
 

 

 
 
 

UMOWA POŻYCZKI 
 
 

Zawarta w dniu ………………… w Sosnowcu, pomiędzy: 
Gminą Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec 
reprezentowanym przez: 
Prezydenta Miasta Sosnowiec  
przy kontrasygnacie skarbnika  
zwaną dalej "Pożyczkodawcą" 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: 
1.   
2. 
Zwanym dalej "Pożyczkobiorcą" 
  

§ 1 
Pożyczkodawca działając zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowiec Nr ……………. 
z dnia ……………..2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek 
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1118 ze zm.) udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek pożyczki w kwocie 
………………………………….. (słownie……………………………………………………………………………………………) 
bez oprocentowania z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, której celem 
jest…………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………..…………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 2 
Pożyczkodawca     przekaże     pożyczkę     Pożyczkobiorcy     na     rachunek     bankowy     
Nr _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy. 

 
§ 3 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, na które udziela się pożyczki planowane jest pozyskanie 
środków z funduszy zewnętrznych przyczyniających się do rozwoju lokalnego. 
 

§ 4 
1.  Planowany całkowity koszt projektu wynosi …………………………………………………………………… 
2.  Udział własny wynosi ……………………………………………………………………………………………………… 
3.  Wysokość pożyczki wynosi ………………………………………………………………………………………………. 
4.  Termin rozpoczęcia realizacji projektu ……………………………………………………………………………… 
5.  Termin zakończenia realizacji projektu …………………………………………………………………………….. 
6.  Pożyczkobiorca zobowiązany jest do terminowej realizacji przedsięwzięcia. 
 



 

 

§ 5 
1.  Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonania spłaty pożyczki w następujących 
terminach: 
   1) 
 2) 
 3) 
2. Wpłaty dokonywane będą w terminach określonych harmonogramem w pkt 1, 
na rachunek bankowy Pożyczkodawcy Nr _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ 
3. Za dotrzymanie terminu spłaty, o którym mowa w pkt 1, uważa się zaksięgowanie 
wpłaconej kwoty na rachunek bankowy Pożyczkodawcy, w dniu określonym 
harmonogramem lub wcześniej. 
4.  W przypadku niedotrzymania terminów określonych w pkt 1, Pożyczkobiorca zapłaci 
Pożyczkodawcy odsetki ustawowe w stosunku do pełnej kwoty zaległości. 
5.  W przypadku wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem na jaki została udzielona, 
podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jej udzielenia 
do dnia zwrotu. 
6. W uzasadnionym przypadku i na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wyrazić 
zgodę na zmianę terminu spłaty i ustalić nowy harmonogram spłat. Zmiana harmonogramu 
następuje w trybie zmiany umowy, określonym w § 10 pkt 1. 
 

§ 6 
1.  Strony ustalają, że zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny In blanco wraz 
z deklaracją wekslową. 
2. 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: 
 1)  wypełnienia tego weksla przez wpisanie sumy wekslowej stanowiącej łącznie kwotę 
wszelkich wymaganych należności Pożyczkobiorcy (Wystawcy) wobec Pożyczkodawcy 
(Remitenta), określonych na podstawie harmonogramu spłat udzielonej pożyczki wraz 
z należnymi odsetkami naliczonymi zgodnie z § 5 pkt 4 i pkt 5 powyżej -  na dzień 
wypełnienia weksla; 
 2) opatrzenia weksla miejscem płatności według swego uznania; 
 3)  opatrzenia weksla miejscem oraz datą wystawienia według swego uznania; 
 4) opatrzenia weksla datą płatności według swego uznania; 
 5) opatrzenia weksla klauzulą "bez protestu" lub równoznaczną "bez kosztów"; 
 6)  indosowania weksla; 
3. Zabezpieczenie winno być ustanowione do dnia podpisania umowy. Pożyczkobiorca 
przedłoży Pożyczkodawcy w dniu podpisania umowy wypełniony weksel oraz deklarację 
wekslową, pod rygorem odstąpienia przez Pożyczkodawcę od podpisania umowy.  
4. Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę o wypełnieniu weksla listem poleconym, 
wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności. 
5. 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. 

 
§ 7 

Po zakończeniu przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków 
od dysponenta, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do złożenia rozliczenia finansowego 
zrealizowanego zadania oraz spłaty pożyczki w pełnej wysokości. Rozliczenie powinno 
zawierać pełne zestawienie poniesionych kosztów w związku z realizacją zadania z podziałem  
na źródła finansowania. 
 

§ 8 
1. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy oraz prawo 
do natychmiastowego żądania zwrotu pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi 
w następujących sytuacjach: 
1)  niewywiązania się z zobowiązań określonych w umowie, w szczególności polegających na: 

a) wykorzystaniu pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie; 
b) niewykorzystaniu pożyczki w terminie określonym w umowie; 
c) niedotrzymaniu przez Pożyczkobiorcę terminu do udokumentowania zgodności 

wykorzystania pożyczki z jej celem; 
d) bezskutecznego upływu terminu określonego w § 7. 

2)  Pożyczkobiorca nie przystąpił lub odstąpił od realizacji projektu, na który pożyczka 
została udzielona; 
3) w wyniku nieprawidłowej realizacji projektu Pożyczkobiorca utracił prawo 
do dofinansowania; 
4) podania lub poświadczenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych danych stanowiących 
podstawę udzielenia pożyczki; 
5)  wystąpienia zagrożenia spłaty pożyczki; 
6)  otwarcia likwidacji lub postępowania upadłościowego Pożyczkobiorcy; 
7)  zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności przez Pożyczkobiorcę, 
2.  W przypadku wystąpienia zagrożenia spłaty pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie 
prawo żądania ustanowienia dodatkowych prawnych zabezpieczeń pożyczki. Pożyczkodawca 
ma prawo do wypowiedzenia umowy w sytuacjach zagrażających zdolności Pożyczkobiorcy 
do terminowej spłaty pożyczki, pomimo dodatkowych zabezpieczeń.  
3. Wypowiedzenie umowy przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym będzie 
dokonanie na piśmie wysłanym do Pożyczkobiorcy listem poleconym i będzie skutkować 
natychmiastową wykonalnością wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu umowy. 
 
 

§ 9 
1.  Pożyczkobiorca jest poddawany nadzorowi w zakresie sposobu realizacji projektu 
i wykorzystania pożyczki. 
2.  Nadzór może obywać się poprzez wizytację, uprawnionych pracowników Pożyczkodawcy, 
miejsc prowadzenia lub realizacji projektu oraz kontrolę zapisów księgowych 
potwierdzających wydatki i źródła ich finansowania oraz innych dokumentów związanych 
z realizowanym projektem. 
 

§ 10 



 

 

1.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy pożyczki wymagają formy pisemnej w formie 
Aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową pożyczki maja zastosowania 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 Pożyczkodawcy Podpis Pożyczkobiorcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


