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Informator Banku Millennium – sierpień 2017 r.

Fundusze unijne

Jednorazowa wypłata dotacji w leasingu 
Perspektywa unijna na lata 2014–2020 to nowe możliwości pozyskania dofinansowania 
planowanych przez przedsiębiorców projektów i inwestycji. Jeszcze przez 3 lata 
dotacje będą dystrybuowane w ramach programów regionalnych poszczególnych 
województw, Programu Inteligentny Rozwój oraz Programu Polska Wschodnia. 
Przewidziano również wsparcie o charakterze pozadotacyjnym – przedsiębiorca 
otr zymuje korzystniejsze warunk i sp łaty swoich zobowiązań f inansowych 
w porównaniu z ofertą komercyjną.

Warto przypomnieć nowe regulacje dotyczące finansowania w formie leasingu, które 
pojawiły się w aktualnej perspektywie unijnej. Przed rokiem 2014 przedsiębiorcy 
preferowali f inansowanie kredytem ze względu na możliwość uzyskania dotacji 
jednorazowej. Finansowanie leasingiem było rozliczane w ratach. Perspektywa 
2014–2020 ujednoliciła zasady wypłat – przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania 
jednorazowej wypłaty środków także w przypadku wyboru leasingu. To rozwiązanie 
pojawiło się w większości opublikowanych wytycznych dotyczących kwalif ikowania 
wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Mechanizm jest 
identyczny, jak w przypadku kredytu technologicznego – wystarczy wskazać we wniosku 
firmę leasingową jako podmiot upoważniony do zakupu przedmiotu finansowania.

Dotacje na projekty, które można sf inansować leasingiem, są przeznaczone dla 
przedsiębiorców i insty tucji świadczących usługi w zakresie prac badawczo- 
-rozwojowych, np. na inwestycje w infrastrukturę i innowacyjne usługi. Wsparcie 
obejmuje projekty, których celem jest rozwój sektora MŚP poprzez inwestycje 
w rzeczowe aktywa trwałe oraz war tości niematerialne i prawne niezbędne do 
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów czy usług wpływających 
na wzrost konkurencyjności. Wspierane są również działania związane z poszerzaniem 
rynków zbytu lub palety oferowanych produktów, projekty wpisujące się w obszary 
inteligentnej specjalizacji, oszczędności surowców i energii, polegających na budowie 
bądź rozbudowie obiektów, maszyn, instalacji i urządzeń. Dotacje można otrzymać 
także na różne formy informatyzacji przedsiębiorstw, takie jak wprowadzenie 
elektronicznych systemów zarządzania lub budowania relacji z klientami.
Aby skorzystać z dofinansowania w formie leasingu, należy:
1) określić swoje potrzeby inwestycyjne,
2)  przeanalizować różne formy dotacji – w tym celu można także skonsultować się 

z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich,
3) sprofilować pomysł pod kątem warunków konkursowych,
4)  przygotować wniosek wskazujący f irmę leasingową jako podmiot upoważniony 

do zakupu przedmiotu – warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy firm 
doradczych specjalizujących się w uzyskiwaniu pozytywnej oceny wniosku,

5) przygotować załączniki do wniosku (w tym promesę leasingową),
6) złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Kalendarium prawne
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 USTAWA z dnia 23 marca 2017 r.  
o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 
nad pośrednikami kredytu hipotecznego 
i agentami. Ustawa określa zasady i tryb 
zawierania umów o kredyt hipoteczny; 
prawa i obowiązki kredytodawcy, 
pośrednika kredytu hipotecznego i agenta 
w zakresie informacji udzielanych przed 
zawarciem umowy o kredyt hipoteczny 
oraz prawa i obowiązki konsumenta, 
kredytodawcy, pośrednika kredytu 
hipotecznego i agenta w związku 
z zawartą umową o kredyt hipoteczny; 
skutki uchybienia przez kredytodawcę, 
pośrednika kredytu hipotecznego i agenta 
obowiązkom; zasady i tryb sprawowania 
nadzoru nad pośrednikami kredytu 
hipotecznego i agentami.

 Zgodnie z ww. ustawą agentem jest 
przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  
– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 459), wykonujący czynności 
pośrednictwa kredytu hipotecznego, 
występujący w imieniu i na rzecz 
wyłącznie jednego pośrednika kredytu 
hipotecznego. Pośrednikiem kredytowym 
jest przedsiębiorca w rozumieniu 
art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny, niebędący 
kredytodawcą, k tóry w ramach 
wykonywanej działalności gospodarczej 
lub zawodowej, za wynagrodzeniem 
w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej 
formie korzyści finansowej: a) przedstawia 
lub oferuje konsumentom umowy 



Lipcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej 
nie przyniosło zmian w ocenie perspektyw 
krajowej polityki pieniężnej. RPP utrzymała 
stopy na niezmienionym poziomie i od 
marca 2015 r. stopa referencyjna pozostaje 
na rekordowo niskim poziomie 1,50%. 
Niewielkim zmianom uległa też retoryka 
komunikatu. Rada podtrzymała stwierdzenie, 
że w świetle dostępnych danych i prognoz 
obecny poziom stóp procentowych sprzyja 
utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce 
równoważonego wzrostu oraz pozwala 
zachować równowagę makroekonomiczną. 
Na konferencji po posiedzeniu prezes Adam 
Glapiński powtórzył swoje stanowisko, 
iż z ogromnym prawdopodobieństwem 
do 2018 r. stopy procentowe nie ulegną  
zmianie.

Retoryka Rady nie uległa zmianie pomimo 
wyników nowej projekcji inf lacji i PKB, 
z której wynika, iż w połowie tego roku 
luka popytowa stanie się dodatnia, czyli 
wzrost gospodarczy będzie wyższy od 
tempa wzrostu produktu potencjalnego. To, 
w połączeniu z przyspieszającą dynamiką 
płac, która będzie przewyższała dynamikę 
wydajności, będzie przekładało się na 
narastanie presji inflacyjnej. W rezultacie 
inflacja, w tym także inflacja netto, będzie 
stopniowo rosła i w roku 2019 wyniesie 
2,5%. Centralna ścieżka inflacji na rok 2017 
została natomiast nieznacznie obniżona 
do 1,9%. Oznacza to, że w horyzoncie 
projekcji zakłada się ujemne realne 
stopy procentowe. Prezes Glapiński 
nie widzi aktualnie ryzyka płynącego 
z przedłużającego się okresu ujemnych 
realnych stóp procentowych. Takie 
stanowisko nie jest jednak podzielane przez 
część Rady. Obecni na konferencji prof. 
Gatnar oraz dr Zubelewicz wyrazili obawy 
w związku z przedłużającym się okresem 
ujemnych realnych stóp procentowych, 

co może mieć potencjalnie niekorzystny 
wpływ na stabilność makroekonomiczną, 
w tym na oszczędności. Wydaje się 
jednak, że taki pogląd podzielany jest przez 
mniejszość w Radzie, a prezes Glapiński jest 
obecnie przekonany, że większość gremium 
poprze jego stanowisko. Nie można jednak 
wykluczyć, że jeśli wzrost gospodarczy 
będzie się utrzymywał, a inflacja bazowa 
będzie stopniowo przyspieszać, retoryka 
także innych członków Rady zacznie się 
zmieniać w kierunku bardziej jastrzębiej. 
Nie spodziewamy się jednak tego wcześniej 
niż na początku przyszłego roku. Najbliższe 
miesiące powinny przynieść stabilizację 
parametrów polityki pieniężnej.

Łagodna retoryka polskiej RPP kontrastuje 
z retoryką części największych banków 
centralnych, sygnalizujących możliwy 
odwrót od łagodnej polityki pieniężnej 
i ultraniskich stóp procentowych. Do grona 
amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która 
jako pierwsza spośród największych banków 
centralnych rozpoczęła proces normalizacji 
polityki monetarnej, wkrótce dołączyć 
mogą kolejne banki. W lipcu na podwyżkę 
stóp procentowych zdecydował się bank 
centralny Kanady. Już w czerwcu prezes 
BoC używając zaskakująco jastrzębiej 
retoryki, zapowiedział – w ocenie rynku – 
nadchodzącą podwyżkę stóp procentowych. 
Kolejnym może okazać się Bank Anglii, 
gdzie toczy się debata o zasadności 
utr zymywania s tóp procentowych 
na rekordowo niskim poziomie. Opis 
czerwcowego posiedzenia banku pokazał, 
że aż troje z ośmiu bankierów centralnych 
opowiedziało się za podwyżką kosztu 
pieniądza. Mimo iż prezes Mark Carney 
stwierdził niedawno, że nie nadszedł jeszcze 
czas na podwyżkę stóp procentowych, 
to w jego ocenie „Usunięcie pewnej dozy 
stymulacji monetarnej może stać się 

konieczne”. Zaostrzenie retoryki widać 
także w Europejskim Banku Centralnym. 
Czerwcowe posiedzenie EBC zakończyło 
się usunięciem z komunikatu informacji 
o możliwej obniżce stóp procentowych. 
Mimo iż nikt nie oczekiwał obniżki kosztu 
pieniądza, to samo usunięcie takiego 
sformułowania jest dużym wydarzeniem 
w ostrożnym zazwyczaj komunikowaniu się 
banków z rynkiem finansowym. Nadal na 
drugim biegunie znajduje się natomiast Bank 
Japonii, gdzie koszt pieniądza utrzymywany 
jest na rekordowo niskim poziomie, a bank 
dodatkowo prowadzi wciąż agresywną 
politykę stymulacyjną. W tym miesiącu 
BoJ zaprezentował co prawda najbardziej 
optymistyczną od dwunastu lat prognozę 
gospodarki Japonii, jednak prezes Haruhiko 
Kuroda wykluczył jakiekolwiek zmiany 
w polityce pieniężnej. 

Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista 

Bank Millennium

Skompletowany wniosek wraz z załącznikami traf ia kolejno do oceny formalnej 
i merytorycznej, po której wydawana jest decyzja o przyznaniu dof inansowania. 
Ostatnim etapem jest podpisanie umowy, realizacja projektu oraz wypłata środków.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy doradców Millennium Leasing, k tórzy 
odpowiedzą na pytania dotyczące warunków finansowania oraz przekażą informacje 
na temat przebiegu procesu aplikacji o dofinansowanie oraz zbliżających się terminów 
konkursów. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.millennium-leasing.pl. 

Prognozy makroekonomiczne

Perspektywy polityki pieniężnej 

o kredyt hipoteczny lub b) udziela 
konsumentom pomocy, podejmując 
prace przygotowawcze lub inne 
przedumowne działania administracyjne 
inne niż wymienione w lit. a polegające 
na obsłudze dokumentów w związku 
z umowami o kredyt hipoteczny, lub c) 
zawiera z konsumentami umowy o kredyt 
hipoteczny w imieniu kredytodawcy.

 Działalność gospodarcza prowadzona 
przez pośredników kredytu hipotecznego 
i agentów podlega nadzorowi 
sprawowanemu przez Komisję Nadzoru 
Finansowego.

•	25	lipca	2017	r.	

	 USTAWA	 z	 dnia	 25	 maja	 2017	 r.	
o zmianie ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych innych 
ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do 
polskiego porządku prawnego przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 
r. w sprawie bezpieczeństwa działalności 
związanej ze złożami ropy naftowej 
i gazu ziemnego na obszarach morskich 
oraz zmiany dyrektywy 2004/35/
WE. Jak wynika z art. 41 dyrektywy, 
termin jej implementacji przez państwa 
członkowskie Unii Europejskiej upłynął 
w dniu 19 lipca 2015 r. 

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne.

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 31 31 31


