
                                                                                                                               

                           

 

 
Załącznik nr  3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w ramach Instrumentu Finansowego - Pożyczka Mała, w tym 

Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa 

 
 
Karta Produktu Pożyczka mała, w tym Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa (dalej „Pożyczka”) 
 
I. Podstawowe parametry Pożyczki 
1. Wartość Pożyczki wynosi od 10.000,00 zł do: 

a. 250.000,00 PLN w zakresie finansowania inwestycji, o których mowa pkt III.1.a. - d. poniżej, z 
zastrzeżeniem zapisów w pkt I.1.b. poniżej, 

b. 500.000,00 PLN w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez Pożyczkobiorców w ramach 
przynajmniej jednej z preferencji wskazanej w pkt IV.1 poniżej, 

c. 500.000,00 PLN w zakresie finasowania wydatków, o których mowa w pkt III.1.e. poniżej, z 
zastrzeżeniem, że finansowanie przedmiotowych wydatków nie może być łączone z 
finansowaniem innych dopuszczalnych celów w jednej Umowie Pożyczki. 

2. Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany. 
3. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki przez Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. 
wynosi: 

a. 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki w celu finansowania wydatków, o 
których mowa w pkt II.1.a - d. poniżej, bez względu na liczbę transz w jakich jest ona 
wypłacana; 

b. 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki w celu finansowania wydatków, o 
których mowa w pkt III.1.e. poniżej, bez względu na liczbę transz w jakich jest ona wypłacana. 

4. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, od momentu jej 
uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy Pożyczki. 

5. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi maksymalnie 6 kolejnych miesięcy od 
dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki. 

6. W przypadku przedsięwzięć realizowanych przez Pożyczkobiorców we wczesnej fazie rozwoju 
(Start up1) oraz przedsięwzięć realizowanych przez Pożyczkobiorców w ramach przynajmniej 
jednej z preferencji wskazanej w pkt IV.1 istnieje możliwość wydłużenia karencji w spłacie 
Pożyczki z 6 miesięcy do maksymalnie 9 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie 
wydłuża okresu spłaty Pożyczki, o którym mowa w pkt. I.4 powyżej. 

7. Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Pożyczki, Poręczenia 
Kredytowe Sp. z o.o. mogą udzielić Pożyczkobiorcy wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo - 
odsetkowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt I.4 
powyżej. 

 
II. Zasady dotyczące udzielania i udokumentowania Pożyczki małej 
1. Udzielenie Pożyczki nie może być uzależnione od zawarcia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych 

umów (w szczególności dotyczących zakupu dodatkowych usług, produktów finansowych lub 
ubezpieczeniowych) z Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. lub podmiotem partnerskim lub 
powiązanym w stosunku do Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Powyższe nie dotyczy powszechnie 
występujących na rynku oraz standardowo stosowanych przez Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. 
zabezpieczeń ustanawianych przez Pożyczkobiorcę na rzecz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 
związku z zawieraną umową Pożyczki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zabezpieczenia takiego jak 

                                                           
1 Zgodnie z definicją zawartą w Umowie Operacyjnej 



                                                                                                                               

                           

 

„cesja praw z polisy ubezpieczeniowej” Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru oferty spośród 
ubezpieczycieli dostępnych na rynku. 

 
2. Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. mogą udzielić jednemu Pożyczkobiorcy więcej, niż jedną Pożyczkę 

przeznaczoną na finansowanie celów, o których mowa w pkt III.1.e poniżej, z zastrzeżeniem, że 
łączna kwota wszystkich takich Pożyczek udzielonych temu samemu Pożyczkobiorcy nie może 
przekroczyć kwoty określonej w pkt II.3 i II.4 poniżej. 

3. Kwota Pożyczki oraz łącznie wszystkich Pożyczek, na finansowanie celów, o których mowa w pkt 
III.1.e, jaką może otrzymać jeden Pożyczkobiorca nie może przekraczać: 
a. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, oraz kosztów 

personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie 
od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku 
przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota 
pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres 
pierwszych dwóch lat działalności, albo 

b. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. 
4. Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o 

oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim 
uzasadnieniem, kwota główna Jednostkowej Pożyczki przeznaczonej na cele, o których mowa w 
pkt III.1.e poniżej, może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność 
finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. 

5. Łączna wartość wszystkich Pożyczek, o których mowa w pkt I. 1.c powyżej, udzielonych temu 
samemu Pożyczkobiorcy, nie może przekroczyć 500 000,00 PLN, z zastrzeżeniem ppkt II.2 i II.3 
powyżej. 

6. Wydatkowanie środków Pożyczki: 
a. na cele, o których mowa w pkt III.1.a. - d. poniżej, musi zostać należycie udokumentowane w 

terminie do 180 dni kalendarzowych od daty jej całkowitej wypłaty do Pożyczkobiorcy. W 
uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może ulec wydłużeniu 
maksymalnie o kolejne 180 dni ze względu na charakter inwestycji. 

b. na cel, o którym mowa w pkt III.1.e. poniżej, musi zostać należycie udokumentowane w 
terminie do 180 dni kalendarzowych od daty jej całkowitej wypłaty do Pożyczkobiorcy. W 
uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może ulec wydłużeniu 
maksymalnie o kolejne 180 dni. 

7. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków, o których mowa w pkt III.1.a. – d. poniżej 
zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu 
przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie 
Pożyczki. Pożyczkodawca może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie 
Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, że 
przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki. 

8. W ramach rozliczenia wydatkowania środków, o których mowa w pkt III.1.e. poniżej: 
a. W przypadku gdy ze środków Pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału 

obrotowego (w całości lub w części) do ich rozliczenia Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. 
przyjmują zestawienie wydatków. Jednocześnie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. przyjmują od 
Pożyczkobiorcy oświadczenie, że wydatki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie 
zostały pokryte z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, 
środków i instrumentów UE, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej oraz 
przyjmuje zobowiązanie Pożyczkobiorcę do przechowywania dokumentów potwierdzających 
poniesienie ww. wydatków oraz ich przedstawienia do weryfikacji w trakcie kontroli krzyżowej 
lub w przypadku podejrzenia wystąpienia Nieprawidłowości 



                                                                                                                               

                           

 

b. W przypadku gdy ze środków Pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału 
inwestycyjnego (w całości lub w części) do ich rozliczenia Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. 
przyjmują faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu prawa krajowego. 

 
9. Pożyczkobiorca przechowuje dowody świadczące o wydatkowaniu środków Pożyczki na określony 

cel. Mogą to być faktury, inne równoważne dokumenty w rozumieniu przepisów prawa 
krajowego, z uwzględnieniem specyfiki wydatku. Mogą to być także potwierdzenia 
przelewu/spłaty – w przypadku płatności bieżących rat kredytu, rat pożyczki czy rat leasingowych. 
Wydatki finansowane ze środków Pożyczki muszą mieć status wydatków nieopłaconych na dzień 1 
lutego 2020 r., z uwzględnieniem specyfiki wydatku. 

10. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę powinna 
być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w 
języku innym niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez 
Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie. 

 
III. Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji) 
1. W ramach Pożyczki finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa 

mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych 
produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój 
przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności oraz zasięg oferty w ramach nowych rynków 
zbytu oraz wydatki mające na celu niwelowanie negatywnych skutków COVID-19, w tym w 
szczególności: 
a. Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez: 

i. budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, 
związanej w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i 
usług dla firmy; 

ii. realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu 
świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną); 

iii. wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w 
ramach Osi I)2. 

b. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych 
rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)3 poprzez: 
i. stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i 

wymiany danych; 
ii. rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i 
udostępnianie usług elektronicznych; 

iii. optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę 
pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na 

                                                           
2 Uzyskanie wsparcia w zakresie wdrożenia wyników prac B+R rozumiane jako: 

 kontynuacja pomyślnie zakończonej fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach Działania 

1.2 lub 

 dysponowanie przez przedsiębiorstwo przygotowanym do wdrożenia innowacyjnym 

produktem/usługą/technologią/rozwiązaniem powstałym w wyniku działalności badawczo-rozwojowej 
przedsiębiorstwa, bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych nabytych przez 
przedsiębiorstwo. 
3 (ang. Information and Communication Technologies, ICT) – rodzina technologii przetwarzających, 

gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. 



                                                                                                                               

                           

 

oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w 
organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem). 

 
 

c.  Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w 
MŚP4 jako element projektów wskazanych w pkt III.1 a) i b) 

d. Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z 
działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w 
tym zakresie, jako element projektów wskazanych w pkt III.1 a) i b). 

e. Niwelowania skutków wystąpienia epidemii COVID-19 przeznaczone na sfinansowanie 
wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że wydatki muszą mieć 
status nieopłaconych na dzień 1 lutego 2020 r. Środki z takiej Jednostkowej Pożyczki mogą 
zostać przeznaczone np. na: 
i. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu 

pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 
ii. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy, 
iii. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 
iv. zatowarowanie, półprodukty itp., 
v. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie  

niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r., 
vi. bieżące raty5 kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, 

pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i 
instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. 

2. Pożyczki, o których mowa w pkt III.1.e powyżej, mogą być przyznane pod warunkiem, że według 
oceny Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 
spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie. 

3. Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości. 
4. Przy realizacji projektów, o których mowa w pkt. III.1.a. - d. powyżej, konieczne jest zapewnienie 

zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-20206. 

5. Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy 
Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. 

 
IV. Preferencje finansowania: 

                                                           
4 Projekt musi wpisywać się w co najmniej 3 obszary z niżej wymienionych: 

- zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody; 
- zastosowanie technologii mało i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków; 
- zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery; 
- zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu; 
- zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu; 
5 bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania 

Jednostkowej Pożyczki. 
6 Dodatkowe informacje, na temat projektowania uniwersalnego oraz zasady równości szans i niedyskryminacji 

można znaleźć na stronie internetowej: http://www.power.gov.pl/dostepnosc, 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
zasadyrownosci- szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasadyrownosci-%20szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasadyrownosci-%20szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/


                                                                                                                               

                           

 

1. Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać Pożyczkobiorcy, którzy realizują inwestycje, o 
których mowa w pkt III.1.a.- d. powyżej oraz: 
a) działają w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, szczegółowe 

informacje dotyczące regionalnych inteligentnych specjalizacji udostępnione zostały w  
 

Załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (Załącznik do 
Uchwały Nr 23/15 sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r.); 

b) działają w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 
wykorzystywania zasobów w MŚP, o których mowa w pkt. III.1.c) ; 

c) prowadzą działalność poza Warszawskim Obszarem Metropolitalnym wg NUTS27 (m.st. 
Warszawa, powiat grodziski, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, 
warszawski zachodni i legionowski) oraz miastami Płock, Radom, Siedlce. 

d) zastosują technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK)8. 
 

V. Wykluczenia z finansowania 
1. Środki z Pożyczki 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 całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie 
Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone); 

d) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; 
e) dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Pożyczkobiorcy w przypadku innym niż ten, 

o którym mowa w pkt III.1.e. powyżej; 
f) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celami określonymi w pkt. III.1 powyżej; 
g) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu; 
h) finansowanie zakupu 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 
przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

k) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta 
lub importera napojów alkoholowych; 

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

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

                                                           
7 http://omw.um.warszawa.pl/programowanie-rozwoju-obszaru-metropolitalnego-warszawy/pozostale-

gminyobszaru-metropolitalnego-warszawy/ 
 
8 przykładowe rodzaje projektów z zakresu zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w 

przedsiębiorstwie: 

 zintegrowane systemy do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning); 

 systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management); 

 budowa lub przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie. 

http://omw.um.warszawa.pl/programowanie-rozwoju-obszaru-metropolitalnego-warszawy/pozostale-gminyobszaru-metropolitalnego-warszawy/
http://omw.um.warszawa.pl/programowanie-rozwoju-obszaru-metropolitalnego-warszawy/pozostale-gminyobszaru-metropolitalnego-warszawy/


                                                                                                                               

                           

 

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.  

 
VI. Ograniczenia w finansowaniu 
1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej 

inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % Pożyczki udzielonej na rzecz Pożyczkobiorcy. 
2. Środki Pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i 

Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także 
innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. 

 
VII. Zasady odpłatności za udzielenie Pożyczki 
1. Pożyczki udzielane Pożyczkobiorcom przez Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. będą oprocentowane: 

a. 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. 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, z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w pkt VIII.2 poniżej. 

b. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania 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 Rozporządzenia 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): 

b1) W przypadku przedsięwzięć realizowanych przez Pożyczkobiorców w ramach pkt. III.1a.- d. 
powyżej, w zakresie przynajmniej jednej z preferencji wskazanych w pkt IV.1 powyżej lub w 
przypadku gdy wartość Pożyczki nie przekracza kwoty 50.000,00 PLN, Pożyczki udzielane 
przez Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. będą oprocentowane na warunkach korzystniejszych 
niż rynkowe, o których mowa w pkt. VII.1.b, przy czym wysokość oprocentowania będzie 
równa wysokości stopy bazowej9 z dnia udzielenia Pożyczki, a oprocentowanie Pożyczki 
będzie stałe w całym okresie jej obowiązywania. 

b2) W przypadku przedsięwzięć realizowanych przez Pożyczkobiorców w ramach pkt. III.1a.- d. 
powyżej, poza obszarem preferencji wskazanych w pkt. IV.1, w przypadku, gdy wartość 
Pożyczki przekracza kwotę 50.000,00 PLN, Pożyczki udzielane przez Poręczenia Kredytowe Sp. 
z o.o. będą oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, o których mowa w 

                                                           
9 Aktualna wysokość stopy bazowej dla Polski publikowana jest na stronie Komisji Europejskiej 

(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) oraz Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php). 



                                                                                                                               

                           

 

pkt. VII.1.b, przy czym wysokość oprocentowania będzie powyżej wysokości stopy bazowej10 
z dnia udzielenia Pożyczki, a oprocentowanie Pożyczki będzie stałe w całym okresie jej 
obowiązywania. 

b3) W przypadku przedsięwzięć realizowanych przez Pożyczkobiorców w ramach pkt. III.1e. 
powyżej, Pożyczki udzielane przez Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. oprocentowane na 
warunkach korzystniejszych niż rynkowe, o których mowa w pkt. VII.1.b, przy czym wysokość 
oprocentowania będzie poniżej wysokości stopy bazowej11 z dnia udzielenia Pożyczki, a 
oprocentowanie Pożyczki będzie stałe w całym okresie jej obowiązywania. 

W sytuacji wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy, 
obliczania wartości udzielonej pomocy, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydania 
stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do 
właściwej instytucji spoczywa na Poręczeniach Kredytowych Sp. z o.o., zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem 
aplikacji SHRIMP (tj. Dz. U. 2014, poz. 59 z późn. zm.) 
c. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (dotyczy wyłącznie finansowania wydatków, o 

których mowa w pkt III.1.e) powyżej), w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 
2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii COVID-19 (Rozporządzenie). Maksymalny poziom oprocentowania 
nie może przekraczać stopy bazowej (jednorocznej stopie IBOR lub równoważnej 
opublikowanej przez Komisję Europejską12 , powiększonej o wartość określoną w § 8 ust. 3 
pkt 3 ppkt a) Rozporządzenia. 

2. W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających 
udzielenie pomocy de minimis lub pomocy o której mowa w pkt VII.1.b. – c., finansowanie jest 
udzielane na zasadach rynkowych. 

3. Wszelkie czynności dokonywane przez Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. na etapie rozpatrywania 
wniosku, udzielenia i obsługi Pożyczki, w tym monitorowania, rozliczenia i spłaty, nie generują 
dodatkowych kosztów po stronie Pożyczkobiorcy. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych 
czynności windykacyjnych. 

 

                                                           
10 jw 
11 jw 
12 Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 

z 19.01.2008). 


