Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu ……………….
z dnia …………………………………….

UMOWA POŻYCZKI
NR…………………………..
zawarta w dniu……… pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Konstruktorskiej 3a,
zwanym dalej „POŻYCZKODAWCĄ” lub „NFOŚiGW”, reprezentowanym przez:
1) ………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………….
a
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …………., z siedzibą
w……….., przy ul. ………………….
nr identyfikacji podatkowej (NIP) …………………….
nr statystyczny REGON ………………………..
zwanym dalej „POŻYCZKOBIORCĄ” lub „WFOŚiGW”, reprezentowanym przez:
1) ……………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………

1.

2.
3.

4.

§ 1.
Pożyczkodawca, działając na mocy art. 411 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z poźn. zm.) udziela Pożyczkobiorcy, na
jego wniosek z dnia ……………., pożyczki w kwocie do: …………………… zł (słownie:
…………………….….….… złotych), na okres do ……….lat od daty pierwszej wypłaty
wynikającej z harmonogramu wypłat, tj. na okres …………………, na dofinansowanie
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej.
Przedsięwzięcie, o którym mowa w ust 1. finansowane będzie ze środków
……………………….
Oprocentowanie pożyczki Strony ustalają w wysokości ………………………………….
Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza
spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono
pierwszą transzę środków.
Pożyczka nie podlega umorzeniu.

§ 2.
1. Pożyczkobiorca przeznaczy środki uzyskane z niniejszej pożyczki na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „……………………..”
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że wybór podmiotów do realizacji przedsięwzięć przeprowadzony
zostanie zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami, w oparciu o ustalone kryteria wyboru
przedsięwzięć finansowanych przez WFOŚiGW oraz z uwzględnieniem warunków zawartych
w Programie priorytetowym NFOŚiGW „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i
gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2 REGION”, który
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Wartość dofinansowania udzielonego przez Pożyczkobiorcę na rzecz poszczególnego
przedsięwzięcia nie może przekroczyć 100% jego kosztów kwalifikowanych.
4. Udzielenie dofinansowania beneficjentom końcowym następuje z uwzględnieniem przepisów
dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej.
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5. Pożyczkobiorca oświadcza, że udziela dofinansowania na rzecz beneficjentów końcowych we
własnym imieniu, ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłową realizację, w tym
w szczególności za rozliczenie finansowe, kwalifikowalność kosztów, weryfikację i rozliczenie
efektu ekologicznego i rzeczowego.
6. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie osiągnięty efekt
rzeczowy w postaci ……………………………………. w terminie do dnia …………………
i ekologiczny w postaci ……………………………………………………………….. w
terminie do dnia …….…………….. Potwierdzenie efektu rzeczowego nastąpi w terminie do
dnia ………………, a ekologicznego w terminie do dnia …………………
7. Potwierdzenie efektów rzeczowych i ekologicznych przedsiewziecia, o którym mowa w ust. 6
nastąpi poprzez złożenie sprawozdań, zgodnych z załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy.
Sprawozdanie potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia będzie
stanowiło sprawozdanie końcowe z realizacji niniejszej umowy.
8. Zwiększenie kosztu całkowitego lub kosztu kwalifikowanego przedsięwzięć realizowanych
przez beneficjentów końcowych może stanowić podstawę do zwiększenia kwoty pożyczki
udzielonej Pożyczkobiorcy.
9. Warunkiem zwiększenia kwoty pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy będzie przedstawienie
Pożyczkodawcy:
1) sprawozdania dotyczącego stanu realizacji przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów końcowych dofinansowanych ze środków niniejszej pożyczki;
2) uzasadnienia przyczyn wniosku o zwiększenie kwoty pożyczki.
10. W przypadku, gdy koszty kwalifikowane danego przedsięwzięcia realizowanego przez
beneficjentów końcowych ulegną zmniejszeniu powodując przekroczenie zaangażowania
środków przekazanych przez NFOŚiGW w drodze pożyczki ponad granicę określoną we
wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, WFOŚiGW
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych od stwierdzenia tego faktu przez
jedną ze Stron niniejszej Umowy, zwróci na rachunek NFOŚiGW kwotę nadwyżki środków lub
przeznaczy te środki, na inne przedsięwzięcie zgodne z niniejszą Umową, informując o tym
fakcie NFOŚiGW pisemnie w terminie 7 dni roboczych.
11. Termin 14 dni, o którym mowa w ust. 10, liczy się od dnia pisemnego powiadomienia
WFOŚiGW przez NFOŚiGW – w przypadku – gdy ten stwierdzi podstawy do tego zwrotu.
§ 3.
1. Kwota pożyczki w formie refundacji będzie przekazywana na rachunek Pożyczkobiorcy
nr………………
2. Strony ustalają następujący harmonogram wypłat pożyczki:
Lp.

Kwota

W tym środki
z funduszu
podstawowego
/w PLN

W tym środki ze
zobowiązań
wieloletnich1
/w PLN

Razem

1
2

Zobowiązania wieloletnie: OZE i efektywność energetyczna,
Zobowiązania wieloletnie: Gospodarka odpadami

2

W tym środki ze
zobowiązań
wieloletnich2
/w PLN

od dnia (termin
początkowy)

do dnia (termin
końcowy)
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3. W celu otrzymania kolejnych transz pożyczki w formie refundacji zgodnie z harmonogramem
wypłat Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć:
1) wniosek o wypłatę kolejnej transzy pożyczki zawierający informacje o wnioskowanej kwocie
ze wskazaniem, których przedsięwzięć dotyczy.
2) informację dotycząca stanu realizacji przedsięwzięć objętych kwotą pożyczki ze
szczególnym wskazaniem stanu zaawansowania prowadzonych prac.
3) oświadczenie, iż WFOŚiGW dokonał zapłaty na rzecz swoich beneficjentów.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć
Pożyczkodawcy każdorazowo nie później niż 14 dni przed terminem wypłaty danej transzy
Pożyczki.
5. Wypłata transzy pożyczki nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu kompletu
prawidłowych dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 7.
6. Za dzień wypłaty Pożyczki uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą
Pożyczki lub jej transzy.
7. W przypadku jeżeli na podstawie informacji dotyczących stanu realizacji przedsięwzięć
NFOŚiGW ustali, iż założony efekt rzeczowy i ekologiczny może nie zostać
osiągnięty, NFOŚiGW może zawiesić wypłatę dofinansowania.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§ 4.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonywania spłaty pożyczki i należnych odsetek z tytułu
oprocentowania w terminach określonych w ust. 3 i 6.
Odsetki z tytułu oprocentowania należne Pożyczkodawcy pobierane są za każdy dzień
korzystania z pożyczki, licząc od dnia obciążenia rachunku Pożyczkodawcy kwotą wypłaconej
Pożyczki lub jej transzy do dnia poprzedzającego dzień spłaty kapitału Pożyczki.
Odsetki z tytułu oprocentowania należne Pożyczkodawcy spłacane są w okresach kwartalnych.
Pierwsza spłata nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale,
w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
W celu naliczania odsetek Strony ustalają, że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
Strony ustalają, że odsetki z tytułu oprocentowania naliczone od kwoty pożyczki nie ulegają
kapitalizacji.
Strony ustalają, że spłata rat kapitałowych pożyczki odbywać się będzie następująco:
Nr raty
kapitałowej

Kwota raty
kapitałowej

W tym środki
z funduszu
podstawowego
/w PLN

W tym środki ze
zobowiązań
wieloletnich3
/w PLN

W tym środki ze
zobowiązań
wieloletnich4
/w PLN

Termin płatności
raty kapitałowej

Suma

7. Za dzień dokonania spłaty należności, o których mowa w ust. 1, uważa się dzień uznania
rachunku bankowego Pożyczkodawcy kwotą przypadającą do zapłaty.
8. W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki, dokonywane przez Pożyczkobiorcę
wpłaty zaliczane będą w pierwszej kolejności na zaległe odsetki.
3
4

Zobowiązania wieloletnie: OZE i efektywność energetyczna,
Zobowiązania wieloletnie: Gospodarka odpadami

3

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu ……………….
z dnia …………………………………….

9. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonywania spłaty pożyczki na następujące rachunki
Pożyczkodawcy w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Warszawie: 1) nr konta:
……………………………………………………..(dotyczy przedsięwzięć finansowanych ze
środków rachunku podstawowego), 2) nr konta: ………………………………………….
(dotyczy przedsięwzięć finansowanych z zobowiązania wieloletniego OZE i efektywność
energetyczna), 3) nr konta: …………………………………….(dotyczy przedsięwzięć
finansowanych z zobowiązania wieloletniego Gospodarowanie odpadami). Należne odsetki oraz
należne pożytki Pożyczkobiorca spłacać będzie na rachunek Pożyczkodawcy w Banku
Gospodarstwa Krajowego oddział w Warszawie, nr konta: ……………………………………....
10. Każda ze stron ponosi swoje koszty obsługi bankowej.
11. W przypadku niewykorzystania przez Pożyczkobiorcę całości pożyczki, NFOŚiGW zmniejsza
kwotę pożyczki podlegającej spłacie o kwotę niewykorzystaną przez Pożyczkobiorcę poprzez
obniżenie wysokości spłaty ostatniej raty pożyczki, a w przypadku, gdy niewykorzystana kwota
pożyczki przekracza kwotę ostatniej raty, poprzez obniżenie spłaty rat bezpośrednio
poprzedzających ostatnią ratę.
§ 5.
1. Strony postanawiają, że za każdy dzień opóźnienia w spłacie kapitału pożyczki, Pożyczkodawca
będzie naliczał odsetki za opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
2. Odsetki za czas opóźnienia należą się za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności
należności do dnia dokonania zapłaty włącznie, tj. uznania rachunku bankowego
Pożyczkodawcy.
§ 6.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego (jednak nie późniejszego niż w ciągu 21 dni od
dnia uzyskania informacji przez WFOŚiGW o danym zdarzeniu) informowania Pożyczkodawcy
o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, a w
szczególności na spłatę pożyczki oraz wykonanie przedsięwzięć zgodnie z ustalonymi warunkami
w umowach Pożyczkobiorcy z beneficjentami końcowymi.
§ 7.
1. Umowa pożyczki może być wypowiedziana, z zachowaniem 14-dniowego okresu
wypowiedzenia, a niespłacona kwota zostanie postawiona wraz z odsetkami w stan
natychmiastowej wymagalności, w razie istotnego naruszenia postanowień Umowy, w tym
szczególności wystąpienia następujących okoliczności:
1) opóźnienia w spłacie pożyczki lub odsetek należnych Pożyczkodawcy
przekraczającego 30 dni od terminu spłaty pożyczki, jej raty lub odsetek;
2) wykorzystania pożyczki lub jej raty niezgodnie z przeznaczeniem;
3) nie osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, o którym mowa w § 2 ust. 6;
4) jeżeli Pożyczkobiorca nie wykonuje obowiązków określonych w § 7 Umowy;
5) jeżeli Pożyczkobiorca nie wykonuje obowiązków określonych w § 9,
a w szczególności odmawia udzielenia wyjaśnień, nie udostępnia dokumentów,
uniemożliwia dokonanie oględzin osobom przeprowadzającym kontrolę
z upoważnienia Pożyczkodawcy.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty:
a) kapitału pożyczki,
b) odsetek z tytułu oprocentowania oraz odsetek określonych w § 6 ust. 1 naliczanych zgodnie
z Umową do 14 dnia przypadającego po dniu doręczenia Pożyczkobiorcy oświadczenia
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o wypowiedzeniu Umowy albo do dnia zapłaty (w przypadku zaległości w spłacie kapitału)
o ile ten nastąpi wcześniej,
c) odsetek ustawowych naliczanych od 15 dnia przypadającego po doręczeniu Pożyczkobiorcy
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy do dnia uznania rachunku bankowego NFOŚiGW,
d) innych wymagalnych należności wynikających z warunków Umowy.
3. Pożyczkobiorca zwraca pożyczkę wraz z innymi należnościami, o których mowa w ust. 2,
w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 8.
Pożyczkodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli sposobu wykorzystania pożyczki przez
cały okres spłaty pożyczki i innych należności Pożyczkodawcy określonych w niniejszej
Umowie.
Pożyczkobiorca zapewni Pożyczkodawcy przeprowadzenie kontroli sposobu wykorzystania
pożyczki przez beneficjentów końcowych poszczególnych przedsięwzięć.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapewnienia Pożyczkodawcy warunków do
przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust 1.
Pożyczkobiorca będzie składał raz do roku – do 31 stycznia roku następującego po roku
objętego sprawozdaniem – sprawozdania z realizacji przedsięwzięć. Sprawozdanie – w oparciu
o dane posiadane przez Pożyczkobiorcę – będzie zawierać co najmniej informacje w zakresie:
zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć, kwot wypłaconych na poszczególne
przedsięwzięcia, wykaz przedsięwzięć zakończonych oraz osiągniętych efektów ekologicznych
i rzeczowych wykazanych zgodnie z dokumentem NFOŚiGW pn. „Koncepcja ewidencji
efektów środowiskowych”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Strony
dopuszczają możliwość późniejszej aktualizacji sprawozdań.
Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 9.
1. Pożyczkodawca ma prawo informować środki masowego przekazu oraz innych
zainteresowanych jakiemu podmiotowi, w jakiej wysokości i na jakie przedsięwzięcie
Pożyczkodawca udzielił dofinansowania, w tym również o warunkach na jakich
Pożyczkobiorca przyznał dofinansowanie beneficjentom końcowym.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że uzyska zgodę od podmiotów wybranych do realizacji
przedsięwzięć na rozpowszechnienie informacji, o których mowa w ust. 1.
§ 10.
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dostarczyć przed pierwszą wypłatą następujące dokumenty:
1) weksel własny „in blanco” Pożyczkobiorcy z klauzulą „bez protestu”;
2) podpisaną deklarację wekslową wystawcy weksla.
2. W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 1 przed wypłatą kwoty
pożyczki lub ich niezaakceptowania przez Pożyczkodawcę, Pożyczkodawca może rozwiązać
niniejszą Umowę w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia.
§ 11.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedsięwzięć będących
przedmiotem indywidualnych umów pomiędzy Pożyczkobiorcą a beneficjentami końcowymi
wcześniej zakwalifikowanymi do dofinansowania, Pożyczkobiorca nie jest zwolniony
z obowiązku realizacji niniejszej Umowy.
2. W przypadku, gdy beneficjent końcowy nie zrealizuje przedsięwzięcia z przyczyn niezależnych
od Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy odstąpi od
wypowiedzenia niniejszej Umowy. Pożyczkodawca może uwzględnić wniosek Pożyczkobiorcy
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w szczególności w sytuacji, gdy niezrealizowanie danego przedsięwzięcia przez beneficjenta
końcowego nie podważy zasadności realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w § 1 ust. 1.
3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Pożyczkobiorca jest
zobowiązany do natychmiastowego zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy kwoty wydatkowanej na
dane przedsięwzięcie wraz z należnym oprocentowaniem oraz odsetkami w wysokości jak od
zaległości podatkowych, naliczonymi od następnego dnia po dniu potwierdzenia przez
Pożyczkobiorcę doręczenia pisma z informacją o uwzględnieniu przez Pożyczkodawcę
wniosku, o którym mowa w ust.2.
§ 12.
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie swego adresu,
siedziby oraz numeru konta bankowego.
2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Strony wyrażają zgodę na
wysyłanie wszelkich pism pod adresem ostatnio przez Stronę podanym, ze skutkiem doręczenia.
§ 13.
Strony ustalają, iż zabezpieczeniem spłaty pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania i odsetek za
opóźnienie w wysokości jak dla zaległości podatkowych jest weksel własny in blanco
Pożyczkobiorcy z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
§ 14.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem ust. 2
2. Zmiany Programu Priorytetowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stanowią zmiany Umowy
i nie wymagają zachowania formy pisemnej, a do ich skuteczności wystarczające jest
zamieszczenie ich na stronie internetowej Pożyczkodawcy oraz pisemne powiadomienie
Pożyczkobiorcy o tym zamieszczeniu.

§ 15.
Miejscem wykonania Umowy w postaci spłaty pożyczki i innych należności z nią związanych jest
miejsce siedziby Pożyczkodawcy.
§ 16.
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy ponosi Pożyczkobiorca.
§ 17.
Spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Pożyczkodawcy.
§ 18.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi
dowód jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Załączniki:
- załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki.
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- załącznik nr 2 – Program priorytetowy „5.7. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych”.
- załącznik nr 3 – wzór sprawozdania.
- załącznik nr 4 – Lista efektów środowiskowych.
POŻYCZKOBIORCA

POŻYCZKODAWCA
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