
 

Tabela opłat i kar umownych 

I. Opłaty 

L.p.  Rodzaj zadania Opłata w wysokości 

1 
Za sporządzenie aneksu do Umów: 
pożyczki, dotacji , przekazania środków 
jednostce budżetowej lub umorzenia 

wszystkie 
100,00 zł  

0,00 zł* 

2 
Za sporządzenie i doręczenie wezwania do 
zapłaty zaległości 

wszystkie 20,00 zł 

3 
Za wydanie opinii (informacji) o przebiegu 
realizacji Umów** 

wszystkie 50,00 zł 

4 

Z tytułu zmiany przeznaczenia środków 
pochodzących z umorzenia oraz 
sporządzenie w tym zakresie aneksu do 
Umowy Umorzeniowej 

wszystkie 

 - 2% kwoty umorzenia podlegającej 
zmianie przy pierwszej zmianie 
przeznaczenia, 

 - 3% kwoty umorzenia podlegającej 
zmianie przy każdej kolejnej 
zmianie przeznaczenia 

lecz nie mniej niż 250,00 zł 

5 
Za przedłużenie terminu rozliczenia 
środków pochodzących z umorzenia 

wszystkie 
odsetek wyliczonych według 
oprocentowania pożyczki za okres 
przesunięcia terminu rozliczenia. 

* dotyczy  Województwa Łódzkiego, Państwowych Jednostek Budżetowych. 
** dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku o opinię (informację). 

II. Kary 

L.p.   Kara w wysokości 

1 

Z tytułu nie umieszczenia informacji 
zgodnie z zapisami Umowy, iż zadanie 
zostało dofinansowane ze środków 
Funduszu 

Kwota dofinansowania do 50.000,00 zł 100,00 zł 

Kwota dofinansowania  
od 50.000.01 do 500.000,00 zł 

500,00 zł 

Kwota dofinansowania  
od 500.000,01 zł do 5.000.000,00 zł 

2.000,00 zł 

Kwota dofinansowania  
powyżej 5.000.000,00 zł 

5.000,00 zł 

2 
Z tytułu całkowitego braku osiągnięcia 
efektu rzeczowego lub ekologicznego 

niezależnie od kwoty 
10 % kwoty pożyczki, dotacji lub 
udzielonego umorzenia. 

3 
Za przetrzymanie przez Beneficjenta ponad 
termin wskazany w Umowie środków 
przekazanych przez Fundusz 

niezależnie od kwoty 
odsetek ustawowych, za każdy 
rozpoczęty dzień przetrzymania 
środków. 

4 
Z tytułu częściowego braku osiągnięcia 
efektu ekologicznego 

niezależnie od kwoty 

do 5% kwoty pożyczki, dotacji lub 
udzielonego umorzenia - określane 
indywidualnie przez Zarząd 
Funduszu w odniesieniu do 
zastosowanego wskaźnika efektu 
ekologicznego 

5 

Z tytułu dostarczenia dokumentów 
potwierdzających osiągnięcie planowanego 
efektu ekologicznego, osiągnięcie efektu 
rzeczowego oraz z tytułu przedstawienia 
końcowego rozliczenia zadania 
po terminie wynikającym z umowy 

Opóźnienie od 3 dni do 30 dni 
kalendarzowych 

100,00 zł 

Opóźnienie od 31 dni do 90 dni 
kalendarzowych 

200,00 zł 

Opóźnienie powyżej 90 dni 
kalendarzowych 

500,00 zł 

III. Kwoty kar i opłat ulegają zaokrągleniu do pełnego złotego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  

       zasadami ogólnymi za wyjątkiem opłaty, o której mowa w pkt 5 i kary wskazanej w pkt  3. 

IV. Wysokość opłat dla osób fizycznych, które uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na potrzeby   

       niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 50 % kwoty opłaty wskazanej w tabeli „I”. 


