
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 października 2015 r. 

Poz. 1558 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 września 2015 r. 

w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb i terminy: 

1) udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na 

realizację operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

zwanego dalej „EFRROW”, w ramach następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020: 

a) transfer wiedzy i działalność informacyjna, 

b) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw, 

c) podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, 

d) współpraca, 

e) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: 

– w zakresie poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność – w przypadku pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego, 

– na realizację operacji, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) – w przypadku pożyczek udzielanych lokalnym grupom 

działania; 

2) rozliczania oraz zwrotu pożyczek, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej „pożyczkami”. 

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki jednostce samorządu terytorialnego lub lokalnej grupie działania, o których 

mowa w § 1, zwanymi dalej „pożyczkobiorcą”, składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, na formularzu udostępnio-

nym przez ten Bank. 

2. Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera wskazanie: 

1) nazwy, siedziby i adresu pożyczkobiorcy; 

2) kwoty wnioskowanej pożyczki; 

3) operacji z udziałem środków EFRROW w ramach działań, o których mowa w § 1 pkt 1, na której finansowanie bę-

dzie przeznaczona pożyczka. 
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3. Do wniosku o udzielenie pożyczki dołącza się: 

1) zatwierdzoną przez właściwy podmiot wdrażający, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349), listę 

operacji lub umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji z udziałem środków EFRROW w ramach odpowied-

niego działania – w przypadku działań: 

a) transfer wiedzy i działalność informacyjna, 

b) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw, 

c) podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, 

d) współpraca; 

2) pozytywną opinię właściwego organu samorządu województwa o przyznaniu pomocy lub umowę o przyznaniu po-

mocy na realizację operacji z udziałem środków EFRROW w ramach odpowiedniego działania – w przypadku dzia-

łania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. 

4. W przypadku gdy wniosek o udzielenie pożyczki nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 lub 3, Bank Go-

spodarstwa Krajowego wzywa do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w tym wezwaniu. 

§ 3. 1. Zawarcie umowy pożyczki między pożyczkobiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego następuje nie póź-

niej niż w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki. 

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na formularzu opracowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 

zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

3. Uruchomienie środków w ramach pożyczki następuje po przedłożeniu przez pożyczkobiorcę: 

1) harmonogramu przekazywania transz pożyczki, opracowanego przez pożyczkobiorcę; 

2) umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji z udziałem środków EFRROW w ramach działań, o których 

mowa w § 1 pkt 1. 

4. Pożyczkobiorca informuje Bank Gospodarstwa Krajowego o zmianie harmonogramu przekazywania transz po-

życzki, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki, nie później niż 30 dni przed miesiącem uruchomienia 

transzy pożyczki, której dotyczy zmiana harmonogramu. 

5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki transz pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowalnych związa-

nych z realizacją operacji, której dotyczy pożyczka, na rachunek bankowy otwarty przez pożyczkobiorcę w Banku Gospo-

darstwa Krajowego do obsługi tej pożyczki, w terminie i wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz 

pożyczki oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki. 

§ 4. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do 

15. dnia każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na pożyczki wraz ze wskazaniem terminów ich 

przekazania na okres kolejnych 3 miesięcy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki z budżetu państwa na pożyczki na podstawie 

umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na rachunek bankowy prowadzony w Banku Gospodarstwa Kra-

jowego wyodrębniony do obsługi tych pożyczek, w terminie i wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym mo-

wa w ust. 1. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz mini-

strowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, do 15. dnia każdego miesiąca, informację o stanie wykorzystania środków 

z pożyczek w poprzednim miesiącu. 

§ 5. Pożyczkobiorca ponosi koszty oprocentowania i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki, przy czym: 

1) oprocentowanie transz pożyczki w danym kwartale jest równe 0,25 stawki referencyjnej obliczanej jako średnia 

arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał; 

2) prowizja wynosi 0,1% kwoty udzielonej pożyczki i jest płatna w dniu przekazania pierwszej transzy pożyczki. 

§ 6. 1. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części 

pożyczki na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 5. 
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2. Spłata odsetek naliczonych od kwoty wykorzystanej pożyczki następuje w okresach miesięcznych, w terminach 

określonych w umowie pożyczki. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, tytułem ich zwrotu do budżetu pań-

stwa na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w umowie, o której mo-

wa w § 4 ust. 2, najpóźniej następnego dnia po dniu ich otrzymania, z tym że jeżeli dzień ten przypada w dzień ustawowo 

wolny od pracy lub w sobotę, to kolejnego dnia następującego po takim dniu. 

§ 7. 1. Rozliczenia pożyczki z pożyczkobiorcą dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie miesiąca od dnia 

jej całkowitej spłaty wraz z odsetkami lub zwrotu niewykorzystanej części pożyczki i informuje pożyczkobiorcę 

o dokonanym rozliczeniu, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację 

o dokonanym rozliczeniu, z podziałem na poszczególne działania, o których mowa w § 1 pkt 1, do 10. dnia miesiąca na-

stępującego po miesiącu, w którym dokonano rozliczenia pożyczki. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 
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