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Czym są Fundusze 
Pożyczkowe ? 

Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, 
których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w 
danym regionie. 
Obecnie w Polsce działa około 70 Funduszy Pożyczkowych, z czego na Mazowszu 
8 ( źródło : Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych ) 
Funduszowe środki finansowe na udzielanie pożyczek pochodzą z 2 źródeł: 
 
•Kapitałów własnych funduszy 
 
•Środków unijnych, w ramach realizacji programów wspierających rozwój 
przedsiębiorstw (RPO WM 2007-2013, SPO WKP ) 
 
Najczęściej zakres działalności Funduszy ma charakter regionalny. 



Czym jest MRFP? 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. 
jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę 
lub prowadzącących działalność gospodarczą na terenie Mazowsza.  
 
MRFP został powołany w 2004 r. z inicjatywy Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Posiada kapitał zakładowy w wysokości 30 mln zł. 
 
Kapitał pożyczkowy na dzień 31.12.2012 r wyniósł ponad 64.000.000 zł.  



Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
udzielanie korzystnych pożyczek na rozwój firmy oraz na  założenie 
działalności gospodarczej 
 
 
Wspieranie przedsięwzięć związanych z: 
 
 
‣przeciwdziałaniem bezrobocia 
‣promocją samozatrudnienia 
‣poprawą sytuacji zawodowej kobiet 
 

Cele MRFP 



Oferta MRFP skierowana jest do: 
 
‣Mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Mazowieckiego 
 
‣Przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność gospodarczą 
 
‣Osób bezrobotnych i absolwentów, którzy rozpoczną działalność  
 gospodarczą przed podpisaniem umowy o pożyczkę 

Oferta MRFP 



 
 
I. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 realizowane są przez Fundusz  2 projekty: 
 
1. Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw’’ 
 
‣Pożyczka Pierwszy Krok Plus - dla przedsiębiorstw działających do 12 

miesięcy, kwota pożyczki od 20.000 zł do 120.000 zł, okres spłaty do 60 
miesięcy 
 

‣Pożyczka Rozwój Plus -  dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy, 
kwota pożyczki: od 20 000 zł. do 500.000 zł, okres spłaty do 60 miesięcy 

 

Rodzaje pożyczek 



 
 
2.W ramach Projektu ‘’Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw’’ 
 
‣Pożyczka Mała - dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy, kwota 

pożyczki od 20.000 zł do 120.000 zł, okres spłaty do 48 miesięcy 
 

‣Pożyczka Duża -  dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy, kwota 
pożyczki:  od 120. 000 zł do 250. 000 zł , okres spłaty do 48 miesięcy 
 

‣Pożyczka Innowacyjna – na wdrożenie działań innowacyjnych, kwota 
pożyczki: od 20.000 zł. do 120. 000 zł , okres spłaty do 48 miesięcy 

 
  
 

Rodzaje pożyczek 



 
II. W ramach środków własnych Funduszu oferowane są pożyczki 
 
‣Pożyczka Pierwszy Krok - dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy, 

kwota pożyczki od 10.000 zł do 120.000 zł, okres spłaty do 60 miesięcy 
 

‣Pożyczka Rozwój -  dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy, 
kwota pożyczki:  od 10. 000 zł do 500. 000 zł,  okres spłaty do 60 miesięcy 
 

‣Pożyczka Cechowa – dla rzemieślników posiadających rekomendację Cechu 
Rzemieślniczego, prowadzących działalność powyżej 6 miesięcy, kwota pożyczki 
do 50 000 zł. , okres spłaty do 48 miesięcy 

 
  
 

Rodzaje pożyczek 



 
 
 
 

 
‣Kwota pożyczki od 10 000 zł do 500 000 zł 
‣Oprocentowanie od 6,40 % do 8,90 % 
‣Okres spłaty – do 60 miesięcy  
‣Karencja rat kapitałowych – do 6 miesięcy 
‣Udział własny – minimum 5% wartości udzielonej pożyczki 
‣ Prowizja za udzielenie pożyczki – do 2% kwoty pożyczki 
‣Opłata za rozpatrzenie wniosku – 100 zł. dla pożyczki do 120 000 zł. i 200 zł. 

powyżej 120 000 zł. 
 

 
 
 

 
 

Ogólne warunki udzielania 
pożyczek 



  
Pożyczkę z Funduszu można przeznaczyć na cele związane 
z działalnością gospodarczą z wyłączeniem zakupów o 
charakterze konsumpcyjnym: 
 
‣Zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, 
usługowych i handlowych, 
‣Wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz narzędzia pracy, w 
tym równiez zakup środków transportu bezpośrednio 
związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, 
‣Zakup pojazdów, w tym samochodów osobowych przeznaczonych do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
‣Zakup towarów handlowych 
‣zakup materiałów i surowców do produkcji i usług, 
‣zakup wartości niematerialnych i prawnych, 
‣Zakup usług do prowadzonej działalności np. usługi marketingowe 

Przeznaczenie pożyczek MRFP 



‣wniosek o pożyczkę  
‣ informacja o planowanym przedsięwzięciu (do 60.000 zł) 
‣ biznes plan (powyżej 60.000 zł) 
‣ tabele finansowe  
‣ dokumenty rejestrowe i finansowe firmy 
‣ zaświadczenie o niezaleganiu ze świadczeniami z ZUS 
‣ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami 
‣ dokumenty potwierdzające proponowane zabezpieczenia 

 

 
Podstawowe wymagane  
dokumenty 



Obligatoryjnie weksel własny in blanco, ponadto w zależności od 
wartości pożyczki, dopuszcza się : 
 
‣ Poręczenie osób trzecich 
‣ Poręczenie Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych ( do 

70 % wartości udzielonej pożyczki ) 
‣Hipoteka 
‣ Przewłaszczenie rzeczy ruchomych 
‣Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji 
‣Sądowy zastaw rejestrowy 
‣ Przelew wierzytelności 
‣ Inne, akceptowalne przez Fundusz 
 
Zabezpieczenie z tytułu pożyczki powinno pokrywać co najmniej 
100 % wartości udzielonej pożyczki. 

 
Zabezpieczenie pożyczki 



1.Złożenie wniosku, wymagane dokumenty 
 
‣ Wniosek o pożyczkę 
‣  Informacja o przedsięwzięciu lub biznes plan powyżej 60.000 zł 
‣ Oświadczenie majątkowe 
‣ Tabele finansowe niepełne lub pełne w zależności od formy 

prowadzonej księgowości( uproszczonej lub pełnej ) 
‣ Zaświadczenie NIP, REGON, z urzędu skarbowego o niezaleganiu 

z podatkami, z ZUS-u, wydruk z CEIDG  lub odpis KRS 
‣ Umowa spółki cywilnej, statut sp. z o.o. , akcyjnej itp. 
‣ Opinia bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów 
‣ Deklaracje podatkowe składane do US za ostatnie 3 

miesiące- rozliczenie miesięczne-PIT-5, CIT-2, VAT-7, roczne 
PIT-36, CIT- 8 
 

 
Procedura Pożyczkowa 



‣Decyzja organu podatkowego o ustaleniu wysokości podatku ( 
karta podatkowa) lub o ustaleniu wysokości ryczałtu wraz z 
zaświadczeniami o wysokości przychodów za ostatni rok 

‣Dokumenty dotyczące prawa do lokalu w którym wykonywana jest 
działalność lub umowa najmu 

‣Umowa rachunku bankowego 
 

2.Rozpatrzenie wniosku przez Fundusz 
 
W przypadku przyznania pożyczki: 
 
3. Ustanowienie zabezpieczeń 
4. Uruchomienie pożyczki 

 
Procedura Pożyczkowa 



  Zachęcamy do złożenia następujących dokumentów w trybie 
on-line. Wystarczą tylko 3 dokumenty by uzyskać wstępną, 
warunkową decyzję o przyznaniu pożyczki: 

 
• Wniosek on-line złożony ze strony www.korzystnepozyczki.pl 
• Tabele finansowe, prognostyczne na okres pożyczkowania oraz 

dane historyczne do 4 lat, tabele pełne przy prowadzonej pełnej 
księgowości lub niepełne przy księgowości uproszczonej 

• Informacja o przedsięwzięciu w przypadku ubiegania się o 
pożyczkę do kwoty 60 000 PLN lub Biznes Plan w przypadku 
ubiegania się o pożyczkę powyżej 60 000 PLN 
 

  Po uzyskaniu warunkowej decyzji, pożyczkobiorca zobowiązany 
jest do przedstawienia pozostałych wymaganych dokumentów 
oraz uiszczenia  opłaty zgodnie  z taryfą opłat. 

 
 

 
Wniosek o pożyczkę on-line 
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Dlaczego warto korzystać z usług finansowych Funduszy? 
 
Korzyści: 
 
‣Ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie       
można skorzystać z oferty banku 
‣Minimalny wkład własny 
‣Elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki  
‣Uproszczona procedura uzyskania pożyczki 
‣Atrakcyjne kwoty pożyczki dla nowopowstałych firm, nawet do 120 000 zł. 
‣Niższe oprocentowanie pożyczki niż komercyjnego banku 
‣Możliwość poręczenia pożyczki przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych, nawet do 70 % wartości pożyczki 
‣Korzystny okres spłaty, do 60 miesięcy 
‣Karencja w spłacie rat kapitałowych, do 6 miesięcy 
‣Oferta dopasowana do możliwości i oczekiwań przedsiębiorcy, 
 
 

Dlaczego Fundusz ? 



 
 
Na dzień:  31 grudzień 2012 roku: 
 
• Wartość udzielonych pożyczek wyniosła około 40 500 000 zł 
• Ogółem udzielono ponad 550 pożyczek 
• W 2012 Fundusz udzielił  62 pożyczki na łączną kwotę  ponad 

10,5 mln zł 
• Ponad 90 % pożyczek zostało udzielonych firmom, które 

zatrudniają do 9 pracowników 
• Około 40 % naszych pożyczkobiorców stanowią kobiety 
• Ponad 60 % pożyczek udzielono tzw start –up ( firmy które 

działają poniżej  1 roku ) 
 

 
 
 

Podsumowanie 



ADRES: 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 
 
 
TEL.: 0-22 890-04-26           FAX: 0-22 890-13-11 
 
 
 
E-MAIL: pozyczki@mrfp.pl                              
 
 
www.mrfp.pl , www.korzystnepozyczki.pl 
 

 
Dziękujemy za uwagę 
i zapraszamy  
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