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Umowa pożyczki 
 

§ 1 

Data i miejsce 

Umowa pożyczki zawarta została w Warszawie w dacie ………………………… 
 

§ 2 

Strony umowy 
Pożyczkodawca: Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o. 
   Adres: 02 - 520 Warszawa, ulica Wiśniowa 40B, lokal 15 

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000157157;   

Regon numer 015341494;  NIP 525-22-60-281;  
   Kapitał zakładowy w wysokości 13 686 250 PLN 
   reprezentowany przez:  imię i nazwisko - funkcja 
       legitymująca się dowodem osobistym nr ………………… 
 
 
Pożyczkobiorca:  Nazwa Organizacji 

   Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wpisany do Rejestru …………………………… prowadzonego przez ………………………………… 

pod numerem KRS ……………………………; NIP …………………………; REGON …………………… 
   reprezentowany przez: imię i nazwisko -  funkcja w organizacji ……………………… 
       legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………… 
 

§ 3 
Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki pieniężnej udzielonej na 
wydatki  związane z prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy.  
Pożyczkobiorca zobowiązuje się wykorzystać uruchomione środki w tym celu. 

§ 4 
Pożyczka Nr: ………………………… 

1. Kwota pożyczki: ………………….. zł (słownie: ……………………………………… złotych). 
2. Umowna stopa oprocentowania:  …,00% (…………………  procent) w skali rocznej - niezmienna w czasie 
obowiązywania umowy. Odsetki obliczane są od dnia wyksięgowania pożyczki z rachunku bankowego 
Pożyczkodawcy do dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Pożyczkodawcy zwróconego kapitału i naliczane są 
za każdy dzień od kwoty kapitału pozostałego do spłacenia. 
3. Opłata administracyjna: ……………… zł płatna z góry, w dniu uruchomienia pożyczki. Pożyczkodawca pomniejsza 

wypłatę pożyczki o kwotę opłaty administracyjnej 

4. Wypłacona po dniu: ……………………… 
5. Kwota pożyczki przekazana zostanie na rachunek Pożyczkobiorcy:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Harmonogram spłat: 
data : Rata nr 1 : Spłata kapitału …………………… zł powiększona o należne odsetki; 

data : Rata nr 2 : Spłata kapitału …………………… zł powiększona o należne odsetki; 
data : Rata nr 3 : Spłata kapitału …………………… zł powiększona o należne odsetki; 
 
Niezwłocznie po uruchomieniu pożyczki, Pożyczkodawca dostarczy Pożyczkobiorcy, szczegółowe zestawienie rat 
kapitałowych z wykazanymi, na dzień spłaty, należnymi odsetkami bieżącymi. 
7. Odstąpienie od pożyczki: Pożyczkodawca może odstąpić od Umowy Pożyczki i odmówić wydania przedmiotu 
pożyczki, jeśli po podpisaniu Umowy Pożyczki a przed jej wypłaceniem nastąpi zmiana po stronie Pożyczkobiorcy, 

która może wpłynąć na sytuację majątkową Pożyczkobiorcy skutkującą powstaniem stanu zagrożenia spłaty 
pożyczki. 

§ 5 

Spłata pożyczki 
1. Spłaty dokonywane  będą w terminach określonych harmonogramem w § 4, na rachunek bankowy    
Pożyczkodawcy: 
Nr ………………………………………… w Banku ………………, Oddział Warszawa. 

2. Za dotrzymanie terminu spłaty, o którym mowa w § 4, uważa się zaksięgowanie wpłaconej kwoty na rachunku 
bankowym Pożyczkodawcy w dniu określonym harmonogramem lub wcześniej. 
3. Wcześniejsza spłata pożyczki lub jej części nie pociąga za sobą dodatkowych opłat. 
4. Restrukturyzacja kapitału pożyczki: w uzasadnionym przypadku i na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca 
może wyrazić zgodę na odroczenie terminu spłaty kapitału pożyczki (lub jego części). Zmiana powodująca 
opóźnienie spłat(y) skutkuje naliczeniem opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości do 5% kwoty kapitału spłacanego 

z opóźnieniem ('Opłata Restrukturyzacyjna'). Raty odsetkowe nie podlegają restrukturyzacji i muszą być 
regulowane w terminie. 

 



 

Strona 2 z 3 
 

5. Brak spłaty w terminie bez zgody Pożyczkodawcy może powodować naliczenie dziennej opłaty karnej w 
wysokości do 0,1% kwoty pożyczki za każdy dzień opóźnienia w spłacie (‘Opłata karna’). 
6. Kolejność dekretacji spłat: Każda opóźniona wpłata dekretowana będzie w pierwszej kolejności na pokrycie 
Opłaty Karnej (jeśli dotyczy), Opłaty Restrukturyzacyjnej, na pokrycie odsetek na dzień zaksięgowania kwoty na 

rachunku bankowym Pożyczkodawcy, a pozostała kwota zostanie zaliczona na spłatę kapitału. 

 
§ 6 

 
Obowiązki Pożyczkobiorcy w trakcie trwania umowy pożyczki 
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Pożyczkodawcy sprawozdań finansowych za każde kolejne 
półrocze kalendarzowe  trwania niniejszej umowy. Sprawozdania winny być przedkładane Pożyczkodawcy bez jego 

wezwania i niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego, kolejnego półrocza. 
Pierwsze sprawozdanie, sporządzone na dzień …………… r., winno być złożone Pożyczkodawcy nie później niż do 
…………… r.  
(LUB OPCJONALNIE):  1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przedstawiania Pożyczkodawcy sprawozdań 
finansowych za każdy kolejny kwartał kalendarzowy trwania niniejszej umowy. Sprawozdania winny być 
przedkładane Pożyczkodawcy bez jego wezwania i niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni po 
zakończeniu każdego, kolejnego kwartału do czasu całkowitej spłaty pożyczki. Pierwsze sprawozdanie, 

sporządzone na dzień ………………… r., winno być złożone Pożyczkodawcy nie później niż do ……………….. r. 
2. Ponadto Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Pożyczkodawcy pełnych sprawozdań finansowych za 
każdy rok obrotowy wraz z decyzją w formie uchwały Rady Fundacji/Walnego Zebrania/………       (Pożyczkobiorcy) 

o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Pierwsze roczne sprawozdanie za rok ………..wraz z uchwałą winno być złożone 
niezwłocznie, lecz nie później niż do …………. r., chyba że wcześniej nastąpi spłata pożyczki w całości. 
3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do umożliwiania Pożyczkodawcy dokonywania oceny sposobu wykorzystania 
pożyczki, w miejscu (miejscach) prowadzenia działalności oraz dostarczania Pożyczkodawcy na jego żądanie 

odpowiednich dokumentów i wyjaśnień. 
4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Pożyczkodawcy, bez jego wezwania, o każdej planowanej i 
faktycznej zmianie władz Pożyczkobiorcy, nazwy, adresu, numeru telefonu, zakresu lub formy działalności oraz o 
wszelkich decyzjach, postępowaniach i faktach, które mogą mieć wpływ na zdolność do spłaty zobowiązań 
finansowych wobec Pożyczkodawcy. 

§ 7 

Wypowiedzenie umowy 
1. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki oraz prawo do żądania 
natychmiastowego  zwrotu pożyczki wraz z należnymi Odsetkami, Opłatami Karnymi oraz Opłatami 
Restrukturyzacyjnymi w razie: 
- niewywiązania się ze zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, 
- podania lub poświadczenia fałszywych danych stanowiących podstawę udzielenia pożyczki, 
- wystąpienia zagrożenia spłaty pożyczki. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia spłaty pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo żądania 
ustanowienia dodatkowych prawnych zabezpieczeń pożyczki. 
3. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym będzie dokonane na 
piśmie wysłanym do Pożyczkobiorcy listem poleconym i będzie skutkować natychmiastową wykonalnością 
wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki. 
 

§ 8 

 
Zabezpieczenie spłaty pożyczki - Deklaracja wekslowa 
1. Pożyczkobiorca (Wystawca) weksla oświadcza, że na zabezpieczenie roszczeń Pożyczkodawcy (Remitenta) z 
tytułu terminowej spłaty udzielonej na podstawie niniejszej umowy pożyczki składa do dyspozycji Pożyczkodawcy 
(Remitenta) weksel własny in blanco i upoważnia Pożyczkodawcę (Remitenta) do: 
a) wypełnienia tego weksla przez wpisanie sumy wekslowej stanowiącej łącznie kwotę wszelkich wymagalnych 

należności Pożyczkobiorcy (Wystawcy) wobec Pożyczkodawcy (Remitenta), określonych na podstawie 
harmonogramu spłat udzielonej pożyczki wraz z należnymi Odsetkami określonymi w § 4 powyżej, Opłatami 
Karnymi i Opłatami Restrukturyzacyjnymi nałożonymi zgodnie z § 5 powyżej - na dzień wypełnienia weksla, 
b) opatrzenia weksla miejscem płatności według swego uznania, 
c) opatrzenia weksla miejscem oraz datą wystawienia według swego uznania, 

d) opatrzenia weksla datą płatności według swego uznania, 
e) opatrzenia weksla klauzulą „bez protestu” lub równoznaczną „bez kosztów”, 

jeżeli Pożyczkobiorca (Wystawca) weksla nie wywiąże się z terminów spłaty, którejkolwiek z rat pożyczki 
określonych w harmonogramie spłat, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy lub Pożyczkodawca (Remitent) 
dokona wypowiedzenia umowy pożyczki z przyczyn określonych w § 7 Umowy Pożyczki. 
2. Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę o wypełnieniu weksla listem poleconym, wysłanym najpóźniej na 7 
(siedem) dni przed terminem płatności. 
3. Deklaracja wekslowa, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest bezwarunkowa i nieodwołalna – a wygasa 
jedynie w przypadku, gdy rozliczenia finansowe zostały zaakceptowane przez strony niniejszej Umowy Pożyczki i 

zakończone między stronami. Po wygaśnięciu niniejszej deklaracji Pożyczkodawca zwróci niewykorzystany weksel 
Pożyczkobiorcy lub jego pełnomocnikowi, który okaże stosowne upoważnienie do odbioru weksla. 
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§ 9 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-520) przy ul. Wiśniowej 40 B lok. 15; 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy; 
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty zrealizowania umowy; 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia niniejszej umowy. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1.Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy Pożyczki Strony winny zawrzeć w formie pisemnego Aneksu do 
Umowy.  
2.W sprawach nieuregulowanych Umową Pożyczki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3.Wszelkie spory wynikające z Umowy Pożyczki będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Pożyczkodawcy. 
4.Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
           Podpis Pożyczkobiorcy                                                       Podpis Pożyczkodawcy 

 
 


