
 
WYCIĄG Z REGULAMINU OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK 

Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 

LUBELSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU 

„Regionalna Pożyczka Obrotowa” 

 

 
Artykuł 1- Cele i zadania Funduszu Pożyczkowego 

(…)  

3. Pożyczki mogą być udzielane na finansowanie majątku obrotowego, a zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych 

miejsc pracy, realizacji projektów proinnowacyjnych oraz przyczyniających się do rozwoju mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw.  

(…) 

6. Przepisy niniejszego Regulaminu odnoszą się do środków przekazanych Funduszowi Pożyczkowemu przez 

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie kapitału 

obrotowego oraz wydatków bieżących i stałych przedsiębiorstw sektora MŚP w związku z prowadzoną 

działalnością, w tym podatku od towarów i usług.  

7. Instrument Finansowy „Regionalna Pożyczka Obrotowa” finansowany jest przez Regionalny Fundusz 

Rozwoju Województwa Łódzkiego ze środków powierzonych mu w zarządzanie przez Województwo Łódzkie 

na mocy postanowień umowy realizowania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu powierzonymi 

środkami wycofywanymi z inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zawartej w dniu 5 maja 2020 r. między Regionalnym Funduszem 

Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. a Województwem Łódzkim jako dysponentem środków.  

 

Artykuł 2 - Ogólne warunki udzielania pożyczek 
1. Pożyczkę otrzymać może mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.), spełniający warunki mikro, małego 

lub średniego przedsiębiorstwa określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.6.2014) - zwany dalej Pożyczkobiorcą.  

2. Pożyczka może być udzielona mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące 

kryteria:  

1) nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na 

ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 

249/1 z 31.07.2014 r.);  

2) 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;  

3) nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek 

na KRUS/ZUS oraz nie są stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań;  

4) najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiada w województwie łódzkim siedzibę lub oddział, zgodnie 

z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce 

prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub 

dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać 

wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa łódzkiego, co zostanie 

potwierdzone przez LFR na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez 

przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG, w których to dokumentach 

zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;  

5) nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub 

wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji;  

6) nie jest podmiotem, w stosunku do którego Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji 

posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, 

kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową 

realizację Umowy;  

7) członkowie jego organów zarządzających albo wspólnicy nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa 

składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi 

pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa karno-

skarbowe albo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych;  



8) spełnią inne kryteria określone przez LFR, z zachowaniem zasady równego traktowania Pożyczkobiorców.  

3. Maksymalna wysokość pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka Obrotowa” –

może wynieść 500.000,00 zł, przy czym maksymalna łączna wartość wszystkich pożyczek udzielonych jednemu 

Pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 1.000.000 zł.  

4. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. 

wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy.  

5. Maksymalna karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja 

nie wydłuża okresu spłaty pożyczki, o którym mowa w pkt. 4.  

6. Łączne zaangażowanie środków Funduszu Pożyczkowego w pożyczki udzielone jednostkom powiązanym w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 395 z późn. zm.) nie może przekroczyć 10% kapitału Funduszu Pożyczkowego.  

7. Pożyczka udzielona może być na pisemny, prawidłowo wypełniony wniosek. Formularz wniosku udostępnia 

Pożyczkodawca. Wniosek (wszystkie strony oraz załączniki) powinien być zaparafowany przez Wnioskodawcę.  

8. W ramach pożyczki nie jest możliwe:  

1) finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;  

2) nakładanie się finansowania z EFSI, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, 

a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;  

3) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej 

(współfinansowanie itp.);  

4) finansowanie kar pieniężnych i spłaty zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych;  

5) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (spekulacja);  

6) finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;  

7) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;  

8) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;  

9) finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;  

10) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 

automatach o niskich wygranych;  

11) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub prekursorów;  

12) finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;  

13) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i 

wyrobów tytoniowych;  

14) finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

9. Sfinansowaniu ze środków z przyznanej pożyczki podlegają wydatki poniesione po złożeniu wniosku o 

pożyczkę.  

10. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca otrzymał zwrot podatku VAT z tytułu zakupu sfinansowanego ze środków 

pożyczki, spłata pożyczki w części odpowiadającej wartości zwróconego podatku VAT powinna nastąpić w 

terminie 15 dni od daty otrzymania przez Pożyczkobiorcę zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.  

11. W ramach Instrumentu Finansowego Regionalna Pożyczka Obrotowa finansowany będzie kapitał obrotowy 

wraz z podatkiem od towarów i usług oraz wydatki bieżące i stałe Pożyczkobiorców spełniajacych warunki 

udzielenia pożyczki określone w niniejszym Regulaminie.  

12. Udzielenie pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych umów (w 

szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów finansowych lub ubezpieczeniowych) z LFR 

lub podmiotem partnerskim lub powiązanym w stosunku do LFR. Powyższe nie dotyczy powszechnie 

występujących na rynku oraz standardowo stosowanych przez Fundusze Pożyczkowe zabezpieczeń 

ustanawianych przez Pożyczkobiorców na rzecz Pożyczkodawców w związku z zawieraną umową pożyczki.  

13. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni 

kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty lub każdej transzy pożyczki. Dokumentem potwierdzającym 

wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane może być faktura, oświadczenie 

Pożyczkobiorcy lub inny dokument, np. przelew bankowy.  

14. Jeżeli wypłata pożyczki następuje w transzach, to wypłata drugiej i kolejnych transz może następować po 

uprzednim udokumentowaniu poniesionych wydatków w ramach dotychczas otrzymanych transz, lub zgodnie z 

praktyką przyjętą przez Fundusz Pożyczkowy.  

15. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę, powinna być, co do 

zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawionych w innym języku niż język 

polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie.  

 

(…) 

 



Artykuł 4 – Sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki 
1. Obligatoryjne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z 

deklaracją wekslową.  

(…) 

3. Pozostałe zabezpieczenia pożyczki mogą być następujące:  

1) poręczenie cywilne lub poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,  

2) przelew (cesja) wierzytelności, w tym z tytułu umowy ubezpieczenia,  

3) blokada środków na rachunkach bankowych,  

4) przewłaszczenie zbywalnych rzeczy ruchomych,  

5) ubezpieczenie pożyczki,  

6) zastaw, w tym zastaw rejestrowy,  

7) hipoteka,  

8) inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa.  

(…) 

5. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą oraz ze zwolnieniem zabezpieczenia pożyczki ponosi 

Pożyczkobiorca.  

(…) 

 

Artykuł 5 – Umowa pożyczki 
1. Zawarcie umowy pożyczki następuje wskutek zgodnego oświadczenia woli stron, wyrażonego przez złożenie 

podpisu przez obie strony.  

(…) 

3. Umowa pożyczki winna zostać zawarta w terminie maksymalnie 60 dni od daty decyzji Zarządu LFR o 

przyznaniu pożyczki, o której Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony. Po upływie ww terminu decyzja o 

przyznaniu pożyczki traci moc.  

4. Po podpisaniu umowy, ustanowieniu prawnego zabezpieczenia, pod warunkiem dostępności środków 

finansowych na rachunku bankowym Pożyczkodawcy, przyznana pożyczka zostanie przelana na konto 

Pożyczkobiorcy lub na podstawie odrębnej dyspozycji na rachunek sprzedawcy przedmiotu finansowania.  

5. Uruchomienie środków, o którym mowa w ust. 4, winno nastąpić maksymalnie w terminie 180 dni od daty 

podpisania umowy pożyczki.  

6. W przypadku nie spełnienia przez Pożyczkobiorcę w terminie 30 dni od daty podpisania umowy pożyczki 

warunków określonych umową pożyczki, w tym warunków uruchomienia, o których mowa w ust. 4, 

Pożyczkodawcy, w terminie 180 dni od upływu w.w. terminu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

pożyczki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  

7. Przez zawarcie umowy pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania pożyczki zgodnie z jej 

przeznaczeniem oraz jej spłaty wraz z odsetkami w terminach i na zasadach określonych w umowie i niniejszym 

regulaminie.  

 

Artykuł 6 – Oprocentowanie i opłaty 
1. Udzielane pożyczki oprocentowane są na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy 

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

w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 

6 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.  

2. Fundusz Pożyczkowy nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczki, 

za wyjątkiem możliwości pobierania kar związanych z: czynnościami windykacyjnymi, niewykonaniem 

postanowień umowy pożyczki, ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczeń.  

3. Za wysłanie monitu w związku z nieterminową spłatą zadłużenia, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 30 dni, 

pobierana jest od Pożyczkobiorcy opłata w kwocie 20 zł.  

4. W przypadku nierozliczenia pożyczki, zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki oraz w przypadku 

niewykorzystania całości bądź części kwoty pożyczki na cel, na który została udzielona, pobierana jest od 

Pożyczkobiorcy kara umowna w wysokości równej kwocie odpowiadającej 5% nierozliczonej lub 

niewykorzystanej właściwie części pożyczki.  

5. Pożyczkodawca w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobierania opłaty oraz 

kary, o których mowa w ust. 3 i 4.  

 



Artykuł 7 – Odsetki 
1. Odsetki od pożyczki naliczane są od zadłużenia, uwzględniającego spłatę rat kapitałowych, w terminach 

określonych w harmonogramie spłaty pożyczki, zwanym dalej harmonogramem, stanowiącym Załącznik nr 2 

do umowy pożyczki.  

(…) 

4. Odsetki od pożyczki płatne są razem z ratami kapitałowymi (raty równe – annuitet lub malejące).  

(…) 

 

Artykuł 8 – Spłata pożyczki 
1. Spłata pożyczki następuje w kwotach i terminach określonych w harmonogramie, na wskazany w umowie 

pożyczki rachunek bankowy Pożyczkodawcy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, w 

drodze aneksu do umowy pożyczki możliwe jest czasowe zawieszenie spłaty rat kapitałowych, przy 

jednoczesnym zwiększeniu rat kapitałowych pozostałych do spłaty po okresie zawieszenia, bądź wydłużenie 

terminu obowiązywania umowy.  

(…) 

3. Spłata pożyczki może następować w:  

1) malejących ratach kapitałowo – odsetkowych - odsetki płatne razem z ratą kapitałową,  

2) ratach annuitetowych - równe raty kapitałowo – odsetkowe.  

4. Wnioskodawca we wniosku o pożyczkę określa preferowaną formę spłaty kapitału oraz odsetek, z 

zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Ostatecznego wyboru formy spłaty pożyczki dokonuje Pożyczkodawca przy uwzględnieniu wniosku.  

(…)  

 

Artykuł 9 – Wykorzystanie pożyczki 
1. Pożyczka może być wykorzystana wyłącznie na finansowanie celu określonego w umowie pożyczki.  

(…) 

3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć kwotę pożyczki w pełnej kwocie poprzez przedłożenie 

dokumentów księgowych lub innych określonych w art. 2 ust. 13.  

(...)  

 


