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Instrukcja 
w sprawie zabezpieczenia spłaty należności NFOŚiGW z tytułu udzielonych 

pożyczek oraz zwrotu środków z Funduszu ISPA 
 
Poniższa instrukcja dotyczy: 
• zabezpieczenia spłaty kwot pożyczek inwestycyjnych udzielonych ze środków 

NFOŚiGW, zwanych dalej pożyczkami, 
• zabezpieczenia zwrotu środków z Funduszu ISPA w kwocie określonej w art. 11 

Porozumienia o realizacji projektu (tj. w najwyższej planowanej jednorazowo do 
przekazania kwocie środków z Funduszu ISPA, zgodnie z Planem Płatności 
przedsięwzięcia ISPA, łącznie z kwotami przekazanymi a nierozliczonymi), zwanych 
dalej jednorazową kwotą środków z Funduszu ISPA. 

 
UWAGA: nie podlegają zabezpieczeniu płatności z tytułu preferencyjnych pożyczek 
płatniczych, udzielonych przez NFOŚiGW w celu zapewnienia ciągłości finansowania 
przedsięwzięcia wspieranego z Funduszu ISPA, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 Porozu-
mienia o realizacji projektu. 
 
Zabezpieczenia spłaty pożyczek oraz zwrotu jednorazowej kwoty środków z Funduszu 
ISPA dzieli się na: 
 

I. Zabezpieczenia podstawowe.  
Zakres zastosowania – zabezpieczenie podstawowe jest stosowane w odniesieniu do 
spłaty kwoty pożyczek, odsetek i ewentualnych kar umownych lub kwoty pożyczek wraz 
z odsetkami lub tylko kwoty pożyczek oraz zwrotu jednorazowej kwoty środków z 
Funduszu ISPA. Stanowi podstawowe źródło windykacji należności NFOŚiGW. 

 

II. Zabezpieczenia uzupełniające. 
Zakres zastosowania – zabezpieczenie uzupełniające jest stosowane w odniesieniu do 
spłaty kwoty pożyczek, odsetek i ewentualnych kar umownych lub odsetek i 
ewentualnych kar umownych lub tylko kar umownych oraz zwrotu jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA.  
Jest wymagane w przypadku, gdy zabezpieczenie podstawowe nie zabezpiecza w 
pełni ww. płatności. Wymagane jest bezwzględnie w odniesieniu do zabezpieczeń
podstawowych w formie gwarancji bankowej częściowej tzw. „kroczącej”, 
przewłaszczenia maszyn i urządzeń lub gdy zabezpieczenie podstawowe nie 
obejmuje części należności NFOŚiGW, np. odsetek od pożyczki lub kar umownych 
i/lub części jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA. 

 
Ad. I. Przyjmuje się następujące podstawowe zabezpieczenia spłaty pożyczek wraz z  

odsetkami i ewentualnymi karami umownymi oraz zwrotu jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA: 

 

1. Gwarancja bankowa. 
2. Poręczenie bankowe. 
3. Poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 
4. Gwarancja bankowa częściowa tzw. „krocząca”. 
5. Ubezpieczenie. 
6. Gwarancja ubezpieczyciela. 
7. Blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
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8. Poręczenie lub poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. 
przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu
terytorialnego – niezależne od pożyczkobiorcy/beneficjenta).  

9. Cesja należności z rachunku podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
10. Sądowy zastaw rejestrowy na udziałach i/lub akcjach. 
11. Nieodwołalne pełnomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów własnych rachunku 

podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta wraz z notarialnym oświadczeniem o 
poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

12. Weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzulą „bez 
protestu” wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl
art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

13. Weksel własny „in blanco” beneficjenta Funduszu ISPA opatrzony klauzulą „bez 
protestu”, zabezpieczający 150% wartości jednorazowej kwoty środków z Funduszu 
ISPA. 

14. Hipoteka zwykła wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w 
myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

 
Dla poszczególnych grup pożyczkobiorców/beneficjentów stosuje się następujące 
zabezpieczenia podstawowe: 
 

A. Zabezpieczenia podstawowe mające zastosowanie wobec wszystkich pożyczko-
biorców/beneficjentów:  

 

1. Gwarancja bankowa. 
2. Poręczenie bankowe. 
3. Poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 
4. Gwarancja bankowa częściowa tzw. „krocząca”. 
5. Ubezpieczenie. 
6. Gwarancja ubezpieczyciela. 
7. Blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
8. Poręczenie lub poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. 

przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu
terytorialnego – niezależne od pożyczkobiorcy/beneficjenta). 

9. Sądowy zastaw rejestrowy na udziałach i/lub akcjach. 
10. Cesja należności z rachunku podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
11. Weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzulą „bez 

protestu” wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl
art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

12. Hipoteka zwykła wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w 
myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

 
A 1. Zabezpieczenia podstawowe stosowane w odniesieniu do beneficjentów Funduszu 

ISPA, wskazanych przez Departament Przedsięwzięć Spójności (DS): 

1. Weksel własny „in blanco” beneficjenta Funduszu ISPA opatrzony klauzulą „bez protestu”, 
zabezpieczający 150% wartości jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA. 

 
B. Zabezpieczenia podstawowe stosowane w odniesieniu do osób prawnych z 

wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego: 
 

1. Cesja należności z rachunku podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
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C. Zabezpieczenia podstawowe stosowane głównie w odniesieniu do jednostek 
samorządu terytorialnego: 

 

1. Nieodwołalne pełnomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów własnych rachunku 
podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta wraz z notarialnym oświadczeniem o 
poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

2. Weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzulą „bez 
protestu” wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl
art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

3. Hipoteka zwykła wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w 
myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

 
C 1. Zabezpieczenie podstawowe stosowane głównie wobec przedsiębiorstw komunal-

nych o statusie spółek kapitałowych prawa handlowego. 
 

1. Poręczenie lub poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsię-
biorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego – 
niezależne od pożyczkobiorcy/beneficjenta). 

2. Sądowy zastaw rejestrowy na udziałach i/lub akcjach. 
3. Weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy/beneficjenta opatrzony klauzulą „bez 

protestu” wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl
art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

4. Hipoteka zwykła wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji w 
myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

 
D. Zabezpieczenia podstawowe stosowane w odniesieniu do osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą:

1. Gwarancja bankowa. 
2. Poręczenie bankowe. 
3. Poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 
4. Ubezpieczenie. 
5. Gwarancja ubezpieczyciela. 
6. Blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy. 
7. Poręczenie lub poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. przedsię-

biorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego – 
niezależne od pożyczkobiorcy). 

 
Charakterystyka zabezpieczeń podstawowych. 
 
1. Gwarancja bankowa. 
 
Zabezpieczenie w formie jednostronnego, nieodwołalnego zobowiązania banku, podlegające 
szczegółowym regulacjom przepisów Prawa bankowego. Spłata należności NFOŚiGW 
następuje po wezwaniu gwaranta do zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego – 
stosowane na życzenie pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
 
Warunki dodatkowe: 
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W przypadku gdy zabezpiecza spłatę kwoty pożyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych 
i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA w całości – jest stosowana jako 
jedyne zabezpieczenie spłaty należności (w innych przypadkach wymagane są zabezpieczenia 
uzupełniające). 
 
2. Poręczenie bankowe. 
 
Zabezpieczenie w formie umowy cywilno – prawnej. Spłata należności NFOŚiGW następuje 
po wezwaniu poręczyciela do zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego – 
stosowane na życzenie pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
 
Warunki dodatkowe: 
W przypadku gdy zabezpiecza spłatę kwoty pożyczki, odsetki i ewentualne kary umowne 
i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA w całości – jest stosowane jako 
jedyne zabezpieczenie spłaty należności (w innych przypadkach wymagane są zabezpieczenia 
uzupełniające). 
 
3. Poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez bank. 
 
Zabezpieczenie podlegające szczegółowym regulacjom przepisów Prawa wekslowego. Spłata 
należności NFOŚiGW następuje po wezwaniu pożyczkobiorcy/beneficjenta i poręczyciela 
wekslowego do zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego – 
stosowane na życzenie pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
 
Warunki dodatkowe: 
W przypadku gdy zabezpiecza spłatę kwoty pożyczki, odsetki i ewentualne kary umowne 
i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA w całości – jest stosowane jako 
jedyne zabezpieczenie spłaty należności (w innych przypadkach wymagane są zabezpieczenia 
uzupełniające). 
 
Zabezpieczenia podstawowe wymienione w punktach od 1 do 3 są równorzędne i mogą
być stosowane zamiennie. 
 
4. Gwarancja częściowa tzw. „krocząca”. 
 
Zabezpieczenie w formie jednostronnego, nieodwołalnego zobowiązania banku, podlega 
uregulowaniom szczegółowym jak gwarancja bankowa, o której mowa w pkt.1. Spłata 
należności NFOŚiGW następuje po wezwaniu gwaranta do zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego – stosowane na 
życzenie pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
 
Warunki dodatkowe: 
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Sukcesywnie zabezpiecza spłatę kolejnych transz pożyczki i/lub zwrot kwot środków z 
Funduszu ISPA – wymaga zabezpieczenia uzupełniającego (obejmującego spłatę kwoty 
pożyczki, odsetki i ewent. kary umowne i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z Funduszu 
ISPA) bez względu na zakres zabezpieczenia jaki obejmuje.  
 
5. 6. Ubezpieczenie / Gwarancja ubezpieczyciela. 
 
Zabezpieczenie w formie polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji tj. zobowiązania towa-
rzystwa ubezpieczeniowego, której zakres odpowiedzialności wynika z wewnętrznych 
przepisów dot. danego produktu ubezpieczeniowego i z obowiązujących przepisów prawa w 
tym zakresie. 
 
Zastosowanie: 
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego – 
stosowane na życzenie pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
 
Warunki dodatkowe: 
Akceptowane w przypadku zgodności oferowanego produktu ubezpieczeniowego z 
warunkami umowy i oczekiwaniami NFOŚiGW. 
 
7. Blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
 
Zabezpieczenie w formie bankowej dyspozycji pożyczkobiorcy/beneficjenta w odniesieniu do 
jego rachunku bankowego, po uprzednim zaakceptowaniu przez NFOŚiGW i określeniu 
zakresu pełnomocnictwa do korzystania ze środków objętych blokadą przez NFOŚiGW. 
 
Zastosowanie: 
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego – 
stosowane na życzenie pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
 
Warunki dodatkowe: 
Zabezpieczenie możliwe do stosowania po uprzednim określeniu banku, w którym ma zostać
dokonana blokada (zaakceptowanego przez NFOŚiGW) oraz warunków korzystania z tego 
rachunku. 
 
8. Poręczenie lub poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np. 

przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego lub jednostki samorządu 
terytorialnego – niezależne od pożyczkobiorcy/beneficjenta). 

 
W przypadku umowy poręczenia – zabezpieczenie w formie umowy cywilno-prawnej. Spłata 
należności NFOŚiGW następuje po wezwaniu poręczyciela do zapłaty. 
W przypadku awalu na wekslu – podlegające szczegółowym regulacjom przepisów prawa 
wekslowego. Spłata należności NFOŚiGW następuje po wezwaniu pożyczkobiorcy/ 
beneficjenta i poręczyciela wekslowego do zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci. 
 
Warunki dodatkowe: 
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Zabezpieczenie możliwe do zastosowania po stwierdzeniu zdolności kredytowej poręczycieli 
pozwalającej na udzielenie poręczenia. Wymaga to analizy finansowej każdego z podmiotów 
poręczających. Sposób i zakres analizy określa odrębna instrukcja. 
W przypadku gdy zabezpiecza spłatę kwoty pożyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub 
zwrot jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA w całości – nie wymaga zabezpieczenia 
uzupełniającego (w innych przypadkach wymagane są zabezpieczenia uzupełniające). 
 
9. Cesja należności z rachunku podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
 
Zabezpieczenie w formie umowy cywilno-prawnej. Spłata należności NFOŚiGW następuje 
po wezwaniu banku prowadzącego rachunek podstawowy pożyczkobiorcy/beneficjenta do 
zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Podmioty gospodarcze posiadające zdolność kredytową i przewidywaną dobrą kondycję
finansową w długim okresie, jak również zawierające długoterminowe umowy z odbiorcami 
wyrobów i usług. 
 
Warunki dodatkowe: 
Zabezpieczenie możliwe do zastosowania po stwierdzeniu zdolności kredytowej pożyczko-
biorcy/beneficjenta, stosowane głównie dla pożyczek udzielanych np. elektrowniom i elektro-
ciepłowniom w przypadku, gdy pożyczkobiorcy zawierają długoterminowe umowy z 
odbiorcami wyrobów i usług. 
Elementem niezbędnym przy tej formie zabezpieczenia jest zawiadomienie dłużnika 
(odbiorcy towarów i usług na podstawie umowy) i potwierdzenie dłużnika przyjęcia do 
wiadomości i stosowania umowy cesji. 
Wymaga zabezpieczenia uzupełniającego (obejmującego spłatę kwoty pożyczki, odsetek i 
ewent. kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej 
kwoty środków z Funduszu ISPA). 
 
10. Sądowy zastaw rejestrowy na udziałach i/lub akcjach. 
 
Zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego na udziałach i/lub akcjach należących do 
udziałowców spółki, korzystającej z pomocy finansowej ze środków NFOŚiGW i/lub 
środków z Funduszu ISPA. Warunkiem przyjęcia tej formy zabezpieczenia spłat należności 
jest dysponowanie przez spółkę siecią mediów na zasadzie własności. 
 
Zastosowanie: 
Jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa komunalne o statusie spółek kapita-
łowych prawa handlowego. 
 
Warunki dodatkowe: 
Wartość udziałów i akcji winna być wyceniona przez niezależnego biegłego, a wycena 
zaakceptowana przez stosowne komórki NFOŚiGW. Wartość zastawu nie może być niższa, 
niż 200% kwoty pożyczki i/lub kwoty środków z Funduszu ISPA. 
 
11. Nieodwołalne pełnomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów własnych 

rachunku podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
 
Zabezpieczenie w formie nieodwołalnego zobowiązania się pożyczkobiorcy/beneficjenta do 
udostępnienia jego środków finansowych. Spłata należności NFOŚiGW następuje po 
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wezwaniu banku prowadzącego rachunek podstawowy pożyczkobiorcy/beneficjenta do 
zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Warunki dodatkowe: 
Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi 
egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. W przypadku gdy zabezpiecza spłatę kwoty 
pożyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z 
Funduszu ISPA w całości – nie wymaga zabezpieczeń uzupełniających (pod warunkiem, że
roczna obsługa zadłużenia nie przekracza 15% dochodów budżetu ogółem). 
 
12. Weksel własny pożyczkobiorcy/beneficjenta „in blanco” opatrzony klauzulą „bez 

protestu”. 
 
Zabezpieczenie podlegające szczegółowym regulacjom przepisów prawa wekslowego. Spłata 
należności NFOŚiGW następuje po wezwaniu pożyczkobiorcy/beneficjenta do zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty gospodarcze uczestniczące w realizacji 
przedsięwzięć ISPA.. 
 
Warunki dodatkowe: 
Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi 
egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. W przypadku gdy zabezpiecza spłatę kwoty 
pożyczki, odsetek i ewent. kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z 
Funduszu ISPA w całości – nie wymaga zabezpieczeń uzupełniających.  
 
13. Hipoteka zwykła.

Zabezpieczenie w formie hipoteki zwykłej ustanawianej na nieruchomościach stanowiących 
własność pożyczkobiorcy/beneficjenta. Spłata należności NFOŚiGW następuje po sprzedaży
nieruchomości obciążonej hipoteką.

Zastosowanie:  
• jednostki samorządu terytorialnego,  
• podmioty gospodarcze w przypadku gdy dysponują mieniem o cechach łatwej 

zbywalności. 
 
Warunki dodatkowe: 
Przy zabezpieczeniu w postaci hipoteki zwykłej stosuje się następujące zasady: 
• Hipoteka zwykła jest ustanowiona w kwocie równej kwocie pożyczki i/lub jednorazowej 

kwocie środków z Funduszu ISPA. 
• Kwota pożyczki i/lub jednorazowa kwota środków z Funduszu ISPA nie powinna 

przekraczać 75% wartości nieruchomości według operatów szacunkowych (w przypadku, 
gdy ekspert Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) oceni, że nieruchomości 
przeznaczone pod hipotekę są trudno zbywalne, może zażądać, aby kwota zabezpieczanej 
hipoteką pożyczki i/lub kwotę środków z Funduszu ISPA nie przekraczała 50% wartości 
według operatów szacunkowych obiektów przeznaczonych pod hipotekę).  
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• Akt notarialny ustanawiający hipotekę zawiera oświadczenie o poddaniu się rygorowi 
egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 

• Nie przyjmuje się jako zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi, obiektami wynajętymi oraz obiektami, które mają powstać w
wyniku realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego przedmiotową pożyczką i/lub 
dofinansowanego z Funduszu ISPA. Nie przyjmuje się także jako zabezpieczenia 
hipotecznego nieruchomości stanowiących obiekty użyteczności publicznej, takich jak 
zakłady opieki zdrowotnej, domy opieki społecznej, szkoły, przedszkola, parki i tym 
podobne.  

• Zabezpieczenie w formie hipoteki zwykłej wymaga zabezpieczenia uzupełniającego, 
przeważnie w postaci hipoteki kaucyjnej do wysokości 50% kwoty pożyczki i/lub 
jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA, zabezpieczającej spłatę odsetek i ewent. 
kar umownych (z zachowaniem zasad jak w przypadku hipoteki zwykłej). 

 
W przypadku zabezpieczeń łączonych, z których każde obejmuje spłątę części kwoty 
pożyczki i/lub zwrot części jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA w postaci 
hipoteki i poręczenia lub gwarancji wraz z inną formą zabezpieczenia podstawowego – 
wymagane jest zabezpieczenie uzupełniające obejmujące spłatę kwoty pożyczki, odsetki 
i ewent. kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot 
jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA. 
 
Ad. II. Stosuje się następujące zabezpieczenia uzupełniające: 
 
1. Weksel własny pożyczkobiorcy/beneficjenta „in blanco” opatrzony klauzulą „bez 

protestu”. 
2. Nieodwołalne pełnomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów własnych rachunku 

podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta. 
3. Hipoteka kaucyjna.  
4. Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się pożyczkobiorcy/beneficjenta 

egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 
 
Charakterystyka zabezpieczeń uzupełniających. 
 
1. Weksel własny pożyczkobiorcy/beneficjenta „in blanco” opatrzony klauzulą „bez 

protestu”. 
 
Zabezpieczenie podlegające szczegółowym regulacjom przepisów prawa wekslowego. Spłata 
należności NFOŚiGW następuje po wezwaniu pożyczkobiorcy/beneficjenta do zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci. 
 
Warunki dodatkowe: 
Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi 
egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.  
Zabezpieczenie uzupełniające obejmujące spłatę kwoty pożyczki, odsetek i ewentualnych kar 
umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA – w zależności od zakresu należności objętego zabezpieczeniem 
podstawowym. 
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2. Nieodwołalne pełnomocnictwo do korzystania z subkonta dochodów własnych 
rachunku podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta, 

 
Zabezpieczenie w formie nieodwołalnego zobowiązania pożyczkobiorcy/beneficjenta. Spłata 
należności NFOŚiGW następuje po wezwaniu banku prowadzącego rachunek podstawowy 
pożyczkobiorcy/beneficjenta do zapłaty. 
 
Zastosowanie: 
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci. 
 
Warunki dodatkowe: 
Zabezpieczenie stosowane wraz z notarialnym oświadczeniem o poddaniu się rygorowi 
egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.  
Zabezpieczenie uzupełniające obejmujące spłatę kwoty pożyczki, odsetek i ewent. kar 
umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA – w przypadku, gdy w 
ocenie Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) kondycja finansowa 
pożyczkobiorcy/ beneficjenta nie pozwala na zastosowanie jedynie zabezpieczenia 
podstawowego. 
 
3. Hipoteka kaucyjna. 
 
Zabezpieczenie w formie hipoteki kaucyjnej ustanawianej na nieruchomościach stanowiących 
własność pożyczkobiorcy/beneficjenta. Spłata należności NFOŚiGW następuje po sprzedaży
nieruchomości obciążonej hipoteką.
Zastosowanie:  
• jednostki samorządu terytorialnego,  
• podmioty gospodarcze w przypadku gdy dysponują mieniem o cechach łatwej 

zbywalności. 
 
Warunki dodatkowe: 
Zabezpieczenie uzupełniające do wysokości 50% kwoty pożyczki i/lub jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA, stosowane w przypadku zabezpieczenia spłaty pożyczki i/lub 
zwrotu jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA hipoteką zwykłą, obejmujące spłatę
kwoty odsetek i ewent. kar umownych, w zależności od zakresu należności objętego 
zabezpieczeniem podstawowym. Podlega takim samym zasadom jak hipoteka zwykła. 
 
4. Oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się pożyczkobiorcy/ 

beneficjenta egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 
 
Zabezpieczenie w formie notarialnego oświadczenia woli o poddaniu się pożyczkobiorcy/ 
beneficjenta dobrowolnej egzekucji z jego majątku. Spłata należności NFOŚiGW następuje 
po wezwaniu pożyczkobiorcy/beneficjenta do zapłaty. 
 
Zastosowanie:  
Wszyscy pożyczkobiorcy/beneficjenci (ze szczególnym uwzględnieniem jednostek 
samorządu terytorialnego ze względu na wchodzące w zakres stosowania tej formy  
zabezpieczenia podstawowe). 
 
Warunki dodatkowe:  
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Zabezpieczenie uzupełniające stosowane wraz z zabezpieczeniem podstawowym w formie 
nieodwołalnego pełnomocnictwa do korzystania z subkonta dochodów własnych rachunku 
podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta, weksla własnego „in blanco” lub hipoteki. 
 

Podstawowe konstrukcje – schematy zabezpieczeń.

I. Podstawowe schematy zabezpieczeń spłaty pożyczek i/lub zwrotu środków z 
Funduszu ISPA stosowane w odniesieniu do wszystkich pożyczkobiorców/ 
beneficjentów: 

 

1. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, poręczenie bankowe, poręczenie 
wekslowe (awal) udzielone przez bank, ubezpieczenie, gwarancja ubezpieczyciela, 
blokada środków na rachunku bankowym dłużnika – obejmujące spłatę kwoty pożyczki, 
odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z 
Funduszu ISPA w całości. 
Zabezpieczenie uzupełniające: bez zabezpieczenia uzupełniającego. 

 

2. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, poręczenie bankowe, poręczenie 
wekslowe (awal) udzielone przez bank, ubezpieczenie, gwarancja ubezpieczyciela, 
blokada środków na rachunku bankowym dłużnika – obejmujące spłatę tylko kwoty 
pożyczki lub kwoty pożyczki wraz z odsetkami i/lub zwrot części jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA. 
Zabezpieczenie uzupełniające: weksel własny pożyczkobiorcy/beneficjenta „in blanco” 
opatrzony klauzulą „bez protestu” obejmujący zabezpieczenie spłaty odsetek i ewent. kar 
umownych lub kar umownych i/lub pozostałe płatności z tytułu jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA. 

 

3. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa częściowa tzw. „krocząca” 
sukcesywnie zabezpieczająca spłatę kolejnych transz pożyczki i/lub zwrot kwot środków 
z Funduszu ISPA. 
Zabezpieczenie uzupełniające: weksel własny pożyczkobiorcy/beneficjenta „in blanco” 
opatrzony klauzulą „bez protestu” obejmujący zabezpieczenie spłaty kwoty pożyczki, 
odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA. 

 

4. Zabezpieczenie podstawowe: sądowy zastaw rejestrowy na udziałach i/lub akcjach, 
poręczenie lub poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty, niezależne od
pożyczkobiorcy/beneficjenta – obejmujące spłatę kwoty pożyczki, odsetek i ewent. kar 
umownych lub kwoty pożyczki wraz z odsetkami lub tylko kwoty pożyczki i/lub zwrot 
jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA (lub jej część). 
Zabezpieczenie uzupełniające: weksel własny pożyczkobiorcy/beneficjenta „in blanco” 
opatrzony klauzulą „bez protestu” obejmujący zabezpieczenie spłaty odsetek i ewent. kar 
umownych lub kar umownych i/lub pozostałe płatności z tytułu jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA. Dopuszcza się także inne formy zabezpieczenia 
uzupełniającego, np. w formie hipoteki zwykłej lub kaucyjnej (z zachowaniem zasad 
wymienionych w niniejszej instrukcji). Zabezpieczenie uzupełniające stosuje się także, 
gdy w ocenie Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) sytuacja finansowa 
pożyczkobiorcy/beneficjenta wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia spłaty 
należności. 
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II. Podstawowe schematy zabezpieczeń spłaty pożyczek i/lub zwrotu środków z 
Funduszu ISPA stosowane w odniesieniu do osób prawnych z wyłączeniem 
jednostek samorządu terytorialnego (głównie w energetyce zawodowej). 

 

5. Zabezpieczenie podstawowe: cesja należności z rachunku podstawowego 
pożyczkobiorcy/beneficjenta – obejmujące spłatę kwoty pożyczki, odsetek i ewent. kar 
umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z Funduszu ISPA. 
Zabezpieczenie uzupełniające: weksel własny pożyczkobiorcy/beneficjenta „in blanco” 
opatrzony klauzulą „bez protestu” obejmujący spłatę kwoty pożyczki, odsetek i ewent. 
kar umownych lub odsetek wraz z ewent. karami umownymi i/lub zwrot jednorazowej 
kwoty środków z Funduszu ISPA. 

 
III. Podstawowe schematy zabezpieczeń spłaty pożyczek i/lub zwrotu środków z 

Funduszu ISPA stosowane głównie w odniesieniu do jednostek samorządu 
terytorialnego: 

 

6. Zabezpieczenie podstawowe: nieodwołalne pełnomocnictwo do korzystania z subkonta 
dochodów własnych rachunku podstawowego pożyczkobiorcy/beneficjenta.  
Zabezpieczenie uzupełniające: notarialne oświadczenie pożyczkobiorcy/beneficjenta o 
poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. – obejmujące spłatę
kwoty pożyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA. 

 

7. Zabezpieczenie podstawowe: weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy/beneficjenta 
opatrzony klauzulą „bez protestu”.  
Zabezpieczenie uzupełniające: notarialne oświadczenie pożyczkobiorcy/beneficjenta o 
poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. – obejmujące spłatę
kwoty pożyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA. 

 

8. Zabezpieczenie podstawowe: hipoteka zwykła.  
Zabezpieczenie uzupełniające:  
• hipoteka kaucyjna do wysokości 50% kwoty pożyczki i/lub jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA obejmująca spłatę odsetek i/lub ewent. kar umownych. 

• notarialne oświadczenie pożyczkobiorcy/beneficjenta o poddaniu się rygorowi 
egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. – obejmujące spłatę kwoty pożyczki, 
odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrot jednorazowej kwoty środków z 
Funduszu ISPA. 

 
IV. Podstawowe schematy zabezpieczeń spłaty pożyczek stosowane głównie w 

odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

9. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, poręczenie bankowe, awal bankowy 
na wekslu – obejmujące spłatę kwoty pożyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych . 
Zabezpieczenie uzupełniające: bez zabezpieczenia uzupełniającego. 

 

10. Zabezpieczenie podstawowe: gwarancja bankowa, poręczenie bankowe, poręczenie 
wekslowe (awal) udzielone przez bank – obejmujące tylko kwotę pożyczki lub kwotę
pożyczki wraz z odsetkami. 
Zabezpieczenie uzupełniające:  
• weksel własny pożyczkobiorcy „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” obej-

mujący zabezpieczenie spłaty odsetek i ewent. kar umownych lub kar umownych lub 
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• hipoteka zwykła lub kaucyjna zabezpieczająca spłatę odsetek i ewentualnych kar 
umownych lub ewentualnych kar umownych (z zachowaniem zasad wynikających z 
niniejszej instrukcji), lub 

• poręczenie innych podmiotów niezależnych od pożyczkobiorcy (po ocenie 
finansowej przez Departament Analiz i Ryzyka Finansowego – DF) obejmujące 
płatności jw. 

 

11. Zabezpieczenie podstawowe: poręczenie lub poręczenie wekslowe (awal) udzielone 
przez inne podmioty, niezależne od pożyczkobiorcy – obejmujące spłatę kwoty pożyczki, 
odsetek i ewent. kar umownych lub kwoty pożyczki wraz z odsetkami lub tylko kwoty 
pożyczki. 
Zabezpieczenie uzupełniające: weksel własny pożyczkobiorcy „in blanco” opatrzony 
klauzulą „bez protestu” obejmujący zabezpieczenie spłaty odsetek i ewent. kar 
umownych lub kar umownych. Dopuszcza się także inne formy zabezpieczenia 
uzupełniającego, np. w formie hipoteki zwykłej lub kaucyjnej (z zachowaniem zasad 
wymienionych w niniejszej instrukcji). Zabezpieczenie uzupełniające stosuje się także, 
gdy w ocenie Departamentu Analiz i Ryzyka Finansowego (DF) sytuacja finansowa 
pożyczkobiorcy wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia spłaty. 

 
V. Podstawowe schematy zabezpieczeń zwrotu kwot środków z Funduszu ISPA 

stosowane w odniesieniu do beneficjentów Funduszu ISPA, wskazanych przez 
Departament Przedsięwzięć Spójności (DS): 

 
12. Zabezpieczenie podstawowe: weksel własny „in blanco” beneficjenta Funduszu ISPA 

opatrzony klauzulą „bez protestu”, zabezpieczający 150% wartości jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA. Nie wymaga złożenia zabezpieczenia uzupełniającego. 

 
Powyższe schematy są podstawowymi konstrukcjami zabezpieczeń spłaty pożyczek 
udzielanych przez NFOŚiGW oraz zwrotu środków z Funduszu ISPA. Dopuszcza się
inne zestawienia form zabezpieczeń pozwalających na pełne zabezpieczenie spłaty kwoty 
pożyczki, odsetek i ewentualnych kar umownych i/lub zwrotu jednorazowej kwoty 
środków z Funduszu ISPA po uprzedniej ocenie finansowej przez Departament Analiz i 
Ryzyka Finansowego (DF). Na wniosek Departamentu Przedsięwzięć Spójności (DS) 
odstępuje się od przeprowadzenia przez DF oceny sytuacji finansowej beneficjenta 
Funduszu ISPA, przy zabezpieczeniu 150% jednorazowej kwoty środków z Funduszu 
ISPA. 


