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                                                                                                    Pan Rafał Bartek

Radny Województwa Opolskiego

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie wsparcia do firm dotkniętych skutkami 
wywołanymi pandemią COVID-19, oferowanego przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju                       
Sp. z o.o., uprzejmie informuję.

Proponowany produkt różni się od standardowej oferty karencją w spłacie kapitału 
do 6 miesięcy, uproszczoną procedurą badania zdolności kredytowej, brakiem konieczności 
przedstawiania zaświadczeń o braku zaległości publiczno-prawnych m.in. wobec Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego oraz opinii banków, czy firm leasingowych -                  
w zamian ORFR Sp. z o.o. przyjmuje oświadczenia klientów. 

Bardzo istotnym jest fakt, że dokonując oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, 
Fundusz opiera się na danych z końca 2019 r. tj. z okresu przed wystąpieniem COVID-19. Wyniki 
finansowe w bieżącym roku danego przedsiębiorstwa, w stosunku do zeszłorocznych mogą się 
znacznie różnić, dlatego też nie są analizowane.

Główną formą zabezpieczenia oferowanej pożyczki jest weksel in blanco poręczony przez 
osobę fizyczną lub prawną, co z uwagi na czasookres ustanawiania zabezpieczenia oraz jego koszty 
jest propozycją bardziej optymalną. Jest to forma zabezpieczenia, która w przypadku standardowych 
produktów ORFR występuje jako forma dodatkowa, gdyż w wielu przypadkach Fundusz żąda od 
klienta innych zabezpieczeń takich jak hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy czy 
blokada środków na rachunku. Należy w tym miejscu również zaznaczyć, że wniosek o pożyczkę 
został maksymalnie uproszczony.

Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko udzielania tego rodzaju pożyczek, Fundusz nie przyjął 
regulacji wykluczających z pomocy branż najbardziej dotkniętych wystąpieniem pandemii.

Niezależnie od powyższego należy dodać, że przedsiębiorcy którzy skorzystali już ze wsparcia 
oferowanego przez Fundusz nie wnosili uwag co do wymogów jakie muszą spełnić, aby uzyskać 
pożyczkę obrotową z karencją w spłacie kapitału. 

Z poważaniem

                                             

Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Szymon Ogłaza
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