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Uwzględniając realizację Umowy Operacyjnej nr 3/RPPM/15317/2018/I/DIF/087 z dnia 15 marca 2018 
zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Pomorskim Regionalnym Funduszem 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o., dotyczącej wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w 
ramach projektu pn. Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ finansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, EFRR i budżetu państwa, 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. we własnym imieniu i na własną rzecz 
udziela wsparcia w formie Jednostkowego Poręczenia w celu zwiększenia dostępu Ostatecznych 
Odbiorców do źródeł finansowania realizowanych przez nich Inwestycji. 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udzielania przez Pomorski 
Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (zwany dalej Funduszem) poręczeń w ramach 
projektu pn. Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ finansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

2. Warunki udzielania Jednostkowych Poręczeń obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 
czerwca 2021 r. lub do zmiany terminu wskazanego w odpowiednich regulacjach i obejmują 
odpowiednio zawarte i nowe Umowy o udzielenie Poręczenia. 

3. Poręczenia kierowane są wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorców mających siedzibę na 
terenie województwa pomorskiego lub oddział na terenie województwa pomorskiego lub 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. 

§2 
DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 
1) Analiza Ryzyka - dokonywana przez Fundusz ocena zdolności do spłaty zobowiązań Wykonawcy 

oraz analiza ryzyka wykonania zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia. Analiza składa się z 
analizy formalno-prawnej i analizy ekonomiczno-finansowej. 

2) Cennik – zestaw opłat i prowizji należnych Funduszowi od Wykonawcy z tytułu czynności 
podejmowanych przez Fundusz w oparciu o niniejszy Regulamin, znajdujący się na stronie 
internetowej Funduszu. 

3) Fundusz – Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 
4) Instrument Finansowy – utworzony przez Fundusz instrument finansowy Poręczenie, o którym 

mowa w art. 2 pkt 11) Rozporządzania 1303/2013 
5) Instytucja Finansowa – podmiot, z którym Fundusz współpracuje w ramach zawartej umowy o 

współpracy w zakresie udzielania poręczeń stanowiących zabezpieczenie Kredytów, udzielający 
finansowania na rzecz Ostatecznego Odbiorcy. 

6) Inwestycja - przedsięwzięcie Ostatecznego Odbiorcy, finansowane z Kredytu zabezpieczonego 
Jednostkowym Poręczeniem. 
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7) Jednostkowe Poręczenie – poręczenie udzielone Instytucji Finansowej przez Fundusz ze środków 
Kapitału Poręczeniowego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiące 
zabezpieczenie Kredytu udzielonego oraz wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy. 

8) Kapitał Poręczeniowy – wkład finansowy stanowiący sumę Wkładu Funduszu Funduszy oraz 
Wkładu Funduszu, wnoszony do Instrumentu Finansowego z którego udzielane są Jednostkowe 
Poręczenia, zgromadzony na Rachunku Bankowym Kapitału Poręczeniowego.  

9) Kredyt – kredyt, pożyczka lub leasing za wyjątkiem tzw. leasingu zwrotnego, udzielony i wypłacony 
przez Instytucję Finansową na realizację Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy,  stanowiący jego 
zobowiązanie wobec tej Instytucji Finansowej, spłacany w formie rat kapitałowo – odsetkowych z 
częstotliwością spłat nie rzadszą niż półroczna, z zastrzeżeniem dopuszczalnego 
dwunastomiesięcznego okresu karencji (dot. wyłącznie pierwszych 12 miesięcy od wypłaty 
jakiejkolwiek kwoty Kredytu) w spłacie kapitału w ramach Umów Kredytu zawieranych na okres 
min. 5 lat). 

10) MORP – Metodologia oceny ryzyka poręczeniowego stosowana w Funduszu MŚP – mikro i małe 
przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014. 

11) Ostateczny Odbiorca – MŚP realizujący Inwestycję, któremu Fundusz udzielił Jednostkowego 
Poręczenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie  

12) Oświadczenie o udzieleniu poręczenia – oświadczenie Funduszu o udzielonym na rzecz Instytucji 
Finansowe Jednostkowym Poręczeniu. 

13) Umowa o udzielenie Poręczenia – umowa zawarta pomiędzy Ostatecznym Odbiorcą a Funduszem, 
na podstawie której Fundusz poręcza Instytucji Finansowej zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy 
wynikające z Umowy Kredytu. 

14) Umowa Kredytu – umowa Kredytu zawarta między Instytucją Finansową a Ostatecznym Odbiorcą 
w celu finansowania Inwestycji.  

15) Wniosek – wniosek o udzielenie poręczenia. 
16) Wytyczne – zasady opracowane przez Menadżera, na podstawie przepisów lub zasad wydanych 

odpowiednio przez Komisję Europejską, Instytucję Zarządzającą, ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego lub inne organy administracji, mające zastosowanie do realizacji Umów o 
udzielenie Poręczenia. 

17) Zarząd Funduszu – Zarząd oraz osoby upoważnione do reprezentowania Pomorskiego 
Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

§3 
PODMIOTY, ZA KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA UDZIELA SIĘ JEDNOSTKOWYCH PORĘCZEŃ  

Ostatecznymi Odbiorcami mogą być wyłącznie podmioty, spełniające jednocześnie następujące 
warunki: 

a) nie znajdują się w trudnej sytuacji (ani  przedsiębiorstwami zagrożonymi) w rozumieniu 
przepisów Komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i 
restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE 
2014/C 249/01 z dnia 31.7.2014). 

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

c) są mikro albo małym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo 
przedsiębiorców oraz załącznika nr 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 z dnia 26.06.2014, str. 1) 

d) są osobami fizycznymi, albo osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, 

e) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis, 

f) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. 

§4 
ZASADY UDZIELANIA JEDNOSTKOWYCH PORĘCZEŃ 

1. Jednostkowe Poręczenie udzielane jest na wniosek Ostatecznego Odbiorcy, na rzecz Instytucji 
Finansowej, jako forma zabezpieczenie spłaty Kredytu udzielonego oraz wypłaconego na rzecz 
Ostatecznego Odbiorcy. 

2. Jednostkowe Poręczenie musi skutkować poprawą warunków na jakich Ostateczny Odbiorca 
otrzymuje Kredyt w stosunku do warunków na jakich by ten Kredyt otrzymał bez Jednostkowego 
Poręczenia lub w ogóle stanowić warunek udzielenia Kredytu, przy czym poprawa warunków 
otrzymanego Kredytu musi dotyczyć: 
a) niższego oprocentowania Kredytu, lub 
b) niższego poziomu zabezpieczeń, lub 
c) wyższej kwoty Kredytu skutkującej wyższym udziałem tego Kredytu w finansowaniu Inwestycji 

Ostatecznego Odbiorcy1 
3. Jednostkowym Poręczeniem mogą być objęte przedsięwzięcia rozwojowe Ostatecznych 

Odbiorców, realizowane na terenie województwa pomorskiego: 
Cel 1 Poprawa potencjału konkurencyjnego, 
Cel 2  Poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, 
Cel 3 Zwiększenie produktywności. 
Cel 4     Przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19. 

4. Cele wymienione w ust. 3 powyżej realizowane mogą być m.in. poprzez: 
1) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, 

informatycznych i ekoefektywnych, 
2) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa, 

 
1 Dotyczy również przypadków, w których Kredyt w ogóle nie zostałby udzielony, gdyby nie został zabezpieczony 
Jednostkowym Poręczeniem. 
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3) modernizację środków produkcji, 
4) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, 
5) wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy, 
6) wykorzystanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również na 

sfinansowanie kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 
zastrzeżeniem §6. 

5. Jednostkowe Poręczenie udzielane jest na podstawie dokumentów aplikacyjnych złożonych przez 
Ostatecznego Odbiorcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Obligatoryjną częścią tych 
dokumentów jest Wniosek wraz z biznes planem lub planem operacyjnym, w którym Ostateczny 
Odbiorca przedstawia w sposób szczegółowy przeznaczenie Kredytu, w tym udział finansowania 
kapitału obrotowego, wraz z uzasadnieniem.  

6. Jednostkowe Poręczenie udzielane jest po przeprowadzeniu Analizy Ryzyka standardowo 
stosowanej przez Fundusz. 

7. Jednostkowe Poręczenie udzielane jest po ustanowieniu zabezpieczeń zgodnych z polityką 
zabezpieczeń stosowaną przez Fundusz, przy czym podstawowym zabezpieczeniem pobranym od 
Ostatecznego Odbiorcy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

8. Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego 
w Ostatecznemu Odbiorcy, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy 
związanych z otrzymanym Kredytem. 

9. Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony 
o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być 
dłuższy niż 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy o udzielanie Poręczenia. 

10. Okres trwania Jednostkowego Poręczenia może zostać wydłużony o okres tzw. wakacji 
kredytowych, karencji lub innej formy zawieszenia spłaty rat kapitałowych albo rat kapitałowo-
odsetkowych przez Instytucję Finansową, jeżeli Instytucja Finansowa podjęła decyzję o 
zastosowaniu któregokolwiek z tych środków w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy w związku z 
przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. 

11. Wydłużenie okresu, o którym mowa w pkt. 10 powinno być dokonywane przez Pośrednika na 
uzasadniony wniosek Instytucji Finansowej lub Ostatecznego Odbiorcy. 

12. Pośrednik Finansowy ma prawo zastosować wydłużenie okresu, o którym mowa w pkt 9 zarówno 
w stosunku do nowych jak i już udzielonych Jednostkowych Poręczeń. 

13. Wartość udzielonego Jednostkowego Poręczenia stanowi iloczyn wartości udzielonego oraz 
wypłaconego w Okresie Budowy Portfela Kredytu oraz stopy Jednostkowego Poręczenia, o której 
mowa w pkt 8. powyżej, z zastrzeżeniem pkt 14. – 15. poniżej. 

14. Bez względu na termin zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia, Jednostkowym Poręczeniem nie 
są objęte Kredyty w części wypłaconej po Okresie Budowy Portfela oraz przedmioty leasingu 
wydane po tym okresie. Strony Umowy o udzielenie Poręczenia powinny zapewnić odpowiednio 
wczesne zawarcie tej umowy oraz wypełnienie odpowiednich obowiązków z niej wynikających, 
również w stosunku do Instytucji Finansowej, tak aby Instytucja Finansowa wypłaciła pełną kwotę 
Kredytu, a w przypadku leasingu – wydała pełny przedmiot leasingu, do końca Okresu Budowy 
Portfela. 
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15. Wartość Jednostkowego Poręczenia maleje w czasie wraz ze spłatą kapitału Kredytu 
zabezpieczonego Jednostkowym Poręczeniem i w żadnym momencie trwania Jednostkowego 
Poręczenia jego wartość w stosunku do kwoty kapitału Kredytu pozostałej do spłaty, nie przekracza 
Stopy Jednostkowego Poręczenia. 

 

§5 
WARUNKI UDZIELANIA JEDNOSTKOWYCH PORĘCZEŃ 

1. Wnioski są dostępne w siedzibie Funduszu oraz Instytucjach Finansowych współpracujących z 
Funduszem oraz na stronie internetowej www.prfpk.pl.  

2. Wnioski powinny być kierowane do siedziby Funduszu. 
3. Ostateczny Odbiorca ma możliwość złożenia Wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w 

następujący sposób:  
a) bezpośrednio w siedzibie Funduszu,  
b) wysyłając pocztą tradycyjną. 

4. Wnioski są rejestrowane w Funduszu według daty i kolejności ich wpływu. Lista wymaganych 
dokumentów do oceny Wniosku dostępna jest w siedzibie Funduszu oraz na stronie internetowej 
www.prfpk.pl. 

5. Jednostkowe Poręczenia udzielane są przez Fundusz na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, 
na zasadach pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami).  

6. Fundusz nie pobiera Prowizji za udzielenie Jednostkowego Poręczenia, obliczanie wartości 
udzielonej pomocy de minimis realizowane jest zgodnie z art. 4 ust. 6 lit. b) albo c) Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013. 

7. Ostateczny Odbiorca wraz z Wnioskiem składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie 
informacji między Funduszem a Instytucją Finansową. 

8. Fundusz dokonuje Analizy Wniosku, w wyniku której Zarząd Funduszu ustala maksymalną wartość 
Jednostkowego Poręczenia.  

9. O ile zaistnieje potrzeba, Fundusz może zwrócić się do Ostatecznego Odbiorcy o dostarczenie 
dodatkowych informacji na temat jego sytuacji prawnej lub ekonomicznej. 

10. We Wniosku Ostateczny Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie swojej dokumentacji księgowej 
i finansowej, w szczególności: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kart 
podatkowych, rozliczeń ryczałtów oraz wszelkich innych ewidencji podatkowych oraz dokumentów 
i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością. Dokumenty te będą 
udostępniane i aktualizowane na każde żądanie Funduszu oraz osób fizycznych i prawnych przez 
niego upoważnionych. Brak wyżej wymienionej zgody powoduje automatyczne odrzucenie 
Wniosku. 
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11. Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać w ramach Instrumentu Finansowego więcej niż jedno 
Jednostkowe Poręczenie, przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń udzielonych jednemu 
Ostatecznemu Odbiorcy nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł. 

12. Łączna wartość aktywnych poręczeń udzielonych przez Fundusz jednemu Ostatecznemu Odbiorcy, 
w tym poręczeń udzielonych w ramach środków własnych Funduszu, nie może przekroczyć 5% 
wartości kapitału poręczeniowego Funduszu. 

13. Jednostkowe Poręczenia udzielane są zarówno dla Kredytów złotowych jak i Kredytów 
indeksowanych bądź denominowanych w walucie obcej. 

14. Jednostkowe Poręczenie Kredytu indeksowanego bądź denominowanego w walucie obcej 
udzielane jest w złotych jako równowartość kwoty Kredytu objętej Jednostkowym Poręczeniem, 
przeliczonej według średniego kursu walut NBP obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Kredytu. 

§6 
WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA W UDZIELANIU JEDNOSTKOWYCH PORĘCZEŃ 

1. Jednostkowe Poręczenie nie może stanowić zabezpieczenia: 
a) Kredytów udzielanych ze środków publicznych, 
b) Kredytów wypłaconych przed dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia, 
c) leasingu zwrotnego, 
d) leasingu, w ramach którego Instytucja Finansowa nie zobowiązała się do przeniesienia prawa 

własności przedmiotu leasingu na Ostatecznego Odbiorcę najpóźniej w dniu rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy leasingu, 

e) leasingu, w ramach którego przedmiot leasingu został wydany Ostatecznemu Odbiorcy przed 
dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia. 

2. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem nie mogą być przeznaczone na: 
a) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, 

środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, 
b) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy 

zwrotnej, 
c) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji o udzieleniu Kredytu przez Instytucję 

Finansową zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone, 
d) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych, 
e) spłatę zobowiązań publiczno – prawnych, 
f) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celami Inwestycji, określonymi w §4 

ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu, 
g) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, 
h) finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu, 
i) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych 

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

j) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu 
tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
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k) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów 
alkoholowych, 

l) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta 
lub importera treści pornograficznych, 

m) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu materiałów 
wybuchowych, broni i amunicji, 

n) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na 
automatach i gier na automatach o niskich wygranych, 

o) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta 
lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, 

p) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych, 
q) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy 

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

ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia 
ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

s) inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów. 
3. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczone na: 

a) finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej 
Inwestycji do wysokości 10% wartości Kredytu wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy; 

b) finansowanie kapitału obrotowego Ostatecznego Odbiorcy, pod warunkiem, że takie 
finansowanie jest niezbędne do osiągnięcia celów Inwestycji wskazanych w pkt III Karty 
Produktu „Poręczenie” stanowiącej załącznik do Umowy o udzielenie Poręczenia oraz jest 
zgodne z Wytycznymi EGE-SIF_14_0041-1 z dnia 27 marca 2015 r. pt. Guidance for Member 
States on Article 37(4) CPR – Support on enterprises/working capital; 

c) Na zasadzie odstępstwa od postanowień ppkt b) powyżej, Jednostkowym Poręczeniem może 
być objęte dostarczenie kapitału obrotowego, w tym również zapewnienie środków na 
sfinansowanie kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 
100%, pod warunkiem że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że 
sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, 
spowodowała pogorszenie sytuacji Ostatecznego Odbiorcy, a zabezpieczony kapitał obrotowy 
wpłynie na przywrócenie lub znaczącą poprawę płynności firmy.  
 

§7 
1. W celu potwierdzenia, iż Poręczenie udzielone na mocy niniejszej Umowy zostało wykorzystane do 

przewidzianych celów zgodnych z niniejszą Umową oraz Umową kredytową, Dłużnik zapewni 
m.in.: dowody przeznaczenia środków pochodzących z Kredytu w formie faktur, rachunków lub 
innych dokumentów księgowych o równorzędnej wartości, jeżeli udzielenie Jednostkowego 
Poręczenia uwarunkowane zostało przeznaczeniem środków Kredytu na zakup konkretnych 
towarów lub usług, a w innych przypadkach jeżeli dowody w takiej formie pozyskiwane są zgodnie 
z przyjętą praktyką rynkową. 
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2. Potwierdzenie wykorzystania środków Kredytu zgodnie z celem określonym w niniejszej Umowie 
oraz Umowie kredytowej, powinno być dokonywane na bieżąco, a w przypadku środków 
przeznaczonych na sfinansowanie kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej kwartalnie, lecz nie później niż w ciągu 180 dni od uruchomienia środków z kredytu. 
W szczególności, jeżeli wynika to z harmonogramu realizacji Inwestycji lub Umowy kredytu, 
powyższy termin może ulec przedłużeniu na wniosek Dłużnika. 

3. Dokonywane płatności  związanych z wykorzystaniem środków poręczonego Kredytu powinny 
następować zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. "Prawo przedsiębiorców", tj. za 
pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji 
jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę 
wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym 
transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 
dokonania transakcji. 

 

§8 
OCENA WNIOSKU ORAZ DECYZJA O UDZIELENIU/ODMOWIE UDZIELENIA JEDNOSTKOWEGO 

PORĘCZENIA 

1. Wniosek poddawany jest analizie na podstawie MORP. 
2. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien zostać dostarczony do siedziby Funduszu. 
3. W przypadku zgłoszenia przez Fundusz braków, niejasności, nieścisłości lub uwag do Wniosku, 

Zobowiązany zobligowany jest do ich wyjaśnienia, bądź uzupełnienia/uwzględnienia pod rygorem 
odmowy udzielenia Jednostkowego Poręczenia.  

4. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu, bądź odmowie udzielenia Jednostkowego Poręczenia 
Zarząd Funduszu każdorazowo uwzględnia wynik dokonanej Analizy Ryzyka. 

5. Decyzję o udzieleniu Jednostkowego Poręczenia i ustanowieniu należytych zabezpieczeń Zarząd 
Funduszu podejmuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego Wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami. 

6. Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpatrzenia lub odrzucenia złożonych 
do Funduszu niekompletnych Wniosków po upływie 1 miesięcznego okresu oczekiwania na 
brakujące wyjaśnienia lub dokumenty. 

7. Odmowa udzielenia Jednostkowego Poręczenia nie wymaga uzasadnienia. 

§9 
UMOWY O UDZIELENIE PORĘCZENIA  

1. Warunkiem udzielania Jednostkowego Poręczenia jest zawarcie pomiędzy Ostatecznym Odbiorcą 
a Funduszem Umowy o udzielenie Poręczenia. 

2. Zawarcie Umowy o udzielenie Poręczenia następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron 
wyrażonego złożeniem podpisu przez uprawnionych reprezentantów każdej ze stron. 

3. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

4. Umowa o udzielenie Poręczenia będzie zawierała co najmniej następujące elementy: 
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 oznaczenie stron umowy, 
 oznaczenie wartości udzielonego Jednostkowego Poręczenia, 
 oznaczenie okresu obowiązywania Jednostkowego Poręczenia, 
 określenie zabezpieczeń roszczeń regresowych Funduszu, jeżeli będą występowały, 
 określenie obowiązków Ostatecznego Odbiorcy w zakresie sprawozdawczości i ewentualnych 

kontroli, 
 oznaczenie Sądu właściwego do rozstrzygania ewentualnych sporów, 

5. W sytuacji, gdy Ostateczny Odbiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub spółką 
osobową i jest osobą pozostającą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje małżeńska 
ustawowa wspólność majątkowa, wymagane jest pisemne wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o 
udzielenie Poręczenia przez małżonka pozostającego z Ostatecznym Odbiorcą we wspólności 
majątkowej.  

6. Strony mogą dokonać zmiany warunków Umowy o udzielenie Poręczenia wyłącznie w drodze 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
 
 

§10 
OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU JEDNOSTKOWEGO PORĘCZENIA  

1. Jednostkowe Poręczenie udzielane jest poprzez wydanie przez Fundusz Oświadczenia o udzieleniu 
poręczenia. 

2. Oświadczenie o udzieleniu poręczenia będzie zawierało co najmniej następujące elementy: 
 datę, 
 oznaczenie Funduszu z adresem i osobą reprezentującą, 
 oznaczenie Instytucji Finansowej, na rzecz której wydawane jest Oświadczenie o udzieleniu 

poręczenia, 
 oznaczenie Ostatecznego Odbiorcy, za zobowiązanie którego Fundusz udziela Jednostkowego 

Poręczenia, 
 oznaczenie Umowy Kredytu, 
 oznaczenie maksymalnej wartości udzielonego Jednostkowego Poręczenia, 
 oznaczenie okresu, na jaki Jednostkowe Poręczenie zostaje udzielone,  

§11 
PRAWNE ZABEZPIECZENIA SPŁATY JEDNOSTKOWEGO PORĘCZENIA 

1. Obligatoryjnym prawnym zabezpieczeniem zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy wynikających z 
Umowy o udzielenie Poręczenia jest wystawiony przez niego na zlecenie Funduszu weksle własne 
in blanco wraz z deklaracją wekslowa, a w przypadku gdy Ostateczny Odbiorca jest osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub spółką osobową, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe 
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małżonka osoby fizycznej albo małżonków wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki 
osobowej wraz ze stosownym oświadczeniem wekslowym (dotyczy tylko przypadku małżeńskiej 
ustawowej wspólności majątkowej), 

2. Wystawienie weksla i jego przyjęcie przez Fundusz musi nastąpić przed podpisaniem Umowy o 
udzielenie Poręczenia i jest warunkiem koniecznym do podpisania tej umowy. 

3. Weksel, o którym mowa w ust. 1, może zostać wypełnione w przypadku wypłaty Jednostkowego 
Poręczenia przez Fundusz za Ostatecznego Odbiorcę, na rzecz Instytucji Finansowej. 

4. W szczególnych, przypadkach Zarząd Funduszu może wymagać od Ostatecznego Odbiorcy 
poręczenia weksla przez osoby fizyczne lub prawne (w szczególności przez członków organów 
zarządzających, wspólników/akcjonariuszy, osoby trzecie) lub ustanowienie innego dodatkowego 
zabezpieczenia zwrotności Jednostkowego Poręczenia. 

5. O ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń decyduje Zarząd Funduszu, mając na uwadze w 
szczególności kwotę udzielonego Jednostkowego Poręczenia oraz ryzyko wynikające z poręczenia. 

6. Koszt ustanowienia, zmiany i zniesienia zabezpieczenia Umowy o udzielenie Poręczenia ponosi 
wyłącznie Ostateczny Odbiorca. 

§ 12 
OPŁATY I KOSZTY 

1. Jednostkowe Poręczenia udzielane są przez Fundusz na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 

- na zasadach pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami); 

- w przypadku Inwestycji w zakresie budownictwa okrętowego, na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa 
okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 494); 

- zgodnie z programem pomocowym wydanym na podstawie Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy 
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 
(C(2020) 1863) (po jego wydaniu). 

2. Fundusz nie pobiera Prowizji za udzielenie Jednostkowego Poręczenia, obliczanie wartości 
udzielonej pomocy de minimis realizowane jest zgodnie z art. 4 ust. 6 lit. b) albo c) Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 

3. Funduszowi należne będą odsetki równe odsetkom ustawowym za opóźnienie od wypłaconej 
kwoty Jednostkowego Poręczenia, liczone od dnia następującego po dniu dokonaniu przelewu 
środków na rzecz Instytucji Finansowej. 
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4. Odzyskane w wyniku windykacji lub dobrowolnych spłat środki będą zaspakajać Fundusz w 
następującej kolejności: 
a) koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego oraz koszty monitów, 
b) uzasadnione koszty Funduszu, w tym w szczególności koszty wynajęcia wyspecjalizowanych 

firm windykacyjnych, 
c) odsetki ustawowe za opóźnienie, 
d) kwota kapitału zobowiązania.  

5. Ewentualne koszty powstałe w wyniku procesu prowadzenia windykacji ponosi Ostateczny 
Odbiorca. 

§13 
REALIZACJA/WYKONANIE JEDNOSTKOWEGO PORĘCZENIA  

1. Fundusz zapłaci za Ostatecznego Odbiorcę na rzecz Instytucji Finansowej pełną sumę poręczonego 
przez siebie Kredytu wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w przypadku 
gdy Ostateczny Odbiorca nie spełni świadczenia będącego przedmiotem Umowy Kredytu. 

2. Zapłata kwoty Jednostkowego Poręczenia nastąpi na rachunek bankowy Instytucji Finansowej 
wskazany w wezwaniu do zapłaty.  

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu. 
4. Przed podjęciem decyzji o wypłacie Jednostkowego Poręczenia Zarząd Funduszu każdorazowo 

weryfikuje czy zaistniały przesłanki do jego wypłaty.  
5. Fundusz jest uprawniony do dochodzenia roszczeń przysługujących zarówno Funduszowi, jak i 

Menadżerowi lub Instytucji Zarządzającej, przeciwko Ostatecznemu Odbiorcy w drodze negocjacji 
lub innych kroków prawnych, w tym do podejmowania dopuszczalnych prawem czynności 
faktycznych i prawnych niezbędnych dla odzyskania kwot z tytułu wypłaconego poręczenia. 

6. W celu wykonania swoich zobowiązań do dochodzenia Wierzytelności zgodnie z postanowieniami 
Umowy o udzielenie Poręczenia, Fundusz może zlecić dochodzenie wierzytelności osobie trzeciej 
na zasadach określonych w odrębnych regulacjach Funduszu. 

7. Ostateczny Odbiorca zwróci Funduszowi równowartość Jednostkowego Poręczenia wraz z 
odsetkami, które Fundusz wypłacił za niego w wykonaniu udzielonego przez siebie poręczenia w 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

8. Po wypłacie poręczenia Ostateczny Odbiorca może zawrzeć z Funduszem ugodę w sprawie spłaty 
powstałego zobowiązania na rzecz Funduszu. 

§14 
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I KONTROLA U OSTATECZNYCH ODBIORCÓW 

1. Ostateczny Odbiorca zobligowany jest powiadomić Fundusz o zmianach organizacyjnych i 
własnościowych, każdej zmianie siedziby, adresu, miejsca zamieszkania, oraz innych danych 
dotyczących Ostatecznego Odbiorcy. 

2. Niezawiadomienie Funduszu o zmianach, o których mowa powyżej, powoduje, iż wszelką 
korespondencję kierowaną przez Fundusz do Ostatecznego Odbiorcy na ostatni znany jego adres 
uważa się za skutecznie doręczoną w dacie pierwszego awiza w wypadku, gdy zostanie ona 
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zwrócona do Funduszu, w szczególności z powodu odmowy przyjęcia korespondencji, niepodjęcia 
w terminie lub zmiany adresu. 

3. Kontrole przeprowadzane są w siedzibie/miejscu prowadzenia działalności/miejscu realizacji 
Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy („Kontrola na miejscu"). 

4. Planowe Kontrole na miejscu przeprowadzane są na podstawie harmonogramu kontroli. 
5. Wybór Ostatecznych Odbiorców do Kontroli na miejscu, przy ustalaniu harmonogramu kontroli, 

dokonywany jest z uwzględnieniem analizy ryzyka, z zastosowaniem następujących kryteriów: 
 okres od podpisania Umowy o udzielenie poręczenia, 
 kwota Jednostkowego Poręczenia udzielonego Ostatecznemu Odbiorcy, 
 stopień realizacji Inwestycji i udokumentowania wykorzystania wsparcia przez Ostatecznego 

Odbiorcę, 
 okres od ostatniej Kontroli przeprowadzonej u Ostatecznego Odbiorcy, 
 przesłanki wskazujące na realizację Inwestycji niezgodnie z postanowieniami Umowy 

Kredytu/Umowy o udzielenie poręczenia, w szczególności przesłanki wskazujące na możliwość 
wystąpienia Nieprawidłowości na poziomie Ostatecznego Odbiorcy, 

 stopień realizacji przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Kredytu, 
 wywiązywanie się przez Ostatecznego Odbiorcę z obowiązków (w tym terminów) wskazanych 

w Umowie o udzielenie poręczenia. 
6. Kontrole na miejscu realizowane są na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia 

Kontroli. 
7. Fundusz zawiadomi Ostatecznego Odbiorcę o Kontroli na miejscu, w terminie nie krótszym niż 

wynika to z Umowy o udzielenie poręczenia oraz zgodnie z zasadami powiadomień wskazanymi w 
Umowie o udzielenie poręczenia. 

8. Zakres Kontroli na miejscu obejmuje wszelkie czynności niezbędne do uzyskania zapewnienia, że 
Ostateczny Odbiorca wykonuje poprawnie wszystkie obowiązki wynikające z Umowy o udzielenie 
poręczenia, w tym w szczególności obowiązki dotyczące udokumentowania wykorzystania 
wsparcia zgodnie z celem wskazanym w Umowie o udzielenie poręczenia oraz jego zgodność z 
Metryką Instrumentu Finansowego „Poręczenie”. 

9. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia Nieprawidłowości, 
Fundusz przeprowadzi Kontrolę doraźną w formie Kontroli na miejscu. 

10. Zespół kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku Kontroli. 
11. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Zespół kontrolujący sporządza informację 

pokontrolną, która przekazywana jest do Ostatecznego Odbiorcy. 
12. Ostateczny Odbiorca ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do informacji 

pokontrolnej w terminie wynikającym z Umowy o udzielenie poręczenia. Po rozpatrzeniu przez 
Zespół kontrolujący wyjaśnień, sporządzana jest ostateczna wersja informacji pokontrolnej. 

13. Informacja pokontrolna jest przekazywana do podpisu Ostatecznego Odbiorcy. 
14. W przypadku stwierdzenia w toku Kontroli niepoprawnej realizacji przez Ostatecznego Odbiorcy 

obowiązków wynikających z Umowy o udzielenie poręczenia, Fundusz wyda stosowne zalecenia 
pokontrolne. 
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15. Odmowa podpisania przez Ostatecznego Odbiorcę informacji pokontrolnej, o której mowa w pkt. 
13 powyżej, nie wstrzymuje biegu wydania zaleceń pokontrolnych. 

16. Zalecenia pokontrolne powinny określać termin ich realizacji. 
17. W sytuacji gdy Ostateczny Odbiorca nie przystąpi do realizacji zaleceń pokontrolnych lub nie 

wywiąże się w sposób należyty z ich realizacji, Fundusz ma prawo podjąć stosowne kroki, zgodnie 
z zapisami Umowy o udzielenie poręczenia, mające na celu poprawną realizację Umowy. 

18. Ostateczny Odbiorca zobowiązuje się poddać kontroli Pośrednika Finansowego lub innych 
podmiotów uprawionych do ich przeprowadzenia, w czasie obowiązywania Umowy o udzielenie 
Poręczenia, jak i w okresie 5 lat od jej zakończenia lub rozwiązania, a w przypadkach związanych z 
udzieleniem  pomocy de minimis w ramach zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia w okresie 10 
lat od jej udzielenia (odpowiednio, w zależności, który z terminów jest dłuższy) oraz zobowiązuje 
się do stosowania do zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzonych kontroli i audytów. 

§15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zarząd Funduszu jest upoważniony do określania wzorów, w szczególności formy graficznej i treści, 
poniżej wymienionych dokumentów: 
 formularz Wniosku, 
 Cennik, 
 wzór Umowy o udzielenie Poręczenia, 
 wzór Oświadczenia o udzieleniu poręczenia, 
 wzór deklaracji wekslowej, 
 MORP. 

2. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy o udzielnie Poręczenia oraz stosowaniem niniejszego 
Regulaminu poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla Funduszu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r. 
 


