
 

Fundacja Wałbrzych 2000 
ul. Wrocławska 53,  
58-309 Wałbrzych,  

 Agencja Zatrudnienia nr rejestru: 9078 
 Pożyczki na działalność gospodarczą 
 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 

- szkolenia i warsztaty 

www.walbrzych2000.pl 
biuro@walbrzych2000.pl 
 
NIP:  886-10-10-599,  
REGON:  890308310,  
KRS:  0000073497 

tel./faks:  (74) 843 45 32, 
tel.  (74) 843 45 62 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Pracujemy zgodnie 
ze standardami 
ISO 9001:2008     

 
 

 
 

I N F O R M A C J E 
 

ZASADY i WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
 
 
 
 
 

Wałbrzych 2013 r. 



 

Fundacja Wałbrzych 2000 
ul. Wrocławska 53,  
58-309 Wałbrzych,  

 Agencja Zatrudnienia nr rejestru: 9078 
 Pożyczki na działalność gospodarczą 
 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 

- szkolenia i warsztaty 

www.walbrzych2000.pl 
biuro@walbrzych2000.pl 
 
NIP:  886-10-10-599,  
REGON:  890308310,  
KRS:  0000073497 

tel./faks:  (74) 843 45 32, 
tel.  (74) 843 45 62 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Pracujemy zgodnie 
ze standardami 
ISO 9001:2008     

 
 

1. Zasady udzielania pożyczek 

1.1. Pożyczkę ze środków FRP ubiegać się mogą: krajowe osoby fizyczne i krajowe 
niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:  

a) rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, 
w którym działa FRP,  

b) należą do jednej z wymienionych niżej kategorii:  

- bezrobotni, 

- zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy,  

- podmioty gospodarcze, które 

- zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo osoby bezrobotne skierowane przez 
powiatowe urzędy pracy. 

1.2. Zgłaszający się do biura FRP w sprawie możliwości uzyskania pożyczki otrzymuje: 

a) wstępną informacje o warunkach funkcjonowania FRP, kryteriach przyznawania 
pożyczek, zasadach ich udzielania, 

b) formularz „Wniosku o pożyczkę” według obowiązującego standardowego wzoru 
wraz z załącznikami.  

1.3. Wnioskodawca przygotowuje „Wniosek o pożyczkę” wraz z załącznikami. Wniosek 
przedłożony w FRP powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub w imieniu 
Wnioskodawcy przez osoby upoważnione do  składania oświadczeń w zakresie praw 
i obowiązków majątkowych. 

1.4. Specjalista finansowy FRP:  

a) dokonuje rejestracji wniosku i sprawdza jego kompletność i prawidłowość 
wypełnienia od strony formalnej. w przypadku stwierdzenia uchybień wniosek 
zostaje odesłany do klienta, z prośbą o uzupełnienie lub dokonanie poprawek,  

b) przeprowadza wizję lokalną na miejscu realizacji projektu,  

c) przedstawia „Wniosek” wraz z załącznikami  Komisji Pożyczkowej, który jest 
podstawą do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki. 

2. Warunki udzielania pożyczek: 

2.1. Pożyczka może być udzielona do maksymalnej wysokości 120 000,00 zł. (słownie: 
sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2.2. Maksymalny okres spłaty pożyczki  -  60 miesięcy. 

2.3. Kapitał pożyczkowy nie podlega umorzeniu. 

Maksymalny okres karencji - 6 miesięcy, przy czym w okresie karencji odsetki od 
pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie). 

2.4. Oprocentowanie pożyczek wynosi (od 4.07.2013 r.): 

a) 0,7 stopy procentowej redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP) + 
4 punkty procentowe tj. 5,93% dla pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności 
gospodarczej, 
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b) 0,5 stopy procentowej redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP) + 
4 punkty procentowe tj. 5,38% dla pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym 
do 25 roku życia lub absolwentom, którzy nie ukończyli 27 roku życia na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

2.5. Minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi: 20% wartości 
przedsięwzięcia, potwierdzone w różnych formach (np. środki pieniężne, książeczka 
oszczędnościowa, wyciąg bankowy), 

2.6. Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi min.100% kwoty 
podstawowej pożyczki i może je stanowić: 

a) weksel wystawiennictwa własnego „in blanco” , 

b) poręczenie osób trzecich spłaty pożyczki (rat kapitałowych i odsetek),  przez co 
najmniej dwie osoby (w zależności od wysokości pożyczki), 

UWAGA! 
Minimalne dochody osób poręczających wynosić powinny  

1.100 zł. miesięcznie (netto), 

c) poręczenie przez fundusze poręczeniowe, 

d) przewłaszczenie wartości dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę wraz z cesją 
ubezpieczeniową, 

e) inne równoważne powyższym zabezpieczenia majątkowe. 

2.7. Udzielenie pożyczki może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę 
zabezpieczenia łącznego; w każdym przypadku jedną z form musi być złożenie 
weksla. 

2.8. Świadczenia na rzecz budżetu państwa wynikające z  tytułu udzielania pożyczki  
obciążają Pożyczkobiorcę. 

2.9. FRP pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 4% od kwoty pożyczki lub opłata ta 
może być doliczona do kwoty pożyczki i spłacona w okresie  pożyczkowym. 

2.10. Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Komisja Pożyczkowa. 

2.11. Udzielanie pożyczki następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej  zawartej 
pomiędzy organizacja prowadzącą FRP a Pożyczkobiorcą. 

Pożyczkobiorcy są poddani nadzorowi FRP w zakresie sposobu realizacji 
przedsięwzięcia, kontroli dokumentów, źródeł finansowania, rozliczenia 
i wykorzystania pożyczki. 

3. Tryb wypłacania i wpłacania rat pożyczki 

3.1. Pożyczki wypłacane są z rachunku FRP na podstawie dyspozycji wydanej do banku 
(nazwa w umowie pożyczki) obsługującego, przez osoby uprawnione ze strony 
Fundacji, 

3.2. Pożyczka może być wypłacona na prośbę Pożyczkobiorcy: 

a) jednorazowo w całości, 

b) zaliczkowo na podstawie faktur lub innych dokumentów stwierdzających 
zobowiązania Pożyczkobiorcy. 
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4. Realizacja spłaty pożyczki 

4.1. Pożyczki udzielane w ramach FRP podlegają spłacie: 

a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie pożyczki oraz w harmonogramie 
spłat, stanowiącym załącznik do umowy, 

b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki przez 
którąkolwiek ze Stron, na warunkach określonych w umowie. 

4.2. Za dzień spłaty wierzytelności uważa się dzień uznania kwotą rachunku FRP, a nie 
dzień wpłaty do jednostki – banku. 

4.3. Nie zapłacenie należności przez Pożyczkobiorcę (raty + odsetki) w ustalonym 
terminie powoduje wszczęcie procedury windykacji należności. 

4.4. Dopuszczalny jest okres maksymalnie 15 dni opóźnienia w płatnościach 
dokonywanych przez Pożyczkobiorcę. Płatności po tym okresie są kwalifikowane 
jako przeterminowane i będą obciążane karą za zwłokę w postaci karnych odsetek, 
równych dwukrotnej wielkości podstawowego oprocentowania pożyczki 
obowiązującego w danym okresie  - za okres, gdy dana płatność kapitału 
podstawowego (rata, raty) pozostaje nieregulowana. 

4.5. Jakiekolwiek opóźnienie większe niż 30 dni powoduje zakwalifikowania   pożyczki 
jako zagrożonej. 

4.6. W przypadku zaniechania spłat rat pożyczki (co najmniej dwóch) lub 
niewypłacalności Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca uprawniony jest do postawienia 
w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej kwoty pożyczki i wszczęcie 
procedury windykacji należności, wykorzystując w tym celu klauzulę zabezpieczającą 
spłatę pożyczki zawartej w umowie, a w szczególności do wystąpienia 
do Poręczycieli o wykonanie umowy poręczenia. 

4.7. Proces windykacji może być przerwany w każdym momencie o ile Pożyczkobiorca 
przystąpi do współpracy z FRP w rozwiązywaniu problemów związanych 
z opóźnieniem w płatnościach. 

4.8. W przypadku przerwania procesu windykacji prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów windykacji. 

4.9. W przypadku renegocjowania umowy pożyczki może mieć zastosowanie nowe 
oprocentowanie pożyczki, ale w każdym przypadku Pożyczkobiorca jest 
zobowiązany do ponownego uiszczenia opłaty manipulacyjnej, od kwoty niespłaconej 
pożyczki. Jednakże termin spłaty pożyczki – nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. 

5. Likwidacja pożyczki. 

5.1. Po całkowitej spłacie pożyczki – specjalista finansowy: 

a) dokonuje końcowego rozliczenia pożyczki, 

b) stawia ją w stan likwidacji. 

 


