
Na podstawie art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i terminy przeka-
zywania Êrodków z bud˝etu paƒstwa na prefinansowa-

nie projektów w ramach Programów Inicjatywy Wspól-
notowej INTERREG III A oraz tryb i terminy zwrotu po-
˝yczek do bud˝etu paƒstwa, a w szczególnoÊci:

1) dokumenty niezb´dne do przekazania po˝yczki;

2) sposób ustalania transz po˝yczki i warunki przeka-
zywania Êrodków; 

3) tryb i termin rozliczenia po˝yczki;

4) sposób zwrotu po˝yczki;
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5) tryb i termin zwrotu po˝yczki w przypadku, o którym
mowa w art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej
„ustawà”;

6) wysokoÊç prowizji bankowych;

7) wysokoÊç oprocentowania.

2. Prefinansowanie, o którym mowa w ust. 1, do-
tyczy:

1) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTER-
REG III A Kraj Zwiàzkowy Brandenburgia — Pol-
ska (Województwo Lubuskie) 2000—2006 — reali-
zowanego na podstawie decyzji Komisji Europej-
skiej K (2004) 5051 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmie-
niajàcej decyzj´ K (2001) 2107 z dnia 19 wrze-
Ênia 2001 r. zatwierdzajàcej program „INTER-
REG III A Brandenburgia/Województwo Lubuskie”
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTER-
REG III obejmujàcej Republik´ Federalnà Niemiec
i Rzeczpospolità Polskà,

2) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTER-
REG III A Meklemburgia Pomorze Przednie/Bran-
denburgia — Polska (Województwo Zachodnio-
pomorskie) 2000—2006 — realizowanego na pod-
stawie decyzji Komisji Europejskiej K (2004) 4773
z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniajàcej decyzj´
K (2001) 2109 z dnia 20 wrzeÊnia 2001 r. zatwier-
dzajàcej program „INTERREG III Meklemburgia —
Pomorze Przednie/Brandenburgia — Wojewódz-
two Zachodniopomorskie (Westpommeren)”
w ramach inicjatywy wspólnotowej obejmujàcej
Republik´ Federalnà Niemiec i Rzeczpospolità
Polskà,

3) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTER-
REG III A Wolny Kraj Zwiàzkowy Saksonia — Pol-
ska (Województwo DolnoÊlàskie) 2000—2006 —
realizowanego na podstawie decyzji Komisji Euro-
pejskiej K (2004) 4657 z dnia 29 listopada 2004 r.
zmieniajàcej decyzj´ K (2001) 1358 z dnia 13 lip-
ca 2001 r. zatwierdzajàcej program „Wolny Kraj
Zwiàzkowy Saksonia — Województwo DolnoÊlà-
skie” w ramach inicjatywy wspólnotowej INTER-
REG III obejmujàcej Republik´ Federalnà Niemiec
i Rzeczpospolità Polskà,

zwanych dalej „Programami”.

§ 2. Minister odpowiedzialny za zarzàdzanie Pro-
gramami w Polsce przekazuje Ministrowi Finansów,
do 15 dnia ka˝dego miesiàca, zapotrzebowanie
na Êrodki na prefinansowanie projektów realizowa-
nych w ramach Programów w okresie kolej-
nych 3 miesi´cy, z tym ˝e zapotrzebowanie na pierw-
szy miesiàc tego okresu sporzàdza si´ w uj´ciu deka-
dowym.

§ 3. Oprocentowanie po˝yczki jest równe stopie
rentownoÊci 52-tygodniowych bonów skarbowych
sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzo-
nym w miesiàcu, poprzedzajàcym dany kwarta∏ kalen-

darzowy, dla ka˝dej transzy po˝yczki ciàgnionej w tym
kwartale, z zastrze˝eniem art. 209 ust. 5 ustawy.

Rozdzia∏ 2

Po˝yczki dla paƒstwowych jednostek
bud˝etowych

§ 4. 1. Udzielenie po˝yczki paƒstwowym jednost-
kom bud˝etowym nast´puje po z∏o˝eniu wniosku o jej
udzielenie wraz z informacjà o przyj´ciu projektu
do realizacji przekazanà przez Instytucj´ Krajowà dla
Programów.

2. Dokumentami niezb´dnymi do przekazania po-
˝yczki sà: 

1) umowa po˝yczki;

2) harmonogram przekazywania transz po˝yczki,
opracowany przez po˝yczkobiorc´.

3. Po˝yczkobiorca dokonuje miesi´cznej aktualiza-
cji harmonogramu przekazywania transz po˝yczki.

4. Minister Finansów przekazuje Êrodki na prefi-
nansowanie na rachunek bankowy po˝yczkobiorcy,
wskazany w umowie po˝yczki, w terminie i w wysoko-
Êci okreÊlonych w harmonogramie przekazywania
transz po˝yczki.

§ 5. 1. Po˝yczkobiorca przekazuje Ministrowi Fi-
nansów, do 15 dnia ka˝dego miesiàca, informacje
o wydatkach, dokonanych ze Êrodków po˝yczki w mie-
siàcu poprzednim.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1,
jest warunkiem przekazania nast´pnej transzy po˝yczki.

Rozdzia∏ 3

Po˝yczki dla jednostek samorzàdu terytorialnego

§ 6. 1. Udzielenie po˝yczki jednostkom samorzàdu
terytorialnego nast´puje po z∏o˝eniu wniosku o jej
udzielenie wraz z informacjà o przyj´ciu projektu
do realizacji przekazanà przez Instytucj´ Krajowà dla
Programów.

2. Dokumentami niezb´dnymi do przekazania po-
˝yczki sà: 

1) umowa po˝yczki; 

2) harmonogram przekazywania transz po˝yczki,
opracowany przez po˝yczkobiorc´.

3. Orygina∏ umowy po˝yczki minister odpowie-
dzialny za zarzàdzanie Programami przesy∏a Ministro-
wi Finansów.

4. Po˝yczkobiorca dokonuje miesi´cznej aktualiza-
cji harmonogramu przekazywania transz po˝yczki.

5. Oprocentowanie po˝yczki, z zastrze˝eniem
art. 209 ust. 5 ustawy, wynosi w przypadku:
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1) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTER-
REG III A Kraj Zwiàzkowy Brandenburgia — Polska
(Województwo Lubuskie) 2000—2006 dla:

a) Priorytetu 2 — Rozwój infrastruktury — 0,25 sto-
py rentownoÊci 52-tygodniowych bonów skar-
bowych sprzedanych na ostatnim przetargu,
przeprowadzonym w miesiàcu, poprzedzajà-
cym dany kwarta∏ kalendarzowy, dla ka˝dej
transzy po˝yczki ciàgnionej w tym kwartale,

b) Priorytetu 1 — Wspó∏praca gospodarcza
i wspieranie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
Priorytetu 3 — Ârodowisko naturalne, Prioryte-
tu 4 — Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
Priorytetu 6 — Wspó∏praca oraz Priorytetu 8 —
Pomoc techniczna — 0,1 stopy rentownoÊci
52-tygodniowych bonów skarbowych sprzeda-
nych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym
w miesiàcu, poprzedzajàcym dany kwarta∏ ka-
lendarzowy, dla ka˝dej transzy po˝yczki ciàgnio-
nej w tym kwartale,

c) Priorytetu 5 — Szkolenie i zatrudnienie —
0,0 stopy rentownoÊci 52-tygodniowych bonów
skarbowych sprzedanych na ostatnim przetar-
gu, przeprowadzonym w miesiàcu, poprzedza-
jàcym dany kwarta∏ kalendarzowy, dla ka˝dej
transzy po˝yczki ciàgnionej w tym kwartale;

2) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTER-
REG III A Meklemburgia Pomorze Przednie/Bran-
denburgia — Polska (Województwo Zachodniopo-
morskie) 2000—2006 dla:

a) Priorytetu B — Poprawa infrastruktury technicz-
nej i turystycznej — 0,25 stopy rentownoÊci
52-tygodniowych bonów skarbowych sprzeda-
nych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym
w miesiàcu, poprzedzajàcym dany kwarta∏ ka-
lendarzowy, dla ka˝dej transzy po˝yczki ciàgnio-
nej w tym kwartale,

b) Priorytetu A — Rozwój gospodarczy i koopera-
cja, Priorytetu C — Ârodowisko, Priorytetu D —
Rozwój wiejski, Priorytetu F — Wspó∏praca we-
wnàtrzregionalna, inwestycje na rzecz kultury
i spotkaƒ, fundusz ma∏ych projektów oraz Prio-
rytetu H — Pomoc techniczna — 0,1 stopy ren-
townoÊci 52-tygodniowych bonów skarbowych
sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowa-
dzonym w miesiàcu, poprzedzajàcym dany
kwarta∏ kalendarzowy, dla ka˝dej transzy po-
˝yczki ciàgnionej w tym kwartale,

c) Priorytetu E — Dzia∏ania na rzecz podwy˝szenia
kwalifikacji i oddzia∏ujàce na zatrudnienie
— 0,0 stopy rentownoÊci 52-tygodniowych bo-
nów skarbowych sprzedanych na ostatnim
przetargu, przeprowadzonym w miesiàcu, po-
przedzajàcym dany kwarta∏ kalendarzowy, dla
ka˝dej transzy po˝yczki ciàgnionej w tym kwar-
tale;

3) Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTER-
REG III A Wolny Kraj Zwiàzkowy Saksonia — Pol-

ska (Województwo DolnoÊlàskie) 2000—2006
dla:

a) Priorytetu B — Infrastruktura — 0,25 stopy ren-
townoÊci 52-tygodniowych bonów skarbowych
sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowa-
dzonym w miesiàcu, poprzedzajàcym dany
kwarta∏ kalendarzowy, dla ka˝dej transzy po-
˝yczki ciàgnionej w tym kwartale,

b) Priorytetu A — Rozwój gospodarczy i wspó∏pra-
ca przedsi´biorstw, Priorytetu C — Ârodowisko,
Priorytetu D — Rozwój obszarów wiejskich
i miejskich, Priorytetu F — Wspó∏praca — Kultu-
ra, sprawy spo∏eczne, bezpieczeƒstwo oraz
Priorytetu PT — Pomoc techniczna — 0,1 stopy
rentownoÊci 52-tygodniowych bonów skarbo-
wych sprzedanych na ostatnim przetargu, prze-
prowadzonym w miesiàcu, poprzedzajàcym da-
ny kwarta∏ kalendarzowy, dla ka˝dej transzy po-
˝yczki ciàgnionej w tym kwartale,

c) Priorytetu E — Kszta∏cenie, szkolenie i zatrud-
nienie — 0,0 stopy rentownoÊci 52-tygodnio-
wych bonów skarbowych sprzedanych na ostat-
nim przetargu, przeprowadzonym w miesiàcu,
poprzedzajàcym dany kwarta∏ kalendarzowy,
dla ka˝dej transzy po˝yczki ciàgnionej w tym
kwartale.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku zawierania umów po˝yczki przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra odpo-
wiedzialnego za zarzàdzanie Programami.

§ 7. Ârodki z bud˝etu paƒstwa, na prefinansowa-
nie, sà przekazywane na rachunek bankowy Ministra
Finansów do obs∏ugi po˝yczek, w terminie i w wyso-
koÊci wynikajàcych z zapotrzebowania, o którym mo-
wa w § 2.

§ 8. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa
Krajowego zawierania umów po˝yczek, Bank Gospo-
darstwa Krajowego wyst´puje do Ministra Finansów
o zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa
w § 7.

§ 9. 1. Po˝yczkobiorca przekazuje ministrowi odpo-
wiedzialnemu za zarzàdzanie Programami, do 7 dnia
ka˝dego miesiàca, informacje o wydatkach, dokona-
nych ze Êrodków po˝yczki w miesiàcu poprzednim.

2. Minister odpowiedzialny za zarzàdzanie Progra-
mami przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia ka˝-
dego miesiàca, informacje o wykorzystaniu Êrodków
po˝yczek w miesiàcu poprzednim.

3. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 2,
jest warunkiem przekazania Êrodków na zasilenie ra-
chunku bankowego, o którym mowa w § 7.

§ 10. Po˝yczkobiorca ponosi koszty prowizji zgod-
nie z tabelami prowizji i op∏at banku.
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Rozdzia∏ 4

Zwrot i rozliczenie po˝yczki

§ 11. 1. Zwrot Êrodków z otrzymanej po˝yczki na-
st´puje z rachunku bankowego Instytucji Krajowej dla
Programów lub Instytucji PoÊredniczàcej, prowadzo-
nego w Narodowym Banku Polskim dla Programów,
w terminie okreÊlonym w umowie po˝yczki, po przed-
stawieniu przez po˝yczkobiorc´ wniosku o p∏atnoÊç
wraz z dokumentami potwierdzajàcymi poniesione
wydatki, zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez In-
stytucj´ Krajowà dla Programów lub Instytucj´ Po-
Êredniczàcà.

2. W przypadku zwrotu po˝yczek przez paƒstwowe
jednostki bud˝etowe, Êrodki z rachunku bankowego,
o którym mowa w ust. 1, sà przekazywane na rachu-
nek bankowy bud˝etu paƒstwa w Narodowym Banku
Polskim, wskazany w umowie po˝yczki.

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa
Krajowego zawierania umów po˝yczek, Êrodki z ra-
chunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, sà prze-
kazywane na rachunek bankowy, o którym mowa
w § 7, poprzez rachunek bankowy po˝yczkobiorcy
utworzony do obs∏ugi po˝yczki.

§ 12. W przypadku niewp∏yni´cia Êrodków z bud˝e-
tu Unii Europejskiej, z przyczyn zale˝nych od po˝ycz-
kobiorcy, zwrot po˝yczki nast´puje ze Êrodków w∏a-
snych po˝yczkobiorcy, w terminie 3 miesi´cy od dnia

ostatecznego zwrotu po˝yczki, okreÊlonego w umowie
po˝yczki.

§ 13. Sp∏ata naliczonego oprocentowania po˝yczki
nast´puje na rachunek bankowy bud˝etu paƒstwa
w Narodowym Banku Polskim wskazany w umowie
po˝yczki, a w przypadku zlecenia Bankowi Gospodar-
stwa Krajowego zawierania umów po˝yczek — na ra-
chunek bankowy, o którym mowa w § 7.

§ 14. 1. Rozliczenie po˝yczki nast´puje w terminie
miesiàca od dnia ostatecznego zwrotu po˝yczki okre-
Êlonego w umowie po˝yczki, a w przypadku nie-
wp∏yni´cia w tym terminie Êrodków z bud˝etu Unii
Europejskiej — na rachunek bankowy, o którym mo-
wa w § 11 ust. 1, w terminie miesiàca od dnia ich
wp∏ywu.

2. Rozliczenie po˝yczki w przypadku, o którym
mowa w § 12, nast´puje w terminie miesiàca od dnia
zwrotu po˝yczki, ze Êrodków w∏asnych po˝yczko-
biorcy.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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