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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
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Oś priorytetowa VII, Działanie 7.5. 

 OBOWIĄZUJE OD 1.01.2023 

 

UMOWA POŻYCZKI NR [OPIS] 

Dnia [DATAPOD] roku w Bielsku-Białej pomiędzy:  
Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  
z siedzibą [OD.KOD] [OD.MIASTO]  [OD.ULICA],  
wpisanym do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143711,   
NIP: 5471144391,   REGON: 070446520  
zwanym dalej Pożyczkodawcą, w imieniu którego działają:  
1.   [OD.ZA1] – Członek Zarządu 
2.   [OD.ZA2] – Członek Zarządu 
a 
[PANEM/PANIA] [FIMIE] [FNAZWISKO] prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod nazwą 
[FNAZWA] 
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
z datą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej [FDATAROZDZ] 
z adresami wykonywania działalności: 

a) główny – [FKOD] [FMIASTO] [FULICA] 
b) dodatkowy - [FKOD] [FMIASTO] [FULICA] 
c) do doręczeń -  [FKOD] [FMIASTO] [FULICA] 

NIP: [FNIP]        REGON: [FREGON] 
zameldowaną/ym   [F3] [F1]  [F2] 
zamieszkałą/ym  [F13] [F11]  [F12] 
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr  [DOWODOS] wydanym przez [DOWODOS_WYD] 
PESEL: [PESEL] 
zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy  
i Regulaminie Funduszu Pożyczkowego – „POŻYCZKA NA START” Stowarzyszenia Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości 
pożyczkę w kwocie złotych [KWKREDYTU] PLN (słownie: [SLOWNIE]) z przeznaczeniem na [UM_DANEDO] od dnia 
[DATAOD] do dnia [DATADO]. 

2. Udzielona pożyczka jest realizowana z projektu „POŻYCZKA NA START” i współfinansowana przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś priorytetowa VII, Działanie 7.5 w kwotach: 
 [UM_WKL_BGK]  ze środków RPO WSL 2014-2020 
 [UM_WKL_WLAS]  ze  środków Stowarzyszenia Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości  

na okres finansowania [UM_RATW] m-cy, w tym [WN_KARENCJA] m-cy karencji.   
 

§ 2 
1. Pożyczka będzie wypłacona  przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o numerze: 

[FRACHUNEK]    [FRACHBANK] 
2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest - pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki, udokumentować zgodność 

wykorzystania pożyczki z jej celem w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki poprzez przedłożenie 
Pożyczkodawcy kompletu dokumentów tj. faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 
potwierdzających rozliczenie środków. Obowiązują wyłącznie daty potwierdzające zakup przedmiotu finansowania: 

a) dzień wystawienia dokumentów - z okresu nie wcześniej niż data podpisania umowy pożyczki i nie później niż 
[WAZNEDO11], 

b) dzień wykonania płatności - z okresu nie wcześniej niż data wypłaty pożyczki i nie później niż [WAZNEDO11]. 
3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo nałożenia kary umownej w wysokości do 5% kwoty pożyczki, w przypadku 

niespełnienia warunku wynikającego z § 2 pkt 2. 
 

§ 3 
1. Pożyczka oprocentowana jest według stałej stawki oprocentowania równej 0,25 % w skali roku - oprocentowanie 
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preferencyjne, odsetki płatne w całości przez pierwsze 12 miesięcy. 

2. Jeżeli pożyczkobiorca nie utrzyma działalności gospodarczej tzn. zawiesi ją lub zlikwiduje przed upływem okresu 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki, Pożyczkodawca nalicza wstecznie od dnia wypłaty pożyczki odsetki według 

zmiennej stawki oprocentowania (oprocentowanie komercyjne stosowane w Funduszu Pożyczkowym Stowarzyszenia) 

oraz wypowiada umowę pożyczki stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności. 

3. Jeżeli Pożyczkobiorca nie utrzyma działalności tzn. zawiesi ją (na dłużej niż 3 miesiące) lub zlikwiduje w okresie 

obowiązywania umowy pożyczki, ale po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki, Pożyczkodawca nalicza 

odsetki wg komercyjnej stawki oprocentowania od dnia likwidacji, zawieszenia działalności gospodarczej przez 

Pożyczkobiorcę. 

4. Jeśli w dowolnym momencie obowiązywania umowy pożyczki Pożyczkodawca stwierdzi, iż pożyczka została 

wydatkowana niezgodnie z obowiązującą umową, Pożyczkodawca nalicza wstecznie od dnia wypłaty pożyczki odsetki 

według zmiennej stawki oprocentowania (oprocentowanie komercyjne stosowane w Funduszu Pożyczkowym 

Stowarzyszenia) oraz wypowiada umowę pożyczki stawiając ją w stan natychmiastowej wymagalności. 
5. Oprocentowanie będzie naliczane od kwoty wykorzystanej pożyczki w okresach miesięcznych, ale płatne przez 

pierwsze 12 miesięcy w równych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca – bez wezwania. Pierwsze 
odsetki płatne są w terminie do [DATASP1]. 

6. Przy naliczaniu odsetek strony umowy przyjmują miesiąc jako ilość dni kalendarzowych, a rok jako 365 dni. 
7. Po całkowitej spłacie pożyczki Pożyczkodawca dokona ostatecznego rozliczenia na podstawie faktycznego okresu 

wykorzystania pożyczki. W przypadku niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 
14 dni od wezwania do zapłaty. W przypadku nadpłaty Pożyczkodawca w tym samym terminie zwróci różnicę 
Pożyczkobiorcy przelewem na wskazany przez Niego rachunek bankowy.  

8. W przypadku niespłacenia raty pożyczki, w terminach określonych w harmonogramie niespłacona kwota od 
następnego dnia staje się zadłużeniem przeterminowanym. W razie wypowiedzenia umowy pożyczki w sytuacjach 
przewidzianych w niniejszej umowie cała pozostała do spłaty kwota pożyczki od następnego dnia po upływie okresu 
wypowiedzenia staje się zadłużeniem przeterminowanym.   

9. Od zadłużenia przeterminowanego Pożyczkodawca nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. 
10. Odsetki za czas opóźnienia pobiera się za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności należności do dnia 

dokonania zapłaty włącznie, tj. uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy. 
 

§ 4 
1. Zabezpieczenie prawne udzielonej pożyczki stanowi: 

a) weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy, który Pożyczkodawca ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę 
odpowiadającą zadłużeniu z tytułu udzielonej pożyczki łącznie z odsetkami ustawowymi i pozostałymi kosztami 
wynikającymi z niniejszej umowy, 

b) poręczenie wekslowe: 
 

IMIĘ I NAZWISKO  
LUB NAZWA FIRMY 

ULICA KOD, MIASTO 
NR DOW. OS.  
LUB OSOBY  

UPRAWNIONEJ 

PESEL  
LUB 

NIP FIRMY 

[PNZ1] [UL1] [NR1] [KD1] [MI1] [DO1] [PS1] [PRNIP1] 

[PNZ2] [UL2] [NR2] [KD2] [MI2] [DO2] [PS2] [PRNIP2] 

[PNZ3] [UL3] [NR3] [KD3] [MI3] [DO3] [PS3] [PRNIP3] 

[PNZ4] [UL4] [NR4] [KD4] [MI4] [DO4] [PS4] [PRNIP4] 

[PNZ5] [UL5] [NR5] [KD5] [MI5] [DO5] [PS5] [PRNIP5] 

 
c) przewłaszczenie rzeczy ruchomych  
d) hipoteka na nieruchomości [RODZAJ_HIP4] o nr KW [NRKW_HIP4] 
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e) zastaw rejestrowy na  
f) przelew wierzytelności  

2. Koszty związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zwolnieniem powyższych zabezpieczeń ponosi w całości 
Pożyczkobiorca. 

3. Skuteczne ustanowienie powyższych zabezpieczeń i złożenie ich w siedzibie Pożyczkodawcy jest warunkiem 
uruchomienia wypłaty środków o których mowa w §1 pkt 1. 

4. W razie braku ustanowienia zabezpieczeń Pożyczkodawca może w drodze jednostronnego oświadczenia odstąpić od 
umowy. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmniejszeniem wartości przyjętego zabezpieczenia przez 
Pożyczkodawcę Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie ustanowić na rzecz Pożyczkodawcy nowe, wartościowo 
równoważne zabezpieczenie, pod rygorem wypowiedzenia przez Pożyczkodawcę umowy pożyczki. 

6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest w całym okresie obowiązywania umowy pożyczki - pod rygorem jej wypowiedzenia, 
do ubezpieczania przedmiotów stanowiących prawne formy zabezpieczenia i niezwłocznego (przed wygaśnięciem 
dotychczasowego ubezpieczenia) przenoszenia na Pożyczkodawcę praw do odszkodowań wynikających z umowy 
ubezpieczenia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy umowa przewiduje ubezpieczenie 
przedmiotu stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy. 

7. Pożyczkodawca nie pobiera opłat i prowizji związanych z udzieleniem, obsługą i administracją pożyczki. 
8. Inne koszty związane z realizacją umowy pożyczki są zdefiniowane w Tabeli Prowizji i Opłat stanowiącej załącznik nr 1 

do Regulaminu Funduszu - POŻYCZKA NA START, który jest aktualizowany na stronie internetowej  -  
http://www.bcp.org.pl -  według cennika zatwierdzonego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.  
 

§ 5 

1. Pożyczka stanowi pomoc de minims, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, z późn. zm.) o którym mowa w Regulaminie. 

2. Wielkość pomocy, o której mowa w ust. 1 wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto (obliczonego 

przy zastosowaniu stopy referencyjnej obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki.  

3. Wielkość pomocy, wyrażona kwotowo, określa zaświadczenie o pomocy de minimis, które Pożyczkodawca wyda 

Pożyczkobiorcy wraz z zawarciem umowy pożyczki. 

4. W przypadku niedotrzymania warunków dotyczących udzielania pomocy de minimis, pożyczkobiorca zobowiązany 

jest zwrócić całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 

udzielenia pomocy. 

5. Przez dzień udzielenia pomocy rozumie się dzień zawarcia umowy pożyczki. 
 

§ 6 
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 
1. Zapewnienia zgodności Kwalifikowalnego Projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, którego celem szczegółowym jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez spełnienie 
warunków umowy i utrzymanie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy od daty podpisania umowy 
pożyczki. 

2. Skompletowania i przedstawienia Pożyczkodawcy rachunków, faktur i innych dokumentów potwierdzających 
wykorzystanie całości środków pochodzących z pożyczki zgodnie z jej celem w terminie określonym w § 2. 

3. Składania Pożyczkodawcy deklaracji podatkowych, bilansu oraz rachunku wyników w okresach rocznych. 
4. Gromadzenia potrzebnych dowodów księgowych i odpowiedniej ścieżki audytu oraz zachowania innych dokumentów 

potwierdzających, że środki zostały przeznaczone na Kwalifikowalny Projekt zgodnie z obowiązującymi Przepisami UE 
(w tym Regulacjami EFSI) oraz z Umową Pożyczki oraz ich przechowywanie przez okres wymagany prawem, lecz w 
żadnym razie nie krócej niż do daty końcowej spłaty pożyczki. 

5. Umożliwienia pracownikom Pożyczkodawcy badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy na każde 
żądanie. 

6. Przestrzegania przepisów prawa UE oraz przepisów krajowych, w tym Przepisów UE dotyczących udzielania pomocy 
publicznej. 

7. Wykonania Umowy Pożyczki z należytą starannością, biorąc pod uwagę profesjonalny charakter działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Pożyczkobiorcę. 

8. Powiadomienia Pożyczkodawcy o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o zobowiązaniach finansowych mających 
wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki, ustanowienie zastawu, hipoteki, udzielonego 
poręczenia, zaległości podatkowe, zaleganie z zapłatą składek do ZUS, itp.). 

9. Niezwłocznego powiadomienia Pożyczkodawcy o planowanych zmianach organizacyjno - prawnych w zakresie 

http://www.bcp.org.pl/
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prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i rozwiązania 
umowy pożyczki. 

10. Przestrzegania zapisu, iż w okresie spłaty pożyczki, bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy nie będzie udzielać 
poręczeń lub w inny sposób przyjmować odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania osób trzecich. 

11. Przechowywania i utrzymywania wszelkich kwot otrzymanych tytułem udzielonej pożyczki od Pożyczkodawcy na 
rachunku bankowym prowadzonym przez instytucję kredytową z siedzibą na terytorium Państwa Członkowskiego UE. 

12. Pozyskania wszelkich Upoważnień potrzebnych do realizacji działalności gospodarczej, a także obowiązek zapewnienia 
ich ważności i aktualności (stosownie do potrzeb). 
 

§ 7 
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty pożyczki w [UM_RAT] ratach  zgodnie z harmonogramem spłaty rat, 

który jest jej integralną częścią i stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 
2. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać spłaty pożyczki przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia kar i opłat 

administracyjnych w drodze dostarczenia Pożyczkodawcy stosownego zawiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed dokonaniem spłaty.   

3. Za zapłatę odsetek, pożyczki, raty pożyczki przyjmuje się dzień uznania kwotą wierzytelności rachunku Pożyczkodawcy 
na konto nr  [NRBSPLATY]  [BANK] Oddział w Bielsku-Białej. 

 
§ 8 

1. Pożyczkodawca jest uprawniony do kontroli wykorzystania pożyczki zgodnie z zasadami oraz warunkami wykorzystania 
tych środków określonymi w niniejszej umowie oraz Regulaminie Funduszu Pożyczkowego. 

2. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że Europejski Bank Inwestycyjny (Menedżer FF), przedstawiciele Menedżera 
FF, Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), Komisja i/lub przedstawiciele Komisji, w tym Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (Przedstawiciele) oraz wszystkie inne instytucje lub organy Wspólnoty uprawnione 
do weryfikacji wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, a także należycie upoważnieni 
przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i wszelkich właściwych polskich organów władz krajowych lub regionalnych 
(Instytucje Krajowe), mają prawo do przeprowadzania audytów i czynności kontrolnych oraz żądania informacji w 
zakresie niniejszej Umowy i jej realizacji. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zezwolić Menedżerowi FF, przedstawicielom 
Menedżera FF, ETO, Komisji, Agencjom i/lub Instytucjom Krajowym na przeprowadzanie wizytacji w celu dokonania 
inspekcji jego działalności gospodarczej, ksiąg i rejestrów. Jako że takie czynności kontrolne mogą obejmować wizje 
lokalne w siedzibie Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca udzieli Menedżerowi FF, przedstawicielom Menedżera FF, ETO, 
Komisji, Agencji i/lub Instytucji Krajowych zgody na wstęp na swój teren w zwykłych godzinach pracy. 

3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo: 
a) wypowiedzenia części lub całości umowy pożyczki z zachowaniem  7 - dniowego terminu w przypadku: 

 zagrożenia terminowej spłaty pożyczki lub odsetek w terminach ustalonych w umowie, 

 niewypłacalności pożyczkobiorcy, 

 znacznego zmniejszenia wartości zabezpieczenia, 

 wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem, na który była przeznaczona, 

 nieterminowego regulowania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wobec Pożyczkodawcy, 

 braku prawidłowego rozliczenia wydatków pożyczki w terminie określonym w § 2, pkt 2, 

 niespełnienia innych warunków określonych niniejszą umową. 
b) żądania złożenia dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy dotychczasowe jest zagrożone zmniejszeniem 

wartości lub utratą znamion zabezpieczenia.  
4. W przypadku gdy Pożyczkobiorca znajdzie się w stanie upadłości lub likwidacji, albo też zajdą po jego stronie przesłanki 

do ogłoszenia upadłości lub likwidacji, lub też gdy Pożyczkobiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Pożyczkodawca ma prawo do rozwiązania umowy pożyczki bez wypowiedzenia. 

5. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki, niespłacona kwota zostaje postawiona wraz z odsetkami w stan 
natychmiastowej wymagalności. 

6. Kwoty zadłużenia powstałego w wyniku niespłacenia całości lub części pożyczki w terminach wymienionych w § 7 
podlegają oprocentowaniu na rzecz Pożyczkodawcy w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie 
(odsetki maksymalne za opóźnienie). 

7. Pożyczkobiorca jednoznacznie, nieodwołalnie wyraża zgodę na cesję należności w ramach zawieranej Umowy Cesji. Tak 
ujęta cesja będzie obejmować przeniesienie praw, uprawnień i korzyści Pożyczkodawcy z Umowy Pożyczki - tytułem 
zabezpieczenia - na Menedżera FF, na dowolny podmiot wstępujący w prawa Menedżera FF, bądź na Instytucję 
Zarządzającą (lub jej następców prawnych).  

8. Pożyczkobiorca zgadza się na to, iż – bez względu na cesję (tytułem zabezpieczenia) zgodnie z Umową Cesji – 
Pożyczkodawca odpowiada za odzyskanie należności wynikających z danej Umowy Pożyczki do czasu skutecznego 
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zawiadomienia Pożyczkobiorcy przez Menedżera FF (po zaistnieniu Przypadku Naruszenia) o odwołaniu udzielonego 
Pożyczkodawcy upoważnienia do odbioru należności i konieczności dokonywania płatności bezpośrednio na rzecz 
Menedżera FF.  

9. Pożyczkobiorca zobowiązuje się podejmować wszelkie działania i dokonywać koniecznych zaniechań w celu 
wyeliminowania podwójnego finansowania projektów przez siebie podejmowanych.  

 
§ 9 

Wszelkie płatności dokonywane przez Pożyczkobiorcę będą zaliczane na spłatę zadłużenia w następującej kolejności: 
1. Koszty,                 
2. Odsetki,  
3. Kapitał. 

§ 10 
1. Pożyczkobiorca może złożyć w formie pisemnej umotywowany wniosek o zmianę wskazanego terminu wykorzystania 

kwoty pożyczki lub spłaty rat pożyczki. 
2. Pożyczkodawca może uzależnić przesunięcie terminu spłaty m.in. od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia 

pożyczki oraz ustalenia nowych warunków oprocentowania pożyczki. 
3. Czynności, o których mowa w ust.1 i 2 będą dokonywane w drodze aneksu do umowy. 

 
§ 11 

Pożyczkobiorca oświadcza, że: 
a) nie jest dłużnikiem niewypłacalnym w rozumieniu ustawy - Prawo upadłościowe, oraz, że nie złożył wniosku o 

ogłoszenie upadłości i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe. 
b) nie złożył wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz,  że nie toczy się wobec niego jakiekolwiek 

postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne,  
c) osoby reprezentujące go przy zawarciu niniejszej umowy są uprawnione do reprezentacji w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa,  
d) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, nie orzeczono wobec niego 

zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że nie toczy się postępowanie w tym przedmiocie,  
e) osoby reprezentujące go przy zawarciu niniejszej umowy nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego, nie orzeczono wobec nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że 
nie toczy się postępowanie w tym przedmiocie,  

f) do zawarcia niniejszej umowy nie są wymagane żadne zgody korporacyjne jakichkolwiek organów,  
g) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 
systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej 
lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

h) wszystkie jego dane określone w niniejszej umowie są prawidłowe, w tym w szczególności numer podanego 
rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata kwoty pożyczki. 

 
§ 12 

1. Przekształcenia organizacyjne lub własnościowe dotyczące Pożyczkobiorcy nie mogą wpływać negatywnie na należyte 
wykonanie zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą,  
a  Pożyczkodawcą  oraz  nie   wyłączają,   ani  nie   ograniczają odpowiedzialności Pożyczkobiorcy z tytułu umowy 
pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem Pożyczkodawcę o 
wszelkich zamierzonych zmianach organizacyjnych i własnościowych w tym zawieszenie bądź likwidacja prowadzonej 
przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej, pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Pożyczkodawcy o każdej zmianie nazwiska i adresu, nazwy  
i siedziby firmy oraz wszelkich zmian związanych z jego statusem prawnym. 

3. Niezawiadomienie Pożyczkodawcy o powyższych zmianach powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Pożyczkodawcy 
kierowane do Pożyczkobiorcy według ostatnich danych i pod ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone, 
przy czym za datę doręczenia uważa się datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej wysłanej na ostatni znany 
adres Pożyczkobiorcy. 

4. Za doręczoną uważa się również korespondencję, która zostanie zwrócona do Pożyczkodawcy w związku z jej 
nieodebraniem przez adresata z jakichkolwiek przyczyn. 

5. Pożyczkodawca dokonuje na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Menedżera FF) cesji wszelkich należności i 
innych praw wynikających z Umów Pożyczki, zgodnie z Umową Cesji. 
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6. Pożyczkodawca pozostaje odpowiedzialny za odzyskiwanie należności od Pożyczkobiorcy oraz monitorowanie realizacji 
Umów Pożyczki do momentu zawiadomienia przez Europejski Bank Inwestycyjny, że należności powinny być spłacane 
bezpośrednio na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
 

§ 13 
Zmiana warunków umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej. 
 

§ 14 
1. Rozwiązanie umowy następuje za zgodą obu stron z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem. 

 
§ 15 

1. Pożyczkobiorca wyraża zgodę, na gromadzenie i przetwarzanie, w celach związanych z działalnością Pożyczkodawcy, 
swoich danych osobowych podanych w związku z udzieleniem niniejszej pożyczki.  

2. Zważając na treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1 
administratorami danych osobowych pożyczkobiorców oraz poręczycieli są:  
a) Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, mail: kancelaria@slaskie.pl, strona 

internetowa www.bip.slaskie.pl,  
b) Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5, mail: 

stowarzyszenie@bcp.org.pl, strona internetowa: www.bcp.org.pl 
c) Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luxembourgu, L-2950 Luxembourg (Wielkie Księstwo Luxembourga),  

98-100 Boulevard Konrad Adenauer, mail: dataprotectionofficer@eib.org, strona internetowa – klauzula RODO: 
https://www.eib.org/en/privacy/lending.htm  

3. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praw i obowiązków związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi 
zostały określone w oświadczeniach składanych przez pożyczkobiorcę i poręczycieli stanowiących załączniki do 
niniejszej umowy.  

 
§ 16 

Pożyczkobiorca oświadcza niniejszym, że zapoznał się z obowiązującym Regulaminem Funduszu Pożyczkowego, potwierdza 
jego otrzymanie i wyraża zgodę na jego stosowanie. 

§ 17 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu 

Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenia Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości.  
2. Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Pożyczkodawcy. 
§ 18 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Pożyczkodawcy, a jeden dla 
Pożyczkobiorcy.  
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