzi Harmonogram spłat 

pożyczki (kapitału) oraz odsetek umownych (odsetek kapitałowych) i przekaże go Pożyczkobiorcy w terminie 10 dni od 

 
5 Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008) lub 
komunikat zastępujący 
6 Nr rachunku do zwrotu niewykorzystanej części kwoty pożyczki: Alior Bank S.A. nr: 33 2490 0005 0000 4600 6179 3682 

mailto:rozliczeniapozyczek@tise.pl
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dnia wypłaty pożyczki lub jej transzy na adres e-mail określony w § 15 ust. 4 pkt 2). Brak Harmonogramu spłat nie 

zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty wymagalnych rat kapitałowych i odsetkowych.  

9. Od wymagalnych, a niespłaconych rat kapitałowych, będą naliczane odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnych 

odsetek za opóźnienie (dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie), obliczone od wymagalnej kwoty kapitału za 

okres od daty wymagalności do daty spłaty zaległego długu. 

10. Wszelkie koszty czynności podejmowanych przez Pożyczkodawcę w związku z niewywiązywaniem się Pożyczkobiorcy 

z warunków Umowy, w tym koszty windykacji oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i 

egzekucyjnych (zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy) obciążają Pożyczkobiorcę. 

11. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić wszelkie odsetki naliczone zgodnie z niniejszą Umową nie później niż w dniu 

ostatecznej spłaty kapitału.  

12. Za dzień spłaty, Strony zgodnie przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy.  

13. Pożyczkodawca jest uprawniony do zaliczenia zapłaconej kwoty w pierwszej kolejności na poczet kosztów windykacji 

(np., koszty procesu), a w dalszej kolejności - na odsetki za opóźnienie, zaległe i bieżące (tj. naliczone na dzień zapłaty) 

odsetki umowne i na kapitał pożyczki. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zaliczania wpłat 

Pożyczkobiorcy. 

14. Pożyczkobiorca może spłacić całość lub część pożyczki w terminie wcześniejszym niż określony w Umowie bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów. 

15. Strony ustalają, iż w przypadku nadpłaty kapitału pożyczki nie wyższej niż trzykrotność raty kapitałowej kwota nadpłaty 

zostanie zaliczona na poczet spłaty kapitału najbliższych rat, co nie zwalnia Pożyczkobiorcy ze spłaty należności 

odsetkowych w tym okresie.  

16. Strony ustalają, iż w przypadku nadpłaty kapitału pożyczki przewyższającej trzykrotność raty kapitałowej 

Pożyczkodawca skróci okres spłaty pożyczki przy zachowaniu dotychczasowej wysokości raty kapitałowej pożyczki. W 

takim przypadku zmiana Harmonogramu spłat nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy, a Pożyczkodawca 

prześle Pożyczkobiorcy zaktualizowany Harmonogram spłat. 

17. W przypadku dokonania przez Pożyczkobiorcę nadpłaty, o której mowa w ust. 16 powyżej Pożyczkobiorca może 

wystąpić o zmniejszenie wysokości rat kapitałowych przy zachowaniu dotychczasowego okresu finansowania. Taka 

zmiana wymaga zgody Pożyczkodawcy oraz zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego również Harmonogramu spłat. 

18. W przypadku, jeżeli po całkowitej spłacie zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstanie nadpłata, Pożyczkodawca 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty zaksięgowania ostatniej płatności zwróci nadpłaconą kwotę na 

rachunek bankowy z którego wpłata została dokonana. Zwrot nastąpi po potrąceniu przez Pożyczkodawcę z 

nadpłaconej kwoty kosztów wykonania przelewu bankowego, a także kosztów zwolnienia zabezpieczeń, na co 

Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę.  

 

[ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI] 

§ 6  

1. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest/są: 

LP / Typ zabezpieczenia / Opis 

COLLATERAL

_LIST 
type description 

 

a. wpis hipoteki umownej do sumy …. złotych (słownie: …. złotych) na zabezpieczenie wierzytelności Towarzystwa 

Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie, ustanawianej na rzecz Towarzystwa Inwestycji 

Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie, na nieruchomości położonej w …., stanowiącej własność 

…. / na prawie …., nieruchomości położonej w …., przysługującym …., dla której/go Sąd Rejonowy …. z siedzibą 

w …. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ….. Hipoteka zabezpieczać będzie 

wierzytelności Pożyczkodawcy z Umowy pożyczki (inwestycyjnej) nr ${loanCode}: kapitał pożyczki, odsetki, 

świadczenia uboczne, w tym koszty windykacji i inne należności zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, koszty procesu, 

uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko Pożyczkobiorcy / i właścicielom nieruchomości obciążonej/obciążonych 

hipoteką, koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości obciążonych hipoteką. Strony postanawiają, że 

Pożyczkodawcy przysługuje roszczenie o przeniesienie hipoteki (rodzaj)…….. na miejsce opróżnione po 

wykreśleniu hipoteki (…rodzaj) do kwoty …………….. zł wpisanej na miejscu ……….. (numer hipoteki …) w dziale 

IV księgi wieczystej nr… na rzecz …. Wierzyciel hipoteczny a Pożyczkobiorca zobowiązuje się złożyć wniosek o 

wpis tego roszczenia do księgi wieczystej wraz z wnioskiem o wpis hipoteki, 
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b. cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. nieruchomości, kwota ubezpieczenia nie mniejsza niż …..,00 zł (słownie: 

…… tysięcy złotych), 

c. przewłaszczenie warunkowe na zabezpieczenie samochodu Marka, Model, nr VIN, rok produkcji, zakupionego z 

pożyczki o wartości …….,00 zł (słownie: ……………….00/100), 

d. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. pojazdu na kwotę nie mniejszą niż średnia wartość rynkowa pojazdu 

wyliczona na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przy użyciu katalogów Infoekspert, Eurotax, 

e. przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu Marka, Model, nr VIN, rok produkcji, o wartości ……. wraz z cesją 

praw z polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż średnia wartość rynkowa pojazdu wyliczona na dzień 

zawarcia umowy ubezpieczenia przy użyciu katalogów Infoekspert, Eurotax, 

f. przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu Marka, Model, nr VIN, rok produkcji, o wartości ……. zł (słownie: 

……………00/100),  

g. zastaw rejestrowy na … do najwyższej sumy zabezpieczenia … złotych (słownie: …. złotych), 

h. wydanie Pożyczkodawcy karty pojazdu przewłaszczonego samochodu Marka, Model, nr VIN, rok produkcji. 

2. Strony postanawiają, że Pożyczkobiorca wraz z wpisem hipoteki, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt …… Umowy wpisze 

przysługujące Pożyczkodawcy roszczenie o przeniesienie tej hipoteki na miejsce nr …. opróżnione przez hipotekę do 

kwoty …… zł ustanowioną na zabezpieczenie spłaty kredytu/pożyczki/umowy nr … z dnia … na rzecz ……, a 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się złożyć wniosek o wpis tego roszczenia do księgi wieczystej wraz z wnioskiem o wpis 

hipoteki. 

3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się, że do chwili skutecznego ustanowienia na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczenia w 

postaci hipoteki/hipotek, o której/ których mowa w § 6 ust. 1 pkt …… Umowy, nie będzie ustanawiał kolejnych obciążeń, 

ciężarów, ograniczeń czy hipotek na przedmiotowej/ych nieruchomości/ach. 

4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania Pożyczkodawcy o: 

1) zbyciu nieruchomości objętej/objętych hipoteką/hipotekami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt …… Umowy,  

2) obciążeniu nieruchomości objętej/objętych hipoteką/hipotekami, o której/których mowa w § 6 ust. 1 pkt …… 

Umowy, jakimkolwiek prawem, w tym hipoteką,  

3) objęciu hipoteką do kwoty ……. ustanowioną na nieruchomości ……. na rzecz …. kolejnej wierzytelności tego 

wierzyciela,  

4) ustanowieniu w miejsce wyżej wymienionych w pkt 3) hipotek obciążeń hipotecznych lub roszczeń na rzecz 

innych wierzycieli 

oraz udzielenia Pożyczkodawcy szczegółowych informacji dotyczących wskazanych w pkt 1)-4) powyżej okoliczności. 

W przypadku obciążenia nieruchomości objętej hipoteką, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt …… Umowy hipoteką 

przymusową zobowiązanie powyższe powinno być wykonanie niezwłocznie po ustanowieniu takiej hipoteki, jednakże 

nie później niż w terminie 30 dni od jej ustanowienia. 

5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w przypadku wygaśnięcia hipoteki/każdej z hipotek opisanych w ust. 3, niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od chwili wygaśnięcia, 

 

WERSJA 1 

złożyć wniosek o wykreślenie wygasłej hipoteki wraz z wnioskiem o wpisanie na przyrzeczone opróżnione miejsce 

hipoteki Pożyczkodawcy.  

 

WERSJA 2  

 złożyć wniosek o wykreślenie wygasłej hipoteki bez zachowania uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem 

hipotecznym, tj. bez wpisu tego uprawnienia do księgi wieczystej na rzecz innego wierzyciela. 

 

6. Pożyczkobiorca oświadcza, że wszystkie składniki majątku rzeczowego oraz finansowego, które zostały użyte przez 

niego jako zabezpieczenie spłaty Pożyczki (z wyjątkiem wpisu ujawnionego w dziale III i IV KW, lub w rejestrze 

zastawów na dzień ……...), są wolne od jakichkolwiek obciążeń, w tym nie są przedmiotem zastawu, przewłaszczenia 

na rzecz osób trzecich, nie stanowią przedmiotu w żadnym sporze sądowym, ani nie są zajęte w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy o jakiejkolwiek szkodzie 

(kradzieży, zniszczeniu, utracie itp.) powstałej w/na przedmiocie stanowiącym zabezpieczenie pożyczki. 
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8. Pożyczkobiorca zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenia określone w § 6 ust. 1 pkt …. w terminie do dnia 

………………… 

9. Pożyczkobiorca po wypłacie pożyczki/I transzy zobowiązuje się dostarczyć Pożyczkodawcy we wskazanych terminach: 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA PO WYPŁACIE POŻYCZKI 

ATR_OR

DINAL 
ATR_DATE ATR_DESCRIPTION 

a) dostarczenie polisy Autocasco kupowanego samochodu/przedmiotu inwestycji (opisanego w § 6 ust. 1 pkt ……), 

z cesją na rzecz TISE SA i dowodem opłaty składki w terminie 7 dni od daty uruchomienia pożyczki,  

b) dostarczenie kopii stałego dowodu rejestracyjnego pojazdu, będącego przedmiotem inwestycji, w którym 

Pożyczkobiorca figuruje jako właściciel samochodu – w terminie do 40 dni od daty uruchomienia Pożyczki, 

c) dostarczenie za pokwitowaniem karty pojazdu na czas obowiązywania umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie 

(po przerejestrowaniu na Pożyczkobiorcę) - w terminie do 40 dni od daty uruchomienia pożyczki. 

10. W przypadku, jeżeli którekolwiek z opisanych wyżej zabezpieczeń lub też sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy lub 

sytuacja rynkowa ulegną pogorszeniu, Pożyczkodawca ma prawo żądania od Pożyczkobiorcy ustanowienia 

dodatkowego zabezpieczenia w terminie określonym przez Pożyczkodawcę, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do 

jego ustanowienia.  

11. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem lub zwolnieniem zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.  

12. Nie później niż do dnia wypłaty pożyczki (albo Transzy I), Pożyczkobiorca spowoduje złożenie przez właścicieli 

nieruchomości lub ruchomości stanowiących zabezpieczenie wykonania Umowy i doręczy Pożyczkodawcy 

oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, w formie i treści akceptowalnej dla Pożyczkodawcy, w trybie art. 

777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Pożyczkodawcy co do obowiązku zapłaty roszczeń 

wynikających z Umowy, w tym w szczególności zapłaty kwoty kapitału pożyczki, odsetek, w tym odsetek za opóźnienie 

i wszelkich innych roszczeń ubocznych, opłat i kosztów, w tym kosztów egzekucji do kwoty …,00 PLN (słownie złotych: 

… 00/100). Pożyczkodawca będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu oświadczeniu do dnia … r 

 

[WEKSEL] 

§ 7  

Pożyczkobiorca wręcza Pożyczkodawcy wystawiony przez Pożyczkobiorcę weksel własny in blanco na zlecenie, poręczony 

przez ${WARRANTOR1_name}, ${WARRANTOR2_name}, ${WARRANTOR3_name}, wraz z deklaracją wekslową.  

 

[DALSZE OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY] 

§ 8 

1. Pożyczkobiorca potwierdza oświadczenia złożone we wniosku o udzielenie pożyczki. 

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że nie występują przeszkody prawne do otrzymania przez niego pożyczki, a finansowanie 

otrzymane na mocy Umowy nie nakłada się z finansowaniem przyznawanym z Funduszy Strukturalnych, innych 

funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także z inną pomocą krajową lub zagraniczną, a w 

razie, gdyby takie nakładanie wystąpiło w trakcie trwania obowiązywania Umowy, zobowiązuje się niezwłocznie 

zawiadomić o tym Pożyczkodawcę. W przypadku nałożenia się finansowania Pożyczkobiorca zobowiązany jest do 

zwrotu pożyczki wraz odsetkami maksymalnymi za opóźnienie. 

3. Pożyczkobiorca oświadcza, że Umowę zawiera po zapoznaniu się z Regulaminem udzielania pożyczek przez 

Towarzystwo Inwestycji Społecznych S.A. dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu pozakonkursowego 

pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 

realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Regulamin) i ofertą 

pożyczki, zapoznał się z treścią Umowy i ją rozumie, oraz jest świadomy jej konsekwencji i skutków prawnych. 

4. Pożyczkobiorca oświadcza, że zawierając Umowę nie pozostawał pod żadną presją. 

5. Pożyczkobiorca potwierdza, że: 

1) pożyczka nie zostanie przez niego wykorzystana na finansowanie/w związku z finansowaniem przedsięwzięć już 

zrealizowanych, 

2) pożyczka nie zostanie przez niego przeznaczona na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań 

publicznoprawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy, jeśli takie były przewidziane, 
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3) pożyczka nie zostanie wykorzystana na finansowanie pomostowe/prefinansowanie wydatków ponoszonych w 

związku z realizacją przedsięwzięcia, które będzie finansowane z funduszy strukturalnych, innych funduszy, 

programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, 

ani ze środków publicznych, ze środków europejskich oraz na zapewnienie wkładu własnego do realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź publicznych; 

4) kwota pożyczki nie przekroczy 100% wartości brutto przedsięwzięcia finansowanego z udziałem pożyczki. 

6. Pożyczkobiorca oświadcza, iż jest świadomy treści wszelkich regulacji podatkowych i ponosi pełną odpowiedzialność 

za niedochowanie obowiązków wynikających z tych regulacji, w tym za wydanie dyspozycji wypłaty pożyczki niezgodnej 

z tymi regulacjami.  

 

 

[ZOBOWIĄZANIA POŻYCZKOBIORCY] 

§ 9 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:  

1) prowadzenia działalności w sposób, który zapewni spłatę pożyczki oraz do niezwłocznego informowania 

Pożyczkodawcy o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na realizację przedsięwzięcia 

finansowanego ze środków pożyczki, w tym o jakichkolwiek zdarzeniach, które mogą spowodować zakłócenia, 

opóźnienia lub zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia, w wykorzystaniu lub spłacie pożyczki, w tym w 

szczególności o wszelkich zmianach w jego majątku polegających na jego zmianie lub uszczupleniu,  

2) udostępniania Pożyczkodawcy koniecznych informacji oraz dokumentacji w celu monitorowania działań 

realizowanych w ramach Umowy, w tym do informowania o liczbie nowo utworzonych miejsc pracy oraz korzyści 

społecznych osiągniętych w ramach finansowanego przedsięwzięcia ze środków pożyczki w danym roku, w 

terminie do dnia 31 marca roku następnego, 

3) udostępniania Pożyczkodawcy koniecznych informacji oraz dokumentacji w celu monitorowania realizacji 

przedsięwzięcia/celu finansowanego ze środków pożyczki do czasu jego rozliczenia,  

4) przedstawiania na każde żądanie Pożyczkodawcy, BGK lub Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zaświadczenia o niefigurowaniu w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków 

przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, a także – jeżeli zajdzie taka 

konieczność - urzędowego poświadczenia prawdziwości któregokolwiek ze składanych wcześniej oświadczeń w 

tym zakresie, 

5) wywiązania się z deklaracji dotyczących utworzenia i utrzymania nowego miejsca pracy/miejsc pracy, jeśli takie 

były przewidziane i poniesienia konsekwencji związanych z jego/ich nieutworzeniem lub nieutrzymaniem, 

6) przesyłania Pożyczkodawcy (bez żądania) do dnia 15 lipca każdego roku zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego w formie elektronicznej na adres e-mail sprawozdania@tise.pl, 

7) przesyłania, w całym okresie trwania Umowy, w celu monitorowania przez Pożyczkodawcę sytuacji ekonomiczno-

finansowej Pożyczkobiorcy, do dnia 15 kwietnia każdego roku wstępnych danych finansowych w formie rachunku 

zysków i strat oraz bilansu lub w formie podsumowania księgi przychodów i rozchodów według stanu na 31 grudnia 

roku poprzedniego, oraz do dnia 15 października każdego roku wstępnych danych finansowych w formie rachunku 

zysków i strat i bilansu lub w formie podsumowania księgi przychodów i rozchodów według stanu na 30 czerwca 

tego roku w formie elektronicznej na adres e-mail sprawozdania@tise.pl, UWAGA: (dotyczy tylko 

Pożyczkobiorców, którzy mają łączne zaangażowanie powyżej 500 000,00 zł, do wykreślenia w przypadku 

mniejszego zaangażowania) 

8) przekazywania Pożyczkodawcy informacji umożliwiających monitorowanie korzyści społecznych oraz utworzonych 

i utrzymanych miejsc pracy, o których mowa w § 10 Umowy oraz zawartych w Projekcie na każde żądanie 

Pożyczkodawcy lub w terminach zawartych w Umowie, 

9) przedstawiania na każde żądanie Pożyczkodawcy ewidencji operacji księgowych i bankowych, sprawozdań 

finansowych, deklaracji podatkowych oraz informowania o swojej aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej 

i prawnej w celu umożliwienia bieżącej oceny zdolności do terminowego regulowania pożyczki wraz z odsetkami 

oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Pożyczkobiorcy, 

10) umożliwienia Pożyczkodawcy, w tym w siedzibie Pożyczkobiorcy, weryfikowania wartości przyjętych przez 

Pożyczkodawcę zabezpieczeń oraz ich stanu,  

11) dostarczenia na prośbę Pożyczkodawcy opinii banków o Pożyczkobiorcy oraz informacji o stanie zobowiązań z 

tytułu zawartych z bankami umów i przyjętych prawnych zabezpieczeniach,  

mailto:sprawozdania@tise.pl
mailto:sprawozdania@tise.pl
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12) powiadomienia Pożyczkodawcy o: 

a) o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na realizację przedsięwzięcia 

finansowanego ze środków pożyczki, w tym o jakichkolwiek zdarzeniach mogących zakłócić, opóźnić bądź 

zagrażać prawidłowej jej realizacji, 

b) zamiarze zaciągnięcia kredytu i/lub pożyczki, a także udzielenia poręczenia,  

c) zaciągniętych kredytach i/lub pożyczkach, a także udzielonych poręczeniach, jak również o ich 

wypowiedzeniu, albo braku spłaty mimo upływu terminu, na który zostały udzielone; powiadomienie powinno 

nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, 

d) wszczęciu w stosunku do Pożyczkobiorcy postępowania egzekucyjnego, złożeniu wniosku o ogłoszenie 

upadłości, otwarciu postępowania naprawczego lub równoważnego do tych postępowań, 

e) zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności albo podjęciu uchwały lub decyzji o zawieszeniu, zaprzestaniu 

działalności lub o otwarciu likwidacji,  

f) utracie, ograniczeniu lub zawieszeniu uprawnień do prowadzenia działalności, o ile są wymagane przepisami 

prawa,  

g) zmianie firmy, siedziby, statusu prawnego lub miejsca prowadzonej działalności. 

13) przechowywania i gromadzenia, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i 

dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków pożyczki do dnia 31 grudnia 

2032 roku lub w przypadku pomocy publicznej przez 10 lat od daty podpisania Umowy wszelkich informacji, przy 

czym obowiązująca jest data, która nastąpi później,  

14) udostępniania Pożyczkodawcy, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej wszelkich informacji dotyczących uzyskanego wsparcia, 

15) umożliwienia Pożyczkodawcy lub osobom przez niego upoważnionym oraz przedstawicielom Komisji Europejskiej, 

Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju, oraz 

innym uprawionym podmiotom, przeprowadzania kontroli (planowanych i doraźnych) i badań w siedzibie 

Pożyczkobiorcy oraz w miejscu realizowania przedsięwzięcia, jak również zapewnienia im dostępu do urządzeń, 

terenów i zakładów finansowanych w całości lub w części ze środków pożyczki. Kontrole/badania mogą obejmować 

w szczególności ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Pożyczkobiorcy, ewidencję operacji księgowych i 

bankowych związanych z pożyczką, dokumenty dotyczące wykorzystanie pożyczki zgodnie z przeznaczeniem 

oraz badania dotyczące jakości, skuteczności, adekwatności wsparcia (w formie pożyczki) udzielonego przez 

Pożyczkodawcę. Pożyczkobiorca zapewnia wgląd do dokumentacji elektronicznej oraz możliwość wykonywania 

kopii, zdjęć i odpisów. Podczas kontroli Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapewnić obecność osób 

kompetentnych do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu badania/kontroli, 

16) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badania ewaluacyjne na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Banku Gospodarstwa Krajowego, poprzez udzielanie 

każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat pożyczki, niezbędnych do 

przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, 

17)  umożliwienia Pożyczkodawcy przeprowadzania nie częściej niż raz do roku ankiet związanych z:  

a) prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością oraz oddziaływaniem pożyczki na tę działalność, 

b) dotyczących satysfakcji Pożyczkobiorcy oraz oceny pracy i obsługi klienta przez Pożyczkodawcę, 

18) przestrzegania postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w 

sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 Parlamentu i Rady z dnia 30 maja 2018 r. 

zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 („Dyrektywy AML”), w tym dostarczania Pożyczkodawcy wszelkich 

dokumentów i informacji, jakie okażą się niezbędne do realizacji obowiązków określonych w Dyrektywach AML, w 

tym w szczególności do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy o jakiejkolwiek zmianie w zakresie 

beneficjenta rzeczywistego, 

19) umocowania Pożyczkodawcy, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, do składania w imieniu Pożyczkobiorcy, za 

pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji 

Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich, upoważnień do udostępniania danych gospodarczych 

przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny 

ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich Pożyczkodawcy przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 

z siedzibą w Warszawie, prawidłowo uzupełniając i podpisując pełnomocnictwo(-a), które stanowi(-ą) załącznik nr 

6 do Umowy, 
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20) niepodejmowania czynności prawnych i faktycznych, których przedmiotem jest rozporządzenie lub obciążenie 

przedsiębiorstwa Pożyczkobiorcy lub jego zorganizowanej części, 

21) niedokonywania zmian w strukturze właścicielskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy /dotyczy spółek 

kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej/.  

. 

 

[KORZYŚCI SPOŁECZNE ORAZ UTWORZENIE STANOWISK PRACY] 

§ 10 

BEZ MIEJSC PRACY 

 

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności, finansowanej ze środków pożyczki, osiągnie 

następujące korzyści społeczne: 

Katalog korzyści społecznych POWER 

DESCRIPTION 

2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Pożyczkodawcy informacji na temat osiągniętych korzyści 

społecznych w formie i terminach uzgodnionych z Pożyczkodawcą według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Umowy. 

 

Z MIEJSCAMI PARCY 

 

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności, finansowanej ze środków pożyczki, osiągnie 

następujące korzyści społeczne: 

Katalog korzyści społecznych POWER 

DESCRIPTION 

2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Pożyczkodawcy informacji na temat osiągniętych korzyści 

społecznych w formie i terminach uzgodnionych z Pożyczkodawcą według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Umowy. 

3. Pożyczkobiorca deklaruje, że w ramach udzielonej pożyczki w kwocie ${recommendedAmount} zł (słownie złotych: 

${recommendedAmountVerbal}) pożyczka, przeznaczona zostanie na utworzenie ${createdWorkplaces} 

stanowiska/stanowisk pracy. 

4. Pożyczkobiorca oświadcza, że zatrudnienie na stanowisku/ach o którym/ych mowa w ust. 3 nastąpi nie później niż w 

ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.  

5. Pożyczkobiorca obowiązany jest potwierdzić Pożyczkodawcy utworzenie nowego miejsca pracy/nowych miejsc pracy 

(umowa o pracę wraz z dokumentacją ZUS potwierdzającą zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia) w ciągu 14 dni 

od zawarcia umowy o pracę w ramach nowoutworzonego miejsca pracy, nie później niż do dnia 31 marca 2024 r., 

jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.  

6. Miejsce pracy uprawniające do zastosowania obniżki oprocentowania, o której mowa w § 3 Umowy, spełni łącznie 

następujące warunki: 

1) wymiar czasu pracy nie mniejszy niż ½ etatu, 

2) stanowisko utworzone na postawie umowy o pracę nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy, 

3) stanowisko pracy winno być utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

7. Pożyczkobiorca obowiązany jest utrzymać zatrudnienie w ramach nowo utworzonego miejsca pracy przez okres co 

najmniej 6 miesięcy i obowiązany jest potwierdzić Pożyczkodawcy utrzymanie miejsca/miejsc pracy po upływie 6 

miesięcy od jego/ich utworzenia. W tym celu przekaże Pożyczkodawcy dokumentację ZUS potwierdzającą utrzymanie 

miejsca/miejsc pracy (kopia umowa o pracę, kopia zgłoszenia nowego pracownika do ZUS oraz kopie deklaracji 

potwierdzających comiesięczne odprowadzenie składek ZUS). 

8. Pożyczkobiorca potwierdzi Pożyczkodawcy trwałość zatrudnienia w ramach nowo utworzonego miejsca pracy w 

okresach rocznych. Sprawozdawczość w zakresie miejsc pracy obowiązuje do czasu zakończenia okresu spłaty 

pożyczki. 
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9. W przypadku utworzenia miejsca pracy, a następnie rozwiązania stosunku pracy oraz zatrudnienia kolejnej osoby na 

to miejsce w okresie 3 miesięcy, uznaje się, że zachowane zostało prawo do kontynuacji liczenia okresu utrzymania 

miejsca pracy, a liczba utworzonych miejsc pracy nie ulega zmianie. 

10. Pożyczkobiorca zapewni Pożyczkodawcy dostęp do dokumentacji potwierdzającej wykonanie przez niego zobowiązań 

określonych w § 10 ust. 3-9 Umowy, w szczególności do zawartych przez Pożyczkobiorcę umów o pracę wraz z 

dokumentacją ZUS potwierdzającą rejestrację oraz dokumentacją ZUS potwierdzającą utrzymanie każdego miejsca 

pracy. 

11. Pożyczkobiorca wykonując zobowiązania określone w § 10 ust. 3-10 Umowy zapewni przestrzeganie wszelkich zasad 

związanych z bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych, w tym spełni wobec pracowników zatrudnionych przez 

Pożyczkobiorcę w ramach obowiązku, o którym stanowi § 10 ust. 3 Umowy obowiązek informacyjny wynikający z art. 

12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1). Jednocześnie strony potwierdzają, iż Pożyczkobiorca pozostaje administratorem danych osobowych tychże osób 

związanych z ich zatrudnieniem. 

12. Pożyczkodawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe pozyskane przez Pożyczkodawcę w związku z obowiązkiem 

określonym w § 10 ust. 3-9 Umowy będą przez niego przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji założeń Projektu. 

13. W ramach obowiązku informacyjnego, o którym stanowi § 10 ust. 11 Umowy Pożyczkobiorca zobowiązuje się do 

przekazania osobom, których dane dotyczą następującej informacji: 

„W związku z faktem, iż zatrudnienie jest związane z obsługą programu operacyjnego, dane osobowe mogą zostać 

udostępnione innym podmiotom, którym administrator powierzył ich przetwarzanie w celu wykonania zadań związanych 

z obsługą programu operacyjnego, w tym Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. w celu umożliwienia 

pracodawcy potwierdzenie przez niego wykonanie obowiązku polegającego na utworzeniu nowego miejsca pracy”.  

 

[WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI] 

§ 11 

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, skutkiem czego zobowiązania wynikające z 

Umowy stają się w całości wymagalne, w następujących przypadkach: 

1) złożenia przez Pożyczkobiorcę niezgodnych z prawdą danych i/lub oświadczeń przy ubieganiu się o udzielenie 

pożyczki lub w trakcie obowiązywania Umowy, w tym w szczególności dotyczących zadłużenia, obciążenia 

majątku, postępowań sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych,  

2) nierozliczenia się z pożyczki w całości lub w części, 

3) wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem, na który została przyznana, 

4) nieterminowego - tzn. z opóźnieniem przekraczającym 30 dni - regulowania przez Pożyczkobiorcę swoich 

zobowiązań (w tym nieterminowego regulowania choćby części raty/rat) z tytułu otrzymanej pożyczki, 

5) wystąpienia zadłużenia finansowego Pożyczkobiorcy wynikającego z innych umów zawartych pomiędzy 

Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, 

6) gdy zadłużenie finansowe Pożyczkobiorcy w łącznej kwocie przekraczającej 100 000,00 zł (słownie złotych: sto 

tysięcy 00/100) nie zostanie spłacone w terminie wymagalności lub stanie się wymagalne przed jego pierwotnym 

terminem wymagalności w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego) lub zostanie 

anulowane lub zawieszone przez wierzyciela Pożyczkobiorcy w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia umowy 

(dowolnie opisanego), z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 powyżej,  

7) nieustanowienia w terminie zabezpieczeń, o których mowa w §6 Umowy, 

8) niepoinformowaniu o zmianach w zakresie beneficjenta rzeczywistego, 

9) niewywiązania się z obowiązków określonych w §8 Umowy, 

10) uniemożliwienie kontroli, o której mowa w § 9 Umowy, 

11) zawieszenia lub zaprzestania działalności przez Pożyczkobiorcę, albo podjęcia uchwały lub decyzji o zawieszeniu, 

zaprzestaniu działalności lub o otwarciu likwidacji, 

12) utraty, ograniczenia lub zawieszenia uprawnień do prowadzenia działalności, o ile są wymagane przepisami prawa,  

13) wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do Pożyczkobiorcy lub mienia stanowiącego zabezpieczenie 

Umowy, 
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14) niewypłacalności Pożyczkobiorcy. 

2. Skutkiem zdarzenia, o którym stanowi ust. 1, jest wymagalność roszczenia z tytułu zawartej Umowy pożyczki w pełnej 

wysokości wraz z odsetkami i innymi opłatami wynikającymi z treści Umowy. Pożyczkodawca ma prawo w celu 

dochodzenia przedmiotowego roszczenia podjąć wszelkie działania na drodze sądowej, egzekucyjnej, a także inne 

czynności mające na celu odzyskanie należności. Pożyczkobiorca wyraża zgodę, że w przypadku podjęcia powyższych 

działań Pożyczkodawca ma prawo skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych podmiotów, które prowadzą 

działalność w zakresie windykacji wierzytelności na rzecz swoich klientów lub prowadzą działalność w zakresie pomocy 

prawnej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

 

[POMOC DE MINIMIS]7 

§ 12 

1. Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis, stanowiący 

załącznik nr 5 do Umowy, który zostanie przekazany Pożyczkobiorcy w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia 

Umowy. Zaświadczenie to obejmuje przypadki udzielenia pomocy zarówno z tytułu udzielenia pożyczki, jak i z tytułu 

udzielenia dotacji (jeśli dotyczy). 

2. Zmiana wysokości udzielonej pomocy de minimis skutkuje wydaniem przez Pożyczkodawcę skorygowanego 

zaświadczenia o pomocy de minimis, o którym stanowi § 3 Umowy. 

3. Zmiana, o której stanowi § 3 Umowy nie stanowi zmiany postanowień Umowy w rozumieniu § 16 Umowy. 

 

 [REKLAMACJE] 

§ 13  

1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do złożenia skargi na czynności przedstawicieli Pożyczkodawcy związane z 

zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy pożyczki. 

2. Skargę należy przesłać pocztą elektroniczną pod adres: skargi@tise.pl. 

3. Skarga jest badana i rozstrzygana przez osoby uprawnione przez Zarząd Pożyczkodawcy w terminie 30 dni roboczych, 

licząc od dnia jej nadesłania, przy czym w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi w tym terminie nie będzie możliwe, 

Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony o nowym terminie rozstrzygnięcia.  

4. Korespondencja, jak i rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi, przesyłane jest Pożyczkobiorcy pocztą elektroniczną. 

 

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH] 

§ 14  

1. Pożyczkodawca oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy odbywa się na podstawie Umowy w 

celu prawidłowego wykonania zobowiązań ciążących na Stronach8.  

2. Pożyczkodawca przetwarza dane osobowe, które Pożyczkobiorca udostępnił mu na etapie ubiegania się o Pożyczkę 

oraz na etapie zawarcia Umowy.  

3. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Pożyczkodawcę, które 

zostały mu przedstawione na etapie ubiegania się o Pożyczkę oraz te, które są zgromadzone w tzw. ogólnej klauzuli 

informacyjnej dostępnej na stronie internetowej: www.tise.pl.  

4. Dodatkowe informacje, określone w treści załącznika nr 4 - Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w 

pożyczkach udzielanych w ramach programów operacyjnych stanowią uzupełnienie w stosunku do informacji 

określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zapozna z postanowieniami dokumentu, o którym stanowi § 14 ust. 4 Umowy wszystkie 

osoby, które biorą udział w procesie udzielania Pożyczki, w tym przede wszystkim osoby udzielające zabezpieczenia 

spłaty Pożyczki inne niż poręczyciel wekslowy. Pożyczkodawca oświadcza, iż poinformuje poręczyciela wekslowego o 

zasadach wskazanych w dokumencie, o którym stanowi § 14 ust. 4 Umowy, na etapie podpisywania deklaracji 

wekslowej. 

 

[DORĘCZENIA] 

 
7 Niniejsze postanowienie nie dotyczy produktów nie obejmujących swoim zakresem udzielenie wsparcia w postaci pomocy de minimis. 
8 Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą osoby fizycznej lub osób fizycznych występujących po stronie Pożyczkobiorcy. 

mailto:skargi@tise.pl
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§ 15  

1. Zmiany danych adresowych, rejestrowych (szczególnie dotyczących składu organów zarządzających i nadzorczych), 

numerów rachunków bankowych Stron nie stanowią zmiany Umowy.  

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Pożyczkodawcy na piśmie lub drogą elektroniczną 

o zaistnieniu zmian, o których mowa w ust. 1, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej przez Pożyczkodawcę za 

skutecznie doręczoną Pożyczkobiorcy, o ile korespondencja ta skierowana została pod dotychczasowy adres.  

3. W przypadku nieodebrania pisma będzie ono uważane za skutecznie doręczone, o ile Umowa nie stanowi inaczej, z 

datą adnotacji o odmowie przyjęcia przesyłki, wyprowadzeniu się adresata lub z upływem ostatniego dnia terminu, w 

którym możliwe było odebranie awizowanej przesyłki w urzędzie pocztowym. Powyższy przepis dotyczy również 

doręczeń pism związanych z wekslem, o którym mowa w § 7 Umowy.  

4. W przypadku gdy ustawa lub Umowa nie zastrzega formy pisemnej lub innej formy lub adresu e-mail, korespondencja 

może być kierowana elektronicznie na następujące adresy:  

1) Pożyczkodawca: pes@tise.pl,  

2) Pożyczkobiorca: ${firmEmail}. 

 

[ZMIANY UMOWY] 

§ 16 

Zmiany Umowy, w tym dotyczące zmiany terminów spłaty pożyczki lub rat pożyczki, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 

 

[ZMIANA POŻYCZKODAWCY] 

§ 17 

1. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przeniesienie/przepisanie praw i obowiązków 

Pożyczkodawcy wynikających z Umowy jak również wszelkich umów lub dokumentów ustanawiających zabezpieczenie 

na Bank Gospodarstwa Krajowego, lub podmiot wskazany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

2. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności Pożyczkobiorcy wynikających 

z niniejszej Umowy wraz z zabezpieczeniami na Bank Gospodarstwa Krajowego lub podmiot przez niego wskazany, w 

przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub rozwiązania Umowy o finansowanie nr BGK/2.9/2022/POWER/PL1-00 

(dalej jako: „Umowa o dofinansowanie”) zawartej przez Pożyczkodawcę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego albo jej 

wygaśnięcia z innej przyczyny.  

3. Przez nieprawidłowość należy rozumieć nieprawidłowość w rozumieniu Umowy o dofinansowanie, tj. jakiekolwiek 

naruszenie przez Pożyczkodawcę lub Pożyczkobiorcę przepisu prawa wspólnotowego lub krajowego wynikające z 

działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu, które powoduje lub mogłoby spowodować 

szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze dofinansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu 

ogólnego, zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego I Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006), jak też jakiekolwiek inne działanie lub zaniechanie Pożyczkodawcy lub Pożyczkobiorcy w związku z 

realizacją Projektu, sprzeczne z prawem krajowym lub wspólnotowym, Umową o dofinansowanie, umowami zawartymi 

na podstawie Umowy o dofinansowanie lub innymi dokumentami z niej wynikającymi oraz ustaleniami w związku z nią 

poczynionymi.  

 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

§ 18 

Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostały uznane za 

nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia 

niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione, na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w 
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świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści 

gospodarcze dla każdej ze Stron. 

 

[PRAWO] 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające  

z Projektu, a także właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej i odpowiednie akty prawa krajowego. 

 

[WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU] 

§ 20 

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw i/lub rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. 

 

[WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY] 

§ 21 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez wszystkie Strony.  

 

[EGZEMPLARZE UMOWY]  

§ 22 

Umowa została sporządzona w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy i 

Pożyczkobiorcy. 

 

Pożyczkobiorca       Pożyczkodawca 

 

 

 

 

 

…………………………………………    …………………………………………… 

/data, pieczęć oraz podpis/             /data, pieczęć oraz podpis/ 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

 

Załącznik nr 1 Wzór informacji o osiągniętych korzyściach społecznych, 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania, 

Załącznik nr 3 Tabela opłat i prowizji, 

Załącznik nr 4 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w pożyczkach udzielanych w ramach programów 

operacyjnych, 

Załącznik nr 5 Zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis. 

Załącznik nr 6 Pełnomocnictwo(-a) Pożyczkodawcy. 

Załącznik nr 7 wzór Dyspozycji wypłaty transzy Pożyczki WERSJA 2 

 

 

 

 

Parafował-a/sporządził-a ${userConcernADMINISTRATOR} 

 

 

 

Podpisy na Umowie zostały złożone w mojej obecności 
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........................................................................ 

/imię i nazwisko oraz podpis pracownika Pożyczkodawcy/Imię i nazwisko oraz pieczęć/ 

 

 


