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WARUNKI UPROSZCZONEGO WNIOSKOWANIA O ZMIANĘ ZASAD SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ POŻYCZKOWYCH WOBEC 
FUNDUSZU REGIONU WAŁBRZYSKIEGO W ZWIĄZKU ZE SKUTKAMI PANDEMII KORONOWIRUSA 
  
 
Mając na względzie sytuacje związane z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 (Pandemia), niosącą trudne do 

przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej naszych Klientów (Pożyczkobiorca)  Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 

(FRW) wprowadza Regulamin uproszczonego wnioskowania o zmianę zasad spłaty produktów pożyczkowych 

spowodowanych epidemią COVID- 19 (Warunki). 

 

§ 1. Zakres zastosowania 
 
Na podstawie niniejszych Warunków, FRW przyjmuje i rozpatruje wniosek (Wniosek) o skorzystanie z uproszczonego 
procesu w zakresie  zmian warunków umów spowodowanych epidemią COVID- 19 w ramach obsługiwanych i 
wyszczególnionych poniżej rodzajów pożyczek:  

a) Województwo Dolnośląskie – RPO WD, 
b) Województwo Wielkopolskie – WRPO, 
c) Województwo Opolskie – RPO WO, 
d) Województwo Dolnośląskie – Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej po 30 roku życia 
e) Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II, 
f) Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – PO WER, 
g) Pożyczki obsługiwane w ramach umowy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., 
h) Pożyczki obsługiwane w ramach umowy z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., 
i) Pożyczki obsługiwane w ramach umowy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  

 
§2. Zasady wnioskowania  
 

1. Pożyczkobiorca może złożyć Wniosek w postaci elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na 
stronie internetowej FRW lub dostarczyć go drogą pocztową do siedziby FRW lub Biur Regionalnych w 
Lesznie i Poznaniu.  

2. Pożyczkobiorca we Wniosku wskazuje: 
a) Dane Pożyczkobiorcy- nazwę przedsiębiorstwa, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

imię i nazwisko wnioskodawcy, typ dokumentu tożsamości, kanały dostępu, za pośrednictwem których 
FRW skontaktuje się z Pożyczkobiorcą w celu realizacji Wniosku, w postaci numeru telefonu oraz 
adresu e-mail, z którego FRW będzie korzystał na potrzeby Wniosku Pożyczkobiorcy, 

b) Dodatkowo Pożyczkobiorca uzupełnia Wniosek o niezbędne informacje odnoszące się do obsługiwanego 
produktu pożyczkowego, które umożliwią uzyskanie konkretnego rodzaju pomocy, a także do jego 
historycznej i  aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej (aktualizowanych nie rzadziej niż w okresach 
kwartalnych) oraz inne oświadczenia, których dostarczenie drogą pocztową jest niezbędne do 
rozpatrzenia Wniosku przez FRW. 

3. W trybie określonym w Warunkach, Pożyczkobiorca  może złożyć  tylko jeden Wniosek w odniesieniu do 
danego produktu pożyczkowego i przewidzianego dla niego jednego z dopuszczalnych rodzajów pomocy. 
Powyższa zasada nie ma zastosowania dla produktów pożyczkowych: 
a) pożyczki udzielanej w ramach Programu Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej po 

30 roku życia, 
b) pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – PO WER, 
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c) pożyczki udzielonej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”, 
d) pożyczki udzielonej w ramach RPO WD – Pożyczka Rozwojowa VIII, 
e) pożyczek obsługiwanych w ramach umowy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., 
f) pożyczek obsługiwanych w ramach umowy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, 
w których to przypadkach Pożyczkobiorca może wnioskować o więcej niż jeden rodzaj pomocy określonej 
w §3 ust. 6 lit. b, c, d, e, g i h. FRW ostatecznie określi rodzaj zastosowanej pomocy na zasadach 
określonych w § 3 ust. 3. 

4. FRW nie wyklucza możliwości zmiany zasad spłaty innych aniżeli wskazanych w § 1 rodzajów pożyczek. 
 
§3. Rozpatrzenie Wniosku 

1. FRW skontaktuje się z Pożyczkobiorcą w celu realizacji Wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 5 dni roboczych od jego złożenia.  

2. Podstawą rozpatrzenia przez FRW Wniosku będą dostarczone drogą pocztową oryginały oświadczeń, o 
których mowa w § 2 ust. 2 lit. b.  

3. FRW analizuje złożoną dokumentację pod względem kompletności i kontaktuje się z Pożyczkobiorcą w celu 
omówienia dostępnych opcji zmiany zasad spłaty pożyczki oraz ustala ostatecznie z Pożyczkobiorcą rodzaj 
wnioskowanej pomocy. Następnie FRW ocenia możliwości przyznania Pożyczkobiorcy pomocy z 
uwzględnieniem sposobu dotychczasowej obsługi pożyczki i wpływu Pandemii na możliwość spłaty 
zobowiązań wg pierwotnie ustalonych warunków.  

4. FRW może odmówić zmiany zasad spłaty w trybie niniejszych Warunków, jeżeli przeprowadzona analiza 
wykaże, że:  

a) sytuacja gospodarcza lub finansowa Pożyczkobiorcy nie uzasadnia obaw co do możliwości spłaty 
pożyczek w pierwotnie ustalonych warunkach w ramach obowiązującej umowy pożyczki,  

b) w trakcie obowiązywania umowy pożyczki Pożyczkobiorca dopuścił się ponad 2-miesięcznej zwłoki w 
spłacie rat kapitałowo-odsetkowych,  

5. FRW poinformuje Pożyczkobiorcę o odmowie zmiany zasad spłat w związku z Wnioskiem za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych wskazanych we Wniosku.  

6. FRW przewiduje następujące rodzaje pomocy dla określonych rodzajów pożyczek, o których mowa w § 1:  

a) Województwo Dolnośląskie – RPO WD, Województwo Wielkopolskie – WRPO (z uwzględnieniem 
odstępstw opisanych w akapicie drugim niniejszego punktu), Województwo Opolskie – RPO WO (rodzaje 
pomocy):  

1) wprowadzenie dodatkowej 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, z możliwością 
wydłużenia okresu spłaty pożyczki, przy czym dodatkowa karencja może być stosowana wyłącznie do 
nowych umów pożyczkowych lub umów, w przypadku których termin karencji podstawowej jeszcze nie 
minął i następuje bezpośrednio po karencji standardowej, określonej w funkcjonującej umowie 
pożyczki,  

2) zastosowanie 4 miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-
odsetkowych, które standardowo wydłużają okres spłaty, przy czym wakacje kredytowe stosuje się w 
umowach pożyczkowych w okresie spłat kapitałowo-odsetkowych, w których minął okres karencji. 

Dla pożyczek WRPO udzielanych  na zasadach określonych Regulaminem Funduszu Pożyczkowego JEREMIE 
Wielkopolska przewiduje się możliwość zastosowania następujących rodzajów pomocy:  

1) wydłużenie do 66 miesięcy maksymalnego okresu trwania pożyczki; 

2) zawieszenie spłaty rak kapitałowych (dodatkowa karencja): do 6 miesięcy z równoczesnych 
wydłużeniem okresu spłaty; 

3) zawieszenie spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych (tzw. wakacje kredytowe): do 4 miesięcy. 
Wakacje kredytowe, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być udzielone z równoczesnym 
wydłużeniem okresu spłaty za zgodą FRW; 
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FRW może dokonać powyższych zmian w okresie obowiązywania stanu epidemii, stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego, pod warunkiem, że ww. stany wynikają z zagrożenia wywołanego 
przez COVID-19, z zastrzeżeniem, że WFR nie złoży uprzednio oświadczenia woli o zakończeniu możliwości 
wprowadzania takich zmian pomimo obowiązywania ww. stanów. 

 
b) Województwo Dolnośląskie – Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej po 30 roku życia: 

1) wyrażenie zgody na zawieszenie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, działalności gospodarczej przed 
upływem 12 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą 
z wykorzystaniem środków pożyczki, bez ponoszenia konsekwencji przewidzianych dotychczasowym 
Regulaminem, 

2) zastosowanie dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych, w maksymalnym okresie 6 miesięcy, z 
możliwością wydłużenia okresu finansowania (spłaty) o czas dodatkowej karencji, 

3) zastosowania wakacji kredytowych w maksymalnym okresie 4 miesięcy dla spłaty rat kapitałowo-
odsetkowych, z możliwością wydłużenia okresu finansowania (spłaty) o czas wakacji kredytowych. 

Nie dopuszcza się korzystanie z obu rodzajów pomocy określonych w §3 ust. 6 lit. b) pkt. 2) i 3), w ramach 
jednej pożyczki. 

c) Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – PO WER (rodzaje pomocy): 
1) wydłużenia karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 6 miesięcy dla pożyczek już udzielonych, w 

których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału, 
2) zastosowanie do 6 miesięcy wakacji kredytowych dla rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, 

przy czym termin spłaty zostałby prolongowany o czas wakacji kredytowych, 
3) dwukrotne obniżenie oprocentowania pożyczek oraz, w przypadku gdy pożyczkobiorca ma trudną 

sytuację finansową, obniżenie do 0%, 
4) wydłużenie okresu spłaty pożyczki o maksymalnie 12 miesięcy zarówno dla pożyczki na start, jak i na 

rozwój, 
5) wydłużenia obowiązującego okresu na utworzenie miejsca/miejsc pracy w ramach deklaracji w 

umowie pożyczki i jego potwierdzenia o maksymalnie 6 miesięcy. 

Wyszczególnione powyżej uelastycznienie warunków, wynikające z nadzwyczajnej sytuacji społecznej i 
ekonomicznej ma charakter tymczasowy, z mocą obowiązującą od dnia 25 marca do 31 grudnia 2020 r. 

d) Pożyczki w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” (rodzaje pomocy): 

1) zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy 
jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty pożyczki, 

2) wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca 
nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, 

3) wydłużenie okresu spłaty pożyczki o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres 
4) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 
5) wyrażenie zgody na zawieszenie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, działalności gospodarczej przed 

upływem 12 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą 
z wykorzystaniem środków pożyczki, bez ponoszenia konsekwencji przewidzianych dotychczasowym 
Regulaminem, 

6) wyrażenie zgody na nieutrzymanie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, zatrudnienia na utworzonym 
stanowisku pracy przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym 
zatrudnił na tym stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia konsekwencji przewidzianych 
dotychczasowym Regulaminem, 
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7) zgoda na zakończenie działalności gospodarczej lub likwidacja stanowiska pracy przed upływem 
okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjęta została działalność 
gospodarcza lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudniono na utworzonym stanowisku pracy 
pracownika, bez ponoszenia konsekwencji przewidzianych dotychczasowym Regulaminem. 

 
Dla rodzaju pomocy określonego w §3 ust. 6 lit. d) pkt. 5) i 6) , w okresie zawieszenia działalności lub 
niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy następuje wstrzymanie biegu terminów 
prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy, o których mowa w 
dotychczasowym Regulaminie. Ponadto pożyczkobiorca obligatoryjnie podaje powód oraz planowany okres 
trwania zawieszenia lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy. 
 
Dla rodzaju pomocy określonego w §3 ust. 6 lit. d) pkt. 7) pożyczkobiorca obligatoryjnie podaje powód, który 
uniemożliwił dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymanie stanowiska pracy. 

e) Pożyczki obsługiwane w ramach umowy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. 
(RPO/DRPI/RPH/2RPO/2DRPI/2RPH/PG) (rodzaje pomocy): 

1) wydłużenie okresu trwania pożyczki do maksymalnego okresu jaki został wskazany dla danego 
produktu (dotyczy umów aktywnych z MŚP zawartych na krótszy okres niż maksymalny,  nie 
znajdujących się w procesie windykacji), 

2) wydłużenie okresu karencji w spłacie do okresu maksymalnego, zgodnie regulaminami projektów (wg 
stanu na dzień udzielenia pożyczki). 

Dla pożyczek RPH, DRPI i PG, niezależnie od rodzajów pomocy wskazanych w punktach 1) i 2), FRW 
przewiduje możliwość zastosowania następujących rodzajów pomocy: 
1) zawieszenie w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem 

okresu spłaty pożyczki (tzw. wakacje), z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 miesiące, 
uzależnioną od uzyskania przez FRW zgody Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 

2) zawieszenie w spłacie rat kapitałowych do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty 
pożyczki (tzw. wakacje), z możliwością przedłużenia wakacji o dalsze 3 miesiące, uzależnioną od 
uzyskania przez FRW zgody Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 

Dla pożyczki 2RPO niezależnie od rodzajów pomocy wskazanych w punktach 1) i 2), FRW przewiduje 
możliwość zastosowania następujących rodzajów pomocy: 
1) zawieszenie w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych (wakacje) do 3 miesięcy z jednoczesnym 

wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, 
2) zawieszenie w spłacie rat kapitałowych (karencja) do 6 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu 

spłaty pożyczki. 

f) Pożyczki obsługiwane w ramach umowy z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z wyłączeniem 
pożyczek WRPO, o których mowa w §3 ust. 6 lit. a)  (rodzaj pomocy):  

1) zawieszenie spłaty rat kapitałowych (dodatkowa karencja) do 6 miesięcy z równoczesnym 
wydłużeniem okresu spłaty pożyczki,  

2) zawieszenie spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych (tzw. wakacje kredytowe) do 4 miesięcy.  
g) Pożyczki obsługiwane w ramach umowy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (rodzaje 
pomocy): 

1) wydłużenie okresu trwania pożyczki do maksymalnego, dopuszczalnego okresu zgodnie z 
odpowiednią metryką (dotyczy umów aktywnych zawartych na krótszy okres niż dopuszczała 
metryka, nie znajdujących się w procesie windykacji), 

2) wydłużenie okresu karencji w spłacie do okresu maksymalnego, zgodnie regulaminami 
poszczególnych konkursów i produktu finansowego (wg. stanu na dzień udzielenia pożyczki, dla 
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pożyczkobiorców, którzy nie skorzystali z karencji lub wykorzystali ją w nie pełnej, dozwolonej 
długości), 

3) dodatkowa, maksymalnie 6-miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych z jednoczesnym 
wydłużeniem okresu finasowania dla zawartych umów pożyczek, 

4) wprowadzenie możliwości zastosowania maksymalnie 4-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłaty 
rat kapitałowo-odsetkowych, z jednoczesnym wydłużeniem okresu finansowania zawartych umów 
pożyczek o czas wakacji kredytowych, 

Dopuszcza się skorzystanie z obu rodzajów pomocy określonych w §3 ust. 6 lit. g) pkt. 3) i 4), przy czym 
łączny czas nie może przekroczyć 6 miesięcy. 

         h) Pożyczki obsługiwane w ramach RPO WD – Pożyczka Rozwojowa VIII (rodzaj pomocy): 
1) zawieszenie do 4 miesięcy obowiązku spłaty raty kapitałowej albo kapitałowo-odsetkowej (wakacje), 

z możliwością wydłużenia maksymalnego okresu spłaty pożyczki, przy czym rozpoczęcie okresu 
wakacji skraca okres karencji standardowej, jeżeli te dwa okresy nachodzą na siebie, 

2) obniżenie oprocentowania do poziomu korzystniejszego niż rynkowe na poniższych warunkach:  

− od połowy stopy bazowej do stopy bazowej dla mikroprzedsiębiorców,  

− od stopy bazowej do stopy referencyjnej dla małych i średnich przedsiębiorców,  
i) Pożyczki obsługiwane w ramach RPO WD – Pożyczka Rozwojowa IX – zakres pomocy został     szczegółowo 
opisany w zaktualizowanym Regulaminie Funduszu Pożyczkowego RPO IX 

 
7. W przypadku, gdy nowe zasady spłaty pożyczki spowodują zmianę wartości przyznanej pomocy de minimis, 

FRW bez zbędnej zwłoki prześle Pożyczkobiorcy wymaganą korektę zaświadczenia. 

8. FRW przewiduje wprowadzenie nowych rodzajów pomocy po uzyskaniu zaleceń i wytycznych od właściwych 
Instytucji Finansowych. 

 
§4. Opłaty Za zmianę warunków umowy w związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku Pożyczkobiorcy FRW nie 
będzie pobierał opłaty. 
 
 
 


