
Ogólne informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektów w ramach PO KL  

 

 

1. Dotacja rozwojowa w formie zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu  

i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.  

 

2. Z powyższego obowiązku zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych, 

fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa oraz Bank 

Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 209 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

 

3. W przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie 

nie przekracza 10 mln PLN, zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla  

in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

 

4. W przypadku gdy Beneficjent podpisał z Instytucją Wdrażającą kilka umów  

o dofinansowanie realizowanych  równolegle w czasie, których łączna wartość 

dofinansowania:  

 

a) nie przekracza 10 mln PLN – zabezpieczeniem prawidłowej realizacji każdej z tych 

umów jest złożony przez Beneficjenta w terminie wskazanym w umowie weksel  

in blanco wraz z deklaracją wekslową; 

 

b) przekracza 10 mln PLN – zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie 

powoduje przekroczenie limitu 10 mln PLN, oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane 

jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej  

z umowy o dofinansowanie, w jednej lub kilku z następujących form: 

 

- pieniądz; 

 

- poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,    

  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 

- gwarancja bankowa; 

 

- gwarancja ubezpieczeniowa; 

 

- poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

  z  dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości      

  (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275 oraz z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227,  

   poz.   1505); 

 

- weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

  kredytowej; 

 

- zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę  

  samorządu terytorialnego; 

 

- zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i   

   rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte jest zastawem może stanowić  

   przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy  

   ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu; 



 

- przewłaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie; 

 

 

- hipoteka wraz z cesją polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem      

  hipoteki; 

 

- poręczenie według prawa cywilnego. 

 

 

5. Dla projektów w których kwota przyznanego dofinansowania przekraczać będzie 

10 mln PLN, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach preferuje zabezpieczenie  

w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.   

 

6. Zabezpieczenie realizacji projektu powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz 

okres jego ostatecznego rozliczenia. Za ostateczne rozliczenie projektu rozumie się 

dzień zatwierdzenia przez IW końcowego wniosku o płatność. W związku z czym do 

okresu realizacji projektu należy dodać co najmniej 3 miesiące.  

 

7. Instytucja Organizująca Konkurs (WUP) zwraca beneficjentowi dokument stanowiący 

zabezpieczenie umowy na pisemny wniosek beneficjenta  po ostatecznym rozliczeniu 

umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu przez IW końcowego wniosku 

o płatność.  


