
 

 

 

                  Załącznik nr 1 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

System powinien składać się z dwóch modułów: 

• B2C – aplikacja do obsługi klienta, 

• Enterprise – aplikacja wspierająca realizowanie bieżących zadań FP. 

 

1) Aplikacja do obsługi klienta: 

1) Panel klienta: 

➢ Udostępnienie dedykowanej strony pozwalającej na składanie on-line wniosków 

pożyczkowych; system powinien posiadać architekturę otwartą pozwalającą na 

zintegrowanie w przyszłości innych typów wniosków, na przykład o dotację, 

➢ Umożliwienie samodzielnego zarejestrowania się przez potencjalnego wnioskodawcę, 

➢ Potwierdzenie konta linkiem aktywacyjnym i kodem sms, 

➢ Umożliwienie zmiany i odzyskania hasła, 

➢ Umożliwienie wysłania pytań do Funduszu bezpośrednio ze strefy klienta, 

➢ Umożliwienie dostępu do już złożonych wniosków wraz z ich statusem, 

➢ Umożliwienie rozdzielnia statusów wniosku widzianych przez klienta i widzianych przez 

pracownika, 

➢ Kontrola czy lista wymaganych dokumentów załączonych przez pożyczkobiorcę jest 

kompletna, zgodna z warunkami przypisanymi do produktu, 

➢ Udostępnienie panelu prezentującego zbiorczo aktywność pożyczkobiorców w strefie 

klienta: liczba zarejestrowanych leadów, liczba szkiców, liczba złożonych wniosków, 

➢ Zbieranie zapytań klienta i odkładanie ich jako leady; opcja pozwalająca na przeglądanie 

zarejestrowanych leadów w systemie, 

➢ Udostępnienie panelu pozwalającego na wydzielanie i obsługę kontaktów (wiadomości od  

wnioskodawców) pochodzących ze strefy klienta; z poziomu panelu pracownik powinien 

mieć możliwość oznaczenia wiadomości jako odczytanej oraz udzielenia odpowiedzi; na 

zbiorczej liście kontaktów powinno być wskazane, z jakim wnioskiem wiadomość jest 

związana i jaki jest status wniosku, 

➢ Dla pożyczek wypłaconych umożliwienie pożyczkobiorcy wglądu w aktualne saldo pożyczki 

oraz pobranie harmonogramu.  

2) Informowanie: 

➢ Prezentacja aktualnej oferty FP, informacja o parametrach dostępnych produktów:  

• nazwa produktu, 

• krótki opis: 

- na co? 

- dla kogo? 

• najniższe dostępne oprocentowanie, 

• minimalna i maksymalna kwota pożyczki, 

• wkład własny, 

• prowizja i opłaty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki, 

• okres ważności produktu, 

• minimalny i maksymalny okres karencji, 

• okres i typ spłaty (stała, malejąca itp.), 

• zabezpieczenie. 

➢ Udostępnienie „słowniczka”, zdefiniowanie haseł START-UP, STANDARD Preferencyjny, 

STANDARD, 

➢ Udostępnienie kalkulatora rat. 

3) Wnioskowanie o pożyczkę: 

➢ Założenie profilu klienta, 

➢ Uzupełnienie profilu klienta danymi pobieranymi z rejestrów zewnętrznych, takich jak: 

CEIDG, REGON oraz ich aktualizacja po zmianach wprowadzonych w rejestrach 



 

 

 

zewnętrznych, 

➢ Uzupełnienie profilu klienta danymi rejestrowymi wnioskodawcy, takimi jak: 

- przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD), 

- wielkość przedsiębiorstwa (według nomenklatury unijnej), 

- forma prawna, 

- forma opodatkowania, 

- dane adresowe (adres siedziby, działalności, korespondencyjny), 

- dane teleadresowe (adres email, telefon, strona WWW), 

➢ Uzupełnienie przez Wnioskodawcę profilu klienta danymi dot. informacji nt. proponowanego 

zabezpieczenia, m.in.: 

- rodzaj zabezpieczenia (weksel in blanco, poręczenie wekslowe osoby fizycznej, 

poręczenie osoby prawnej, hipoteka na nieruchomości nie mieszkaniowej, hipoteka na 

nieruchomości mieszkaniowej, hipoteka na nieruchomości gruntowej, pojazd, maszyna lub 

urządzenia, cesje z umów/kontraktów, inne), 

- wartość zabezpieczenia, 

➢ Uzupełnienie profilu klienta danymi o wnioskodawcy: 

- opis prowadzonej działalności, 

- informacja o kredytach, 

- główni odbiorcy wnioskodawcy, 

- główni dostawcy wnioskodawcy, 

- wykaz zobowiązań handlowych, 

- wykaz należności handlowych, 

- prognoza przychodu na koniec bieżącego roku, 

- prognoza dochodu na koniec bieżącego roku, 

- amortyzacja na koniec bieżącego roku, 

➢ Uzupełnienie profilu klienta innymi danym, takimi jak: 

- dane o zatrudnieniu, 

- dane o właścicielu i innych podmiotach powiązanych z wnioskodawcą lub pożyczką, 

- oświadczenia i zgody, 

➢ Uzupełnienie wniosku pożyczkowego wraz z możliwością jego zapisu i edycji (wniosek 

analogiczny do wniosku pożyczkowego udostępnionego przez WARP na stronie www), 

➢ System umożliwi zarejestrowanie wniosku firmy w trakcie organizacji, 

➢ Przypisanie do wniosku pracownika wraz z rolą, którą będzie pełnił na wniosku, taką jak: 

- wprowadzający, 

- analityk, 

- decydent, 

- cc, 

- prawnik,  

- administrator, 

➢ Umożliwienie zarządzania przepływem informacji pomiędzy pracownikami, którzy wniosek 

oceniają i akceptują; umożliwienie parametryzacji wielopoziomowej procesu akceptacji, 

➢ Wsparcie klienta, przez system, przy wypełnianiu wniosku pożyczkowego, w zakresie: 

- Daty złożenia wniosku oraz numeru sprawy (blokowanie możliwości uzupełnienia danych 

w tych polach), 

• Kwoty pożyczki (determinuje wybór produktu, wzór wniosku), 

• Danych wnioskodawcy (pobieranie aktualnych informacji z CEIDG, REGON i 

automatyczne uzupełnianie pozostałych danych, a także sprawdzanie tych, które 

zostały już wpisane; w przypadku gdy podane informacje nie są zgodne z danymi 

zawartymi w rejestrach zewnętrznych – wyróżnianie ich; podpowiedź dla klienta w 

jaki sposób należy je zmienić; gdy dane nie będą skorelowane z informacjami 

umieszczonymi w rejestrach zewnętrznych uniemożliwienie klientowi dalsze 

wypełnianie dokumentacji), 

• Danych poręczycieli przekazywanych na kwestionariuszach osobowych załączanych w 



 

 

 

formie skanu lub PDF z podpisem elektronicznym, 

• Planowanych wyników finansowych w okresie spłaty pożyczki (prezentacja 

przykładowo wypełnionej tabeli), 

• Przeznaczenia pożyczki (uwzględnienie limitów finansowania), 

• Cel finansowania i parametry pożyczki: 

- liczba rat, miesiące karencji, 

- opis inwestycji wraz z podaniem celów i założeń, 

- zestawienie dodatkowych źródeł finansowania, 

• Projektu inwestycyjnego: 

- system pozwala na pobieranie danych z „Listy wykluczeń” (automatycznie sprawdza 

wykluczone kody PKD), 

- system pozwala na pobieranie danych z „Listy sekcji PKD przyporządkowanych do 

obszarów inteligentnych specjalizacji w województwie wielkopolskim”, 

- system pozwala na kwalifikowanie klienta jako IS ze względu na PKD realizowanego 

projektu, 

- system pozwala na pobieranie danych z „Listy Wiejskich Obszarów Funkcjonalnych” 

(na podstawie wprowadzonego miejsca inwestycji ocenia pod kątem WOF), 

- system pozwala na kwalifikowanie klienta ze względu na wprowadzone miejsce 

inwestycji (np. możliwość finansowania wyłącznie projektów realizowanych na terenie 

województwa wielkopolskiego). 

➢ Kontrolowanie poprawności danych uzupełnionych we wniosku pożyczkowym 

(automatyczne wyróżnienie pól, które należy skorygować / uzupełnić), 

➢ Tworzenie kolejnych wersji wniosku pożyczkowego (na podstawie pierwotnego wniosku, po 

wezwaniach do uzupełnienia przez FP), 

➢ Udostępnianie wzorów dokumentów (do pobrania bądź uzupełnienia za pośrednictwem 

aplikacji), 

➢ Udostępnianie dokumentacji przez pracowników FP klientowi (np. wzoru umowy pożyczki), 

➢ Udostępnianie dokumentacji przez system klientowi (po wygenerowaniu np. zaświadczenia 

o pomocy de minimis, harmonogramu spłat – przekazywanie dokumentu do 

odpowiedniego folderu na profilu klienta), 

➢ Przesyłanie wniosku pożyczkowego wraz z załącznikami do FP, 

➢ Nadanie wiadomości do FP przy przesyłaniu dokumentacji pożyczkowej, 

➢ Monitoring statusu wniosku (weryfikowany przez OKL, przekazany do APO, pozytywnie 

zaopiniowany przez KK, itp.), 

➢ Dostęp do indywidualnych danych klienta (informacji o pożyczce, zaległościach, 

harmonogramu, danych finansowych – np. kwotach zapłaconych oraz pozostałych do 

spłaty, odsetkach umownych/karnych, kapitału umownego/zaległego), 

➢ Wizualizacja procesu w postaci grafu, 

• Udostępnianie klientowi danych kontaktowych do osoby obsługującej wniosek, umowę 

pożyczki, 

• Alert dla klienta w przypadku otrzymania wiadomości od pracownika FP, 

• Złożenie przez klienta rezygnacji z ubiegania się o pożyczkę, 

➢ Przechowywanie historycznych danych, 

➢ Umożliwienie klientowi samodzielnego usunięcia jego profilu. 

 

2) Aplikacja wspierająca realizowanie bieżących zadań FP: 

1) Obsługiwanie projektów i produktów pożyczkowych: 

➢ Wprowadzanie nowych projektów, ich wartości, dat granicznych (zawarcia Umowy 

Operacyjnej z Menadżerem, Okresów Budowy Portfela), nazw produktów 

udzielanych w ramach projektu wraz z ich krótkim opisem, 

➢ Definiowanie udziałowców projektu wraz z przypisaniem kwot/procentów ich 

udziałów, 

➢ Wprowadzanie min. oraz maks. wartości pożyczki, 

➢ Wprowadzanie min. oraz maks. liczby rat, 



 

 

 

➢ Wprowadzanie min. i maks. okresu karencji, 

➢ Wprowadzenie i kontrola maks. okresu na uruchomienie pożyczki, 

➢ Określanie limitu środków dostępnych w ramach projektu i kontrola ich 

wydatkowania (poziom wypłat na określony dzień), 

➢ Określanie i kontrola limitu środków dostępnych dla klienta,  

➢ Kontrola czy wprowadzany wniosek pożyczkowy mieści się w limitach określonych 

przez projekt, 

➢ Kontrola możliwości przyznania kolejnej pożyczki temu samemu klientowi, 

➢ Kontrola realizacji wskaźników (np. minimalna liczba: zawartych umów, zawartych 

umów z przedsiębiorcami o statusie Mikro, zawartych umów z przedsiębiorcami 

realizującymi projekt na danym obszarze, zawartych umów pożyczek 

przeznaczonych na realizację projektu o określonym PKD), 

➢ Rejestrowanie dokumentów projektowych (umowa, załączniki do umowy), 

➢ Przechowywanie dokumentacji projektowej (pomiędzy WARP a Menadżerem, 

pomiędzy WARP a klientem), 

➢ Przypisanie kosztów refundowanych do projektu, 

➢ Wyliczanie wysokości zwrotu kosztów refundowanych przy uwzględnieniu danych o 

spłacie/wypłacie pożyczek za m-c/kwartał, po wprowadzeniu odpowiednich 

współczynników/wzorów, 

➢ Monitorowanie wykorzystania kosztów do refundacji w ramach projektów, 

➢ Wizualizacja poziomu realizacji projektu (liczba/wartość udzielonych pożyczek, 

realizacja wskaźników), 

➢ Wizualizacja poziomu zarejestrowanych wniosków (wniosków w Biurze Obsługi 

Klienta, wniosków w Analizach). 

 

2) Obsługa wniosku pożyczkowego: 

➢ Rejestrowanie wniosków pożyczkowych, przy uwzględnieniu: 

• Daty złożenia wniosku (automatyczne nadanie daty w dniu transmisji wniosku z 

profilu klienta na aplikację FP), 

• Numeru wniosku (automatyczne przypisanie numeru wniosku zgodnie z 

kolejnością wpływu dokumentu, a także rodzajem produktu), 

• Wnioskowanej kwoty, 

• Produktu pożyczkowego (komponentu), 

• Danych rejestrowych i adresowych Wnioskodawcy, 

• Danych finansowych Wnioskodawcy, 

• Danych pozostałych osób oraz firm, które mogą wystąpić w procesie udzielania 

pożyczki (współmałżonek, poręczyciel wekslowy, współwłaściciel, osoba do 

kontaktu, reprezentant itp.), 

• Danych o zabezpieczeniach pożyczki. 

➢ Przetwarzanie wniosków pożyczkowych: 

• Sprawdzanie historii pożyczkobiorcy w systemie: 

- czy ma w Funduszu inne wnioski oczekujące na akceptację, 

- czy ma w Funduszu inne pożyczki, 

- czy miał w swojej historii wnioski odrzucone, 

- czy ma w Funduszu pożyczki opóźnione, 

- czy ma w Funduszu pożyczki wypowiedziane, 

- sprawdzenie czy jest na czarnej liście, 

➢ Generowanie opinii o kliencie na podstawie historycznych danych (ilość i wartość 

udzielonych pożyczek, kapitał pozostały do spłaty, opóźnienia w spłacie), 

➢ Pobieranie danych z rejestrów zewnętrznych (BIG INFOMONITOR, Krajowy Rejestr 

Długów, Dokumenty Zastrzeżone), 

➢ Pobieranie aktualnego lub pełnego odpisu księgi wieczystej (po wprowadzeniu jej 

numeru), 



 

 

 

➢ Pobieranie, w dowolnym momencie, aktualnego CEIDG, REGON i KRS, 

➢ Weryfikowanie powiązań Wnioskodawcy z innymi podmiotami zarejestrowanymi w 

systemie, 

➢ Powielanie wprowadzonych przez klienta danych we wszystkie oczekiwane miejsca 

(np. do kwestionariuszy, oświadczeń, weryfikacji dowodów, weryfikacji wyciągów, 

uchwał, umów pożyczek, dokumentów zabezpieczeń), 

➢ Automatyczne generowanie wzorów dokumentów/pism do klienta (np. oświadczeń, 

formularzy, kwestionariuszy) z uwzględnieniem wcześniej wprowadzonych danych 

klienta, poręczyciela, współmałżonków, dawców zabezpieczeń, nadawanie daty 

korespondencji (przeszłej/bieżącej/przyszłej), 

➢ Automatyczne numerowanie korespondencji do klienta (nadawanie l.dz.), 

➢ Automatyczne numerowanie uchwał, decyzji, umów pożyczek, 

➢ Wyliczanie scoringu klienta, 

➢ Udostępnienie panelu pozwalającego na wpisanie oceny wniosku przez analityka. 

Powinny być możliwe do wprowadzenia następujące informacje: 

• opis przez analityka dotychczasowej działalności firmy, 

• kwota i sposób udokumentowania wkładu własnego, 

• opis przedsięwzięcia, 

• całkowite zaangażowanie pożyczkobiorcy w Funduszu, 

• ocena zabezpieczeń, 

• wyniki analizy, 

• uwagi do dokumentacji, 

• warunki udzielenia wsparcia (rynkowe, de minimis), 

• warunki do podpisania umowy, 

• warunki do spełnienia po wypłacie pożyczki, 

• wymagane terminy rozliczenia pożyczki. 

➢ Udostępnienie panelu pozwalającego na wprowadzenie i prezentację ostatecznych i 

zaakceptowanych parametrów pożyczki oraz na wprowadzenie transz wraz z 

warunkami ich wypłaty, 

➢ Możliwość załączania dokumentów w formacie PDF z podpisem elektronicznym,  

➢ Pobieranie dokumentacji niezbędnej klientowi (np. wniosku, załączników do umowy 

pożyczki, umów i dokumentów zabezpieczeń) z podpisami elektronicznymi, 

➢ Zakładanie rachunku bankowego dla klienta, 

➢ Możliwość korekty danych (wprowadzonych przez klienta) przez pracownika FP, 

➢ Możliwość ponownego wygenerowania wszelkiej dokumentacji (po wprowadzonej 

korekcie) z dowolną datą, 

➢ Statusowanie wniosków, 

➢ Rejestrowanie kroków akceptacji wniosku, 

➢ Nadawanie wiadomości do klienta przez FP, 

➢ Alert do pracowników FP w przypadku przesłania dokumentacji od klienta. 

 

3) Obsługa klienta po zawarciu umowy pożyczki: 

➢ Utworzenie profilu pożyczkobiorcy na potrzeby FP, uwzględniającego dane 

wprowadzone na etapie wnioskowania o pożyczkę, ze szczególnym uwzględnieniem 

poniższych informacji:  

• Dane rejestrowe pobierane z REGON, CEIDG, KRS, 

• Obszar realizacji - lista województw z możliwością wyboru kilku; wybór: obszar 

miejski/wiejski (określenie, że jest to WOF, zgodnie z listą WOF) 

• Cel pożyczki (inwestycyjny/obrotowy/inwestycyjno-obrotowy), 

• Płeć pożyczkobiorcy, 

• Wielkość pożyczkobiorcy (Mikro, Mały, Średni, Duży), 

• Oznaczenie pożyczkobiorcy ze względu na długość prowadzenia działalności 

gospodarczej start-up (do 12 m-cy)/standard (powyżej 12 m-cy), 



 

 

 

• Oznaczenie pożyczkobiorcy ze względu na ilość przyznanych pożyczek (nowy 

klient/stały klient), 

• PKD projektu realizowanego przez pożyczkobiorcę (określenie, że jest to 

inteligentna specjalizacja, zgodnie z listą PKD). 

➢ Utworzenie katalogu pożyczki na potrzeby FP, uwzględniającego dane wprowadzone 

na etapie wnioskowania o pożyczkę, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych 

informacji:  

• Nazwa produktu, w ramach którego podpisano umowę pożyczki, 

• Numer umowy pożyczki, 

• Wartość pożyczki, 

• Kwota wypłaconych środków z pożyczki, 

• Data podpisania umowy pożyczki, 

• Data uruchomienia pożyczki (data wypłaty), 

• Data wypłaty ostatniej transzy, 

• Minimalny udział własny pożyczkobiorcy, 

• Określenie procentowo oraz wartościowo wkładu środków w pożyczkę (podział 

na wkład Pośrednika, Menadżera, inne źródła finansowania), 

• Wyliczenie procentowego/wartościowego udziału wkładu Pośrednika, Menadżera 

oraz innych źródeł finansowania w ostatniej pożyczce w projekcie, 

• Maksymalny okres na uruchomienie pożyczki, 

• Okres obowiązywania pożyczki, 

• Liczba rat, 

• Okres karencji, 

• Typ spłaty, 

• Oprocentowanie umowne, karne, ustawowe, stopa referencyjna, 

• Przeznaczenie pożyczki (zgodnie z zapisami Metryki Produktu), 

• Liczba dni na rozliczenie pożyczki, 

• Data rozliczenia, 

• Informacja czy środki z pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie 

nieruchomości, 

• Wartość pomocy publicznej, 

• Informacja o zabezpieczeniach. 

➢ Naliczanie odsetek dla pożyczki aktywnej, opóźnionej, wypowiedzianej, 

➢ Obliczenie oprocentowanie w zależności od stopy referencyjnej NBP oraz wskaźnika 

społecznego i ze wskazaniem, że nie może być niższe niż …, oprocentowanie liczone 

od rzeczywistych dni przez 365, 

➢ Oznaczenie kapitału spłaconego > 30 dni od daty wymagalnej raty jako kapitał 

przeterminowany, 

➢ Potwierdzenie salda: 

• możliwość wysyłki sms/mail do Klientów w celu potwierdzenia salda, 

• możliwość załączenia maila od Klientów dotyczących potwierdzenia salda. 

➢ Kontrolowanie wypłaconych środków do klienta < wartość pożyczki, 

➢ Sprawdzanie czy wypłata następuje w maksymalnym okresie na uruchomienie 

pożyczki, 

➢ Wyliczanie udzielonej pomocy de minimis, z możliwością pobrania kursu euro ze 

strony NBP z dnia bieżącego, 

➢ Korygowanie wyliczonej pomocy de minimis, w przypadku zawieszenia spłaty rat 

kapitałowych, przedterminowej spłaty pożyczki, wypowiedzenia umowy, 

➢ Wystawienie Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis na wzorze 

zaświadczenia (dostępnym w pliku excel), 

➢ Nadawanie statusu pożyczce (aktywna, spłacona, wypowiedziana), 

➢ Analizowanie pożyczek (sprawdzanie spłat kapitału, odsetek umownych, karnych, 

ustawowych, prowizji/opłat), 



 

 

 

➢ Kontrolowanie zgodności parametrów pożyczki z produktem pożyczkowym, 

➢ Automatyczne generowanie i wysyłanie wezwań np. do zapłaty, rozliczenia pożyczki 

poprzez e-mail do klientów oraz poręczycieli wekslowych oraz rzeczowych (po 

wysłaniu system powinien dawać możliwość ich wydrukowania i wysłania pocztą 

tradycyjną), 

➢ Automatyczne generowanie aneksów do umów,  

➢ Wskazywanie kwoty na potrzeby wypowiedzenia umowy a następnie egzekucji – 

prowadzonych działań sądowych z jasno podzieloną kwotą, 

➢ Sprawdzenie zadłużenia klienta na dany dzień w przeszłości i w przyszłości, 

➢ Wskazywanie z czego wynika zaległość bieżąca, 

➢ Umożliwienie generowania opinii, zaświadczeń nt. pożyczki, 

➢ Wskazywanie ile razy klient opóźnił się ze spłatą pożyczki oraz o ile dni, 

➢ Umożliwienie tworzenia indywidualnych notatek/informacji o kliencie (ustalony 

termin spłaty zaległości, status rozliczenia pożyczki z wydatków, dostarczenie 

aktualnej polisy itp.), 

➢ Prowadzenie działań monitoringowych.  

 

4) Obsługa harmonogramów pożyczek: 

➢ Mechanizm generowania harmonogramów pożyczek na etapach: 

• Doboru produktu, 

• Przygotowania umowy z pożyczkobiorcą, 

• Uruchomienia pożyczki, 

• po wypłacie kolejnych transz. 

➢ Umożliwienie generowania harmonogramów z ratami malejącymi (stała rata 

kapitałowa, malejące odsetki) oraz ratami stałymi (raty annuitowe) z wyborem 

liczby dni w roku 360/365 lub rzeczywista liczba dni/365, 

➢ Umożliwienie generowania harmonogramów z uwzględnieniem karencji w spłacie 

kapitału, 

➢ Możliwość tworzenia indywidualnego harmonogramu spłaty dla klienta ze 

wskazaniem dnia spłaty (miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca, do ostatniego 

dnia roboczego miesiąca, pierwszego dnia miesiąca, spłaty kapitału kwartalnie do 

….. a odsetek miesięcznie), 

➢ Zapewnienie funkcjonalności edycji harmonogramów w trakcie trwania pożyczki 

w zakresie: 

• zwiększenia/zmniejszenia liczby rat, 

• zmiany wielkości części kapitałowej spłacanej raty z automatycznym 

przeliczaniem kolejnych rat, 

• zastosowania karencji / wakacji kredytowych dla wybranych rat, 

• dodania raty balonowej lub półbalonowej, 

• zmiany oprocentowania pożyczki dla wybranego okresu, 

• ustalenia stopy zerowej dla wybranego okresu, 

• restrukturyzacji pożyczki (rozłożenia zaległego kapitału na raty przyszłe), 

➢ Umożliwienie automatycznego przeliczenia i rozksięgowania spłat oraz 

przeprowadzenia innych operacji finansowych, jeśli korekta harmonogramu 

dotyczy okresu przeszłego, 

➢ Możliwość decydowania, czy spłaty i inne operacje zarejestrowane na pożyczce 

mają zostać przeliczone po modyfikacji harmonogramu, 

➢ Umożliwienie użytkownikowi wskazania daty, do której modyfikowany 

harmonogram ma pozostać niezmieniony; 

➢ Mechanizm zbiorczego przegenerowania harmonogramów dla pożyczek o zmiennej 

stopie procentowej w przypadku zmiany stopy referencyjnej, 

➢ Mechanizm zbiorczego przegenerowania harmonogramów w przypadku zmiany 

wysokości maksymalnego oprocentowania pożyczek, 



 

 

 

➢ Udostępnienie możliwości zbiorczego wydruku (lub pobrania w jednej paczce) 

wszystkich zmodyfikowanych harmonogramów, 

➢ Mechanizm automatycznego wysyłania mailem do pożyczkobiorców zmienionych 

harmonogramów, 

➢ Umożliwienie pobrania harmonogramu dla wybranej pożyczki w formacie (XLSX, 

ODS, CSV, DOCX), 

➢ Umożliwienie zastosowania harmonogramu ugodowego dla pożyczek 

wypowiedzianych, będących w sądzie lub w egzekucji komorniczej, 

➢ Wygenerowanie harmonogramu ugodowego w układzie rat równych lub malejących 

z uwzględnieniem zadłużenia kapitałowego, odsetek umownych, odsetek karnych, 

odsetek ustawowych i opłat, 

➢ Możliwość wskazania przez użytkownika wysokości maksymalnej raty 

harmonogramu ugodowego. 

 

5) Sprawozdawanie: 

➢ Sprawozdanie do instytucji nadzoru (konstruowane za pośrednictwem Hurtowni 

danych, by móc różne elementy ewidencjonowane w systemie połączyć w jedno 

sprawozdanie – raport z różnych wybranych danych systemu, raport indywidualny), 

• Możliwość wyboru: produktu, z podziałem na jednostkowe pożyczki, ze 

wskazaniem ID pożyczki, nr pożyczki, nazwy firmy, nazwiska pożyczkobiorcy, 

kwoty umowy, daty wypłaty, 

• Możliwość zaznaczenia okresu za jaki ma być przygotowany raport, 

• Możliwość wyboru dnia na jaki ma być przygotowany raport, 

• Generowanie raportu w postaci arkusza Excel z możliwością jego dalszego 

przetwarzania. 

➢ Raport zawartych umów, 

➢ Raport niewypłaconych środków w ramach zawartych umów, 

➢ Raport spłaconych środków w ramach zawartych umów  

• Kapitał terminowy, przeterminowany, razem, 
• Odsetki umowne, od kapitału przeterminowanego, razem, 
• Koszty windykacji (sądowe, egzekucyjne), 
• Nadpłaty, 
• Podział na udział % WARP/BGK/WFR. 

➢ Raport wypłaconych środków, 

➢ Raport planowanych (wynikających z harmonogramów) spłat klientów w wieloletniej 

pespektywie z podziałem na produkty, 

➢ Raport klientów, ich danych teleadresowych, 

➢ Raport udzielonej pomocy de minimis, 

➢ Raport udzielonych pożyczek z uwzględnieniem PKD działalności, 

➢ Zestawienie złożonych wniosków, wniosków będących na etapie analizy, 

➢ Prognozy realizacji projektu, z uwzględnieniem realizacji kilku projektów w jednym 

czasie i różne formy ich finansowania (wkład własny Pośrednika, wkład Menadżera, 

zewnętrzne, dodatkowe źródła finansowania), 

➢ Raport zaległości bieżących, raport opóźnień,  

➢ Raport zaległości z podziałem na zaległości do 30 dni, 60 dni, 90 dni, itd. aż do 180 

i powyżej, 

➢ Raport umów aneksowanych wraz z wskazaniem przedmiotu aneksu, 

➢ Raport zabezpieczeń i aktualności, 

➢ Bilans pożyczek, 

➢ Raport umów wypowiedzianych, sądowych, egzekwowanych, upadłościowych, 

restrukturyzacji,  

➢ Zestawienie windykacji terenowych, 

➢ Raport umów rozliczonych oraz pozostałych do rozliczenia (rozliczenie środków z 

pożyczki zgodnie z celem), 



 

 

 

➢ Raport szkodowości na projektach,  

➢ Raport statusowania wniosków, 

➢ Raport korespondencji z klientem, 

➢ Raport stanów klienta,  

• % WARP, 

• kapitał terminowy, przeterminowany, razem, 

• odsetki umowne, odsetki do kapitału przeterminowanego, 

• koszty windykacji (sądowe, egzekucyjne), 

• ilość dni przeterminowania najstarszej zaległości kapitałowej, 

• status umowy, w przypadku umów wypowiedzianych – data wypowiedzenia. 

➢ Raport zmian na pożyczce, 

➢ Raport umów przypisanych do danego klienta, 

➢ Raport rezerw, 

➢ Raport budżetowania, 

• Przygotowanie prognozy budżetowej na okres kolejnych trzech lat, 

• Uwzględnienie przychodów z tytułu odsetek, prowizji, wynagrodzenia za 

uruchomienia, wynagrodzenia za spłaty dla pożyczek już uruchomionych, 

• Wprowadzenie parametrów produktów pożyczkowych, które będą potencjalnie 

uruchamiane w kolejnych latach z możliwością podania dla tych produktów 

wolumenów planowanych uruchomień w poszczególnych miesiącach, 

• Sparametryzowanie wskaźników ryzyka korygujących przepływy gotówki i 

przychody dla poszczególnych produktów, 

• Wygenerowanie zestawienia uwzględniającego pożyczki planowane do  

uruchomienia, pożyczki już uruchomione oraz ich sumę, 

➢ Raport operacji finansowych, 

➢ Raport alokacji i wykorzystania, 

➢ Zamknięcie miesiąca, 

➢ Wiekowanie: 

• % WARP,, 

• Kapitał przeterminowany, 

• Kapitał, którego spłata nastąpi w okresie od … do … 

➢ Raport z kosztów dodatkowych obciążających pożyczkobiorcę ze wskazaniem nr 

pożyczki jakiej dotyczy: 

• Podział na koszty zapłacone przez wierzyciela i spłacone przez dłużnika, 

• Informacja o kosztach pozostałych do spłaty na dany dzień, 

• Możliwość wyboru Km albo komornika, którego koszty dotyczą, 

• Możliwość wyboru dłużnika, którego koszty dotyczą (czy pierwotny czy dłużnik 

rzeczowy), 

• Status umowy (windykacja, umorzenie, restrukturyzacja, ugoda, upadłość). 

➢ Raport na potrzeby PZFP, 

➢ 5 raportów o zakresie i zawartości zdefiniowanej przez Zamawiającego na etapie 

wdrożenia lub użytkowania systemu, 

➢ Dostęp do bazy danych w trybie odczytu w celu umożliwienia wykorzstania 

standardowych programów do generowania raportów typu: Crystal Reports, Jasper 

itp. 

 

6) Obsługa dokumentów w procesie pożyczkowym: 

➢ Umożliwienie dołączania na każdym etapie procesowania wniosku/pożyczki 

dokumentów statycznych (skany, plik graficzne, dokumenty PDF, dokumenty 

DOCX/XLSX itp.) oraz dokumentów dynamicznych (generowanych przez system na 

podstawie dołączonych szablonów), 

➢ Dokumenty powinny być grupowane w katalogi  (kategorie); lista możliwych 

katalogów powinna być definiowalna i edytowalna przez administratora systemu, 

➢ Przechowywanie wszystkich wersji dokumentów; umożliwienie przełączenia widoku 



 

 

 

listy na prezentację tylko ostatnich wersji dokumentów, 

➢ Definiowanie dla produktu pożyczkowego dokumentów, których załączenie lub 

uzupełnienie jest wymagane; minimalna lista warunków decydujących o 

wymagalności dokumentu to: 

• Forma prawna, 

• Wielkość przedsiębiorstwa, 

• Rodzaj ewidencji podatkowej (karta podatkowa, KRiP, pełna rachunkowość, 

ryczałt), 

• Kwota pożyczki (przedział od – do), 

• Proponowane zabezpieczenia, 

• Województwo, 

• Rozdzielność majątkowa, 

• Status wniosku, 

• Status pożyczki, 

➢ Opcja pozwalająca na wskazanie, których wymaganych dokumentów brakuje, 

➢ Udostępnianie mechanizmu automatycznego przekonwertowania wygenerowanego 

dokumentu do formatu nieedytowalnego (PDF), 

➢ Umożliwianie wysyłania emailem do pożyczkobiorcy wygenerowanego dokumentu w 

postaci spakowanej i chronionej hasłem; hasło do rozpakowania pliku powinno być 

wysłane równolegle do pożyczkobiorcy smsem, 

➢ Umożliwianie pobrania w jednej spakowanej paczce wygenerowanych plików dla 

danego rodzaju dokumentu. 

 

7) Panel z danymi bilansowymi pożyczki: 

➢ System powinien udostępniać panel prezentujący zbiorczo informacje dotyczące 

salda pożyczki w ujęciu następującym: 

• Saldo kapitału, 

• Saldo odsetek umownych (harmonogramowych), 

• Saldo odsetek karnych od zaległości, 

• Saldo odsetek dla pożyczek wypowiedzianych oraz w sądzie, 

• Saldo opłat, 

• Saldo nadpłat. 

➢ Dla pożyczek opóźnionych i wypowiedzianych system powinien prezentować: 

• Zaległość kapitałową, 

• Zaległość odsetkową (odsetki umowne, karne, po wypowiedzeniu i w sądzie), 

• Liczbę dni zaległości. 

➢ System powinien dawać możliwość prognozowania zaległości 

kapitałowej/odsetkowej na wybrany dzień w przyszłości, z możliwością 

wyeksportowania prognozy za wybrany okres w formacie (XLSX, ODS, CSV), 

➢ System powinien zawierać listę wypłaconych transz oraz transz do wypłacenia. 

 

8) Panel kontrolny zdarzeń administracyjnych na pożyczce: 

➢ Udostępnienie wyspecjalizowanego panelu grupującego informacje dotyczące 

administrowania pożyczką w następujących obszarach: 

• Kontrola rozliczenia pożyczki: 

- Umożliwienie wprowadzenia daty wymagalności rozliczenia, kwot, uwag, 
informacji o rozliczeniu w POIF, 
• Kontrola ważności zabezpieczeń: 

- Zestawienie zabezpieczeń, które wymagają uwagi pracownika Funduszu z 
tytułu upływu wymagalnej daty na ustanowienie zabezpieczenia, wygaśnięcia 
zabezpieczenia, wygaśnięcia polisy, upływu terminu płatności składki 

ubezpieczeniowej, ustawionego przypomnienia na zabezpieczeniu, 
• Kontrola dostarczenia dokumentów finansowych: 

- Umożliwienie wprowadzania daty złożenia dokumentów oraz daty 
wymagalności w kolejnym roku. 

➢ Umożliwienie ustawiania powiadomień wysłanych do pożyczkobiorcy w związku ze 



 

 

 

zdarzeniami administracyjnymi na pożyczce; wysyłanie powiadomień mailem i/lub 

smsem; Definiowanie treści przypomnień i terminarza wysyłki; możliwość 

ustawienia automatycznego generowania zadania do realizacji przez pracownika w 

związku ze zdarzeniem administracyjnym.  

 

9) Obsługa spłat i uruchomień z wyciągów bankowych: 

➢ Umożliwienie wczytywania wyciągów bankowych, zawierających operacje bankowe 

związane z pożyczkami (spłaty, uruchomienia, uruchomienia transz, opłaty, zwroty 

uruchomienia, zwroty nadpłat). Wymagane formaty importu to minimum: 

• MT940, 

• SIMP, 

• PEKAO Connect, 

• MINIBANK. 

➢ Automatyczne rozksięgowywanie spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców z 

uwzględnieniem statusu pożyczki – koszty, odsetki przeterminowane, terminowe, 

kapitał przeterminowany, terminowy, 

➢ Umożliwienie zmiany rozksięgowania ze wskazaniem na jakie tytuły ma zostać 

zaksięgowana spłata, widoczne wszystkie tytuły dodatkowe wymienione w punkcie 

„Wprowadzanie dodatkowych opłat”, 

➢ Wprowadzanie dodatkowych opłat obciążających pożyczkobiorcę z podziałem na 

opłaty podlegające i niepodlegające odsetkom za opóźnienie: 

• Koszty sądowe – data, kwota, sygnatura sprawy (możliwość wpisania tytułu, 

np. opłata od pozwu, zastępstwo prawne, pełnomocnictwo, zażalenie …), 

• Koszty windykacyjne – data, Km, kwota, tytuł (możliwość wpisania tytułu np. 

opłata za biegłego, koszty korespondencji, zastępstwo prawne, …), 

• Kary umowne, 

• Kwity zwalniające zabezpieczenie, 

• Monity, 

• Możliwość utworzenia przez użytkownika innej opłaty dla każdego produktu z 

osobna oraz edytowania/zmieniania predefiniowanych opłat. 

➢ Umożliwienie stornowania wpłat, 

➢ Umożliwienie wyboru daty zaksięgowania wpłaty, 

➢ Informacja przy nr umowy czy jest to ugoda, 

➢ Zaczytywanie z importowanego wyciągu nr KM oraz umożliwienie ręcznego 

dopisywania nr KM (np. w przypadku braku bądź błędu na przelewie), 

➢ W wyjątkowych sytuacjach, umożliwienie wskazania rozliczenia nadpłaty na odsetki 

przyszłego okresu, na kapitał, zwrot do pożyczkobiorcy, 

➢ W wyjątkowych sytuacjach, przy wcześniejszej spłacie, umożliwienie naliczenia 

odsetek do daty wynikającej z harmonogramu. 

➢ Progi tolerancji spłaty raty kapitałowej, raty karencyjnej, spłaty całkowitej z 

możliwością określenia progu kwotowo lub procentowo, 

➢ Wskazywanie na co została rozksięgowana wpłata od klienta, 

➢ Posiadanie zaimplementowanego algorytmu generowania indywidualnych 

rachunków spłat zgodnie z maskami dostarczonymi przez banki obsługujące 

rachunki wirtualne (Mass payments), 

➢ Mechanizm identyfikacji pożyczek na podstawie transakcji dokonywanych na 

indywidualny rachunek spłat (Mass payments) oraz zapewnienie: 

• Możliwości odszukania pożyczki i jej ręcznego powiązania z operacją bankową dla 

pozycji nieprzypisanych przez system,  

• Możliwości ręcznego dopisania pozycji na wyciągu (numer pożyczki, kwota, rodzaj 

operacji, płatnik, zleceniodawca, tytułu operacji), 

• Możliwości ręcznej korekty pozycji na wyciągu (numer pożyczki, kwota, rodzaj 

operacji, płatnik, zleceniodawca, tytułu operacji), 



 

 

 

• Możliwości usunięcia pozycji na wyciągu, 

• Mechanizmu oznaczania pozycji na wyciągu, dla której kwota operacji znacząco 

różni się od oczekiwanej na podstawie harmonogramu spłat, 

➢ Udostępnienie integracji z rachunkami bankowymi za pomocą interfejsu API 

zgodnego ze standardem określonym przez dyrektywę unijną PSD2 (Payment 

Service Directive 2); wymagana jest implementacja API dla co najmniej dwóch 

banków w zakresie pobierania transakcji bankowych oraz zlecania przelewów,  

➢ Powiadamianie smsem (lub/i) mailem pożyczkobiorcy o zaksięgowaniu wpłaty na 

pożyczkę; informacja przesłana do przedsiębiorcy powinna zawierać sposób 

rozksięgowania (zaliczenia) spłaty; umożliwienie zdefiniowania treści przesyłanej 

wiadomości, 

➢ Umożliwienie określania wielkości progów tolerancji dla spłaty (uznanie raty za 

spłaconą, uznanie pożyczki za spłaconą – w przypadku niedopłaty); umożliwienie 

ustawienia dla wybranych produktów pożyczkowych i określenia procentowo w 

stosunku do raty lub całości pożyczki, lub kwotowo; ustawione progi nie powinny 

wpływać na ew. naliczanie odsetek karnych z tytułu opóźnień, 

➢ Zgodnie z nowelizacją KPC - naliczanie odsetek od zasądzonych kosztów procesu za 

czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono do dnia 

zapłaty; natomiast od reszty kosztów, które nie są ujęte w nakazie zapłaty system 

już nie powinien naliczyć odsetek, 

➢ Możliwość wydruku pobranego wyciągu w formacie (XLSX, ODS, CSV), 

➢ Generowanie plików w formacie Elixir zawierających wypłaty pożyczek i transz 

pożyczek, 

➢ Generowanie na podstawie pobranych wyciągów plików pozwalających na zasilanie 

serwisu POIF (Platforma Obsługi Instrumentów Finansowych BGK); pliki powinny 

pozwalać na zasilenie POIF wyciągami bankowymi oraz plikiem dowiązań, tzn. 

podziałem pozycji na wyciągu bankowym na spłaty kapitału, odsetek umownych, 

odsetek karnych, innych opłat i nadpłaty. 

 

10) Monitoring opóźnień w spłacie pożyczek: 

➢ Definiowanie czynności podejmowanych przez Fundusz w zakresie obsługi 

opóźnień; podejmowane akcje powinny uwzględniać liczbę dni opóźnienia; 

minimalny katalog czynności, które system powinien zapewnić to: 

• Wysłanie smsa/maila z przypomnieniem o zbliżającym się terminie spłaty ze 
wskazaniem kwoty płatności, 

• Wysłanie smsa/maila z informacją, że pożyczka ma zaległość ze wskazaniem 
aktualnej kwoty zaległości i liczby dni opóźnienia, 

• Wysłanie smsa/maila z informacją o zarejestrowaniu obietnicy spłaty, 
• Wysłanie smsa/maila z informacją o niedotrzymaniu obietnicy spłaty, 
• Wygenerowanie dokumentu z monitem do pożyczkobiorcy i poręczycieli, 
• Zlecenie kontaktu z klientem dla pracownika Funduszu lub działu 

odpowiedzialnego za monitoring spłat, 
• Naliczenie opłaty z tytułu monitu. 

➢ Definiowanie szablonów monitów; dane na dokumencie powinny być automatycznie 

uzupełniane przez system, 
➢ Definiowanie treści wiadomości wysłanych za pomocą smsa, maila; informacje 

dotyczące zaległości powinny być automatycznie pobierane z systemu, 
➢ Umożliwienie selekcji pożyczek wg liczby dni opóźnienia, 

➢ Wyliczanie i prezentowanie w harmonogramie liczby dni opóźnienia dla każdej raty, 

➢ Prezentowanie w raporcie operacji finansowych, jakie było opóźnienie w momencie 

dokonania spłaty przez klienta. 

 

11) Obsługa procesu windykacji: 

➢ Definiowanie i rejestrowanie kroków (etapów) windykacyjnych, a w szczególności 

powinny być możliwe do zdefiniowania następujące etapy: 

• Wypowiedzenie umowy, 

• ZPO (Zwrotne potwierdzenie odbioru), 



 

 

 

• Uzupełnienie weksla, 

• Uzupełnienie weksla – minął termin płatności, 

• Złożenie pozwu, 

• Złożenie pozwu – dłużnik hipoteczny, 

• Pozew z weksla, 

• Nakaz zapłaty, 

• Tytuł wykonawczy, 

• Przekazanie do egzekucji komorniczej, 

• Umorzenie częściowe egzekucji komorniczej, 

• Umorzenie egzekucji komorniczej, 

• Sprzedaż wierzytelności, 

• Postępowanie restrukturyzacyjne, 

• Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne, 

• Złożenie wniosku o upadłość, 

• Ogłoszenie upadłości, 

• Likwidacja, 

• Ugoda, 

➢ Rejestrowanie kroków powinno zapamiętywać aktualny bilans pożyczki w rozbiciu 

na poszczególne składniki (wymagalny kapitał, odsetki umowne, karne, ustawowe, 

opłaty itp.), 

➢ Definiowanie wymagalnych terminów poszczególnych etapów windykacji oraz 

kontrolę ich wykonania; generowanie przypomnienia oraz zlecanie zadania dla 

osób odpowiedzialnych za proces windykacji, 

➢ Prowadzenie rejestru sądów i umożliwienie przypisania właściwego sądu do etapu 

windykacji, 

➢ Prowadzenie rejestru komorników i umożliwienie przypisania komornika do etapu 

windykacji wraz z określeniem zakresu egzekucji, 

➢ Umożliwienie rozgraniczania kosztów pod różne sygnatury, 

➢ Generowanie w procesie windykacyjnym pism i dokumentów typu: oświadczenie o 

wypowiedzeniu umowy, wezwanie do wykupu weksla, wezwanie do zapłaty 

przedegzekucyjne, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wniosek o wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego, wniosek do komornika o przebieg egzekucji, 

wniosek do dłużnika rzeczowego, wezwanie do wydania rzeczy lub sprzedaży, 

porozumienie w sprawie spłaty zobowiązania, protokół zakończenia czynności 

windykacyjnych itp., 

➢ Automatycznie uzupełnianie przez system generowanych pism i dokumentów o 

wszystkie niezbędne dane: dane adresowe pożyczkobiorców, dane adresy 

adresowe poręczycieli, dane sądu, komornika, saldo pożyczki w rozbiciu na 

poszczególne składniki zadłużenia itp. 

 

12) Rejestracja kosztów sądowych 

➢ Umożliwienie rejestracji kosztów sądowych zarówno poniesionych, jak i 
zasądzonych w zakresie następujących pozycji: 
• Sąd: 

- Opłata od pozwu: 5% WPS, 
- Opłata od pozwu: opłata uzupełniająca, 
- Opłata od pozwu: 1/4 z 5% WPS, 
- Opłata od pozwu: Postępowanie uproszczone, 

- Opłata od pozwu: opłata skarbowa, 
- Opłata od pozwu: zapłata na rzecz Skarbu Państwa, 
- Koszty zastępstwa: I instancja – I część, 
- Koszty zastępstwa: I instancja – interwencja I część, 
- Koszty zastępstwa: I instancja – II część, 
- Koszty zastępstwa: I instancja – interwencja II część, 
- Koszty zastępstwa: II instancja – I część, 

- Koszty zastępstwa: II instancja – interwencja I część, 
- Koszty zastępstwa: II instancja – II część, 
- Koszty zastępstwa: II instancja – interwencja II część, 



 

 

 

- Koszty zastępstwa: sk. kasacyjna – I część, 
- Koszty zastępstwa: sk. kasacyjna – II część, 
- Koszty zastępstwa: zażalenie – I część, 
- Koszty zastępstwa: zażalenie – II część, 

- Koszty zastępstwa: koszty na rzecz przeciwnika, 
- Koszty zastępstwa: inne – I część, 
- Koszty zastępstwa: inne – II część, 
- Klauzula: opłata sądowa od wniosku, 
- Klauzula: opłata kancelaryjna, 
- Klauzula: koszty zastępstwa, 

- Klauzula: opłata skarbowa, 
- Opłata od skargi kasacyjnej, 
- Opłata skarbowa – skarga kasacyjna, 
- Opłata od skargi kasacyjnej – opłata skarbowa, 

- Opłata od zażalenia, 
- Opłata od zażalenia – opłata skarbowa, 
- Opłata od interwencji, 

- Opłata od interwencji – opłata skarbowa, 
- Opłata kancelaryjna, 
- Inne: skarga. 

• Egzekucja: 
- Zaliczka na koszty, 
- Koszty zastępstwa I: I część, 
- Koszty zastępstwa I: II część, 

- Koszty zastępstwa II: I część, 
- Koszty zastępstwa II: II część, 
- Inne: opłata. 

• Zabezpieczenia: 
- Opłata stosunkowa, 

- Klauzula: opłata kancelaryjna, 

- Klauzula: koszty zastępstwa, 
- Klauzula: opłata skarbowa, 
- Migracja: klauzula, 
- Migracja: opłata, 
- Migracja: zastępstwo, 
- Koszty zastępstwa: I część, 
- Koszty zastępstwa: II część, 

- Pozostałe. 
➢ Posiadanie funkcji przeniesienia wybranego kosztu do bilansu pożyczki, 
➢ Umożliwienie podziału jednej pożyczki w zakresie kapitału/odsetek/kosztów na 

różnych wierzycieli, 
➢ Umożliwienie księgowania kosztów zastępstw, 
➢ Umożliwienie wprowadzenia informacji o umorzeniu pożyczki i kosztów, 
➢ Umożliwienie korekty kosztu i "przenoszenie jej rozksięgowania w czasie", 

➢ Umożliwienie weryfikacji, ile kosztów już jest spłaconych, ile jeszcze pozostało do 
spłaty w dekretach, 

➢ Zaciąganie z banku wpłat do komornika i od komornika, 
➢ Przesyłanie rozksięgowania wpłaty, kiedy pojawi się spłata na sprawy sądowe - do 

RP wiadomość (mail/sms), 
➢ Rejestr w której są naniesione koszty jeszcze nieprawomocne albo umorzenie, 

➢ Umożliwienie podziału na kilka Km w jednej sprawie, 
➢ Hiperłącze do KW, 
➢ Umożliwienie wpisywania w szczegółach umowy danych sądowych i komorniczych, 
➢ Umożliwienie wpisywania indywidualnego harmonogramu spłat ugody sądowej. 

 

13) Obsługa innych operacji finansowych: 

➢ Umożliwienie zarejestrowania na pożyczce następujących operacji finansowych: 

1) Operacje bilansu otwarcia (BO): 

• BO kapitału Ma, 
• BO kapitału Wn, 
• BO odsetek umownych Ma, 



 

 

 

• BO odsetek umownych Wn, 
• BO odsetek karnych Ma, 
• BO odsetek karnych Wn, 
• BO odsetek karnych po wypowiedzeniu Ma, 

• BO odsetek karnych po wypowiedzeniu Wn, 
• BO opłaty za aneks Ma, 
• BO opłaty za aneks Wn, 
• BO kosztów komorniczych Ma, 
• BO kosztów komorniczych Wn, 
• BO depozytu Ma, 

• BO depozytu Wn, 
• BO odsetek karnych od całości zadłużenia Ma, 
• BO odsetek karnych od całości zadłużenia Wn, 
• BO opłaty za czynności administracyjne Ma, 

• BO opłaty za czynności administracyjne Wn, 
• BO opłaty za monitoring Ma, 
• BO opłaty za monitoring Wn, 

• BO innych opłat Ma, 
• BO innych opłat Wn. 

2) Operacje naliczenia: 

• Naliczenie odsetek, 
• Naliczenie prowizji, 

• Naliczenie odsetek wyrównawczych, 
• Naliczenie opłaty za przedłużenie umowy, 
• Naliczenie opłaty za porozumienie, 
• Naliczenie opłaty za administrację, 
• Naliczenie opłaty za monitoring, 
• Naliczenie opłaty za aneks, 
• Naliczenie odsetek umownych, 

• Naliczenie kosztów procesu, 
• Naliczenie kosztów zastępstwa procesowego, 
• Naliczenie kosztów zastępstwa adwokackiego, 
• Naliczenie kosztów komorniczych, 
• Naliczenie kosztów windykacji terenowej, 
• Naliczenie innych kosztów windykacyjnych, 
• Naliczenie kary za niedotrzymanie umowy, 

• Naliczenie innych opłat. 
3) Operacje spłaty: 

• Spłata podstawowa, 
• Spłata kapitału, 
• Spłata opłat, 

• Spłata odsetek ustawowych (od całości), 
• Spłata z depozytu, 

• Spłata odsetek umownych, 
• Spłata odsetek karnych, 
• Spłata odwrócona, 
• Spłata odsetek po wypowiedzeniu, 

• Spłata przed terminem, 
• Spłata całości przed terminem, 
• Spłata przed terminem bez opłaty, 
• Spłata kosztów procesu, 
• Spłata kosztów zastępstwa procesowego, 
• Spłata opłaty za porozumienie, 
• Spłata opłaty za przedłużenie umowy, 

• Spłata kosztów zastępstwa adwokackiego, 
• Spłata kosztów komorniczych, 
• Spłata opłaty za aneks, 
• Spłata opłaty innej, 

• Spłata kosztów windykacji terenowej, 
• Spłata kary za niedotrzymanie umowy. 

4) Operacje umorzenia: 



 

 

 

• Umorzenie kapitału, 
• Umorzenie nadpłaty, 
• Umorzenie nadpłaty kapitału, 
• Umorzenie nadpłaty odsetek, 

• Umorzenie odsetek od całości zadłużenia, 
• Umorzenie odsetek umownych, 
• Umorzenie opłaty doliczanej do raty, 
• Umorzenie wszystkich odsetek karnych, 
• Umorzenie kosztów zastępstwa adwokackiego, 
• Umorzenie opłaty komorniczej, 

• Umorzenie kosztów procesu, 
• Umorzenie kosztów zastępstwa procesowego, 
• Umorzenie pożyczki, 
• Umorzenie innych opłat, 

• Umorzenie opłat po dacie odsetek od całości, 
• Umorzenie odsetek karnych, 
• Umorzenie odsetek po wypowiedzeniu. 

5) Operacje uruchomienia: 

• Uruchomienie, 
• Uruchomienie transzy. 

6) Operacje zwrotów: 

• Zwrot nadpłaty 
• Zwrot kapitału 
• Zwrot kapitału na nadpłatę 
• Zwrot z sądu 

7) Inne operacje: 

• Restrukturyzacja, 
• Przeksięgowanie odsetek karnych na opłatę, 

• Błędna Spłata, 
• Do wyjaśnienia. 

➢ Umożliwienie dokonywania storna operacji; wszystkie operacje późniejsze powinny 

zostać automatycznie przeliczone z uwzględnieniem aktualnego salda pożyczki; 

przechowywanie i prezentowanie informacji dotyczących wystornowanych operacji, 

➢ Generowanie raportu w formacie (XLSX, ODS, CSV) zawierającego wszystkie 

operacje dla wybranej pożyczki z jej rozksięgowaniem na poszczególne składniki. 

 

14) Zadania: 

➢ Zapewnienie realizacji obiegu zadań w ramach Funduszu; zadania mogą być 

zlecane  użytkownikowi, który pełni określoną rolę na wniosku lub pożyczce, na 

przykład: analitykowi, administratorowi pożyczki, decydencie, windykatorowi; 

zadania mogą być też kierowane do grupy użytkowników; zadania mogą być 

zlecane ręcznie przez innego użytkownika lub automatycznie przez system w 

ramach procedur związanych z obsługą wniosku, pożyczki czy windykacji, 

➢ Zapewnienie opcji predefiniowania treść zadań wraz z możliwością wstawiana w 

treść tagów (znaczników) zawierających dane, które mają być pobrane z bazy, 

➢ Zadanie przekazane użytkownikowi powinno zawierać link do wniosku lub pożyczki, 

której dotyczy, 

➢ Zapewnienie mechanizmu kontroli wykonywanych zadań przez użytkowników z 

możliwością ich zbiorczego przesuwania pomiędzy użytkownikami.  

 

15) Migracja danych z systemu pożyczkowego: 

➢ Migracja danych z obecnie wykorzystywanego przez Fundusz systemu 

pożyczkowego, 

➢ Migracja następujących zbiorów danych: 

• Udzielone pożyczki (kwota pożyczki, oprocentowanie umowne, oprocentowanie 
karne, liczba rat, karencja, prowizja, cel pożyczki, udział FP, udział PF, data 

podpisania umowy, data wypłaty, data pierwszej spłaty, wymagany termin 
rozliczenia pożyczki, czy rozliczono pożyczkę), 

• Aktualne statusy pożyczek (aktywna, opóźniona, wypowiedziana, w sądzie, 



 

 

 

spłacona), 
• Dekrety finansowe pożyczek wraz rozksięgowaniem (spłaty, naliczenia, 

przeksięgowania), 
• Terminarz pożyczki (harmonogram), 

• Zabezpieczenia (rodzaj zabezpieczenia, wartość, data ważności, opis), 
• Dane pożyczkobiorcy (status prawny, dane rejestrowe, dane adresowe, branża, 

wielkość), 
• Dane podmiotów powiązanych z pożyczką lub pożyczkobiorcą (poręczyciele, 

właściciel, wspólnicy, zarząd itp.), 
• Kontakty z pożyczkobiorcą (typ kontaktu, data, opis, osoba wykonująca 

kontakt). 
➢ Rozpoznanie struktury bazy danych, ze względu na brak dokumentacji projektowej 

obecnie użytkowanego programu, 

 

16) Pozostałe funkcjonalności systemu (w zakresie FP): 

➢ Komunikator do bieżącej korespondencji pomiędzy pracownikami FP, 

➢ Masowa wysyłka SMS/maili na każdym etapie wnioskowania o pożyczkę oraz jej 

obsługi (np. informacja o: zarejestrowaniu wniosku pożyczkowego, zbliżającym się 

terminie płatności, zaległości, terminie końca aktualności polisy ubezpieczeniowej), 

➢ Wysyłka SMS do klienta (o indywidualnej treści), 

➢ Zaimportowanie skanu umowy pożyczki do podglądu przez innych użytkowników, a 
także wygenerowanie jako plik Word, 

➢ Umożliwienie wygenerowania zdefiniowanego pliku Excel służącego do wypłat 
pożyczek, spłaty należności do BGK/WFR, 

➢ Umożliwienie wygenerowania raportu zgodnie ze wzorcami plików importowych 
innych platform jak POIF, WFR System, bankowość elektroniczna, 

➢ Umożliwienie wygenerowania pliku Excel z danymi do zwrotu nadpłat dla 
pożyczkobiorcy lub automatyczne księgowania nadpłaty jako przychód, 

➢ Umożliwienie nanoszenia zwrotów kapitału/odsetek do WFR/BGK, 
➢ Umożliwienie sprawdzania ilości wypłaconych pożyczek w danym 

produkcie/projekcie, 
➢ Umożliwienie sprawdzania kapitału pozostającego do zwrotu FF, 

➢ Umożliwienie sprawdzania odsetek od pożyczek/odsetek od RB zwróconych 
dotychczas do FF, 

➢ Umożliwienie określenia kolejności spłat, 
➢ Umożliwienie wygenerowania historycznych harmonogramów, 
➢ Wyświetlanie kto wprowadził daną wartość/pozycję w programie. 

 
17) Definiowanie mapy procesu: 

➢ Katalog procedur, które można ustawić w proces i wywołać w sposób 

automatyczny lub ręczny. Definiowanie dowolnych statusów wniosku w 

zależności od rezultatu wykonanej procedury. 

• Procedura korespondencji (komunikacja między Klientem a Serwerem – 

wysyłanie maili, dokumentów), 

• Procedura weryfikacji wiarygodności Klienta (sprawdzanie Klienta w 

rejestrach zewnętrznych BIG oraz KRD), 

• Procedura generowania oświadczeń o sprawdzeniach w rejestrach 

zewnętrznych, 

• Procedura weryfikacji zaświadczeń z ZUS oraz generowania ich potwierdzeń, 

• Procedura weryfikacji dokumentów zastrzeżonych, 

• Procedura kontroli zabezpieczeń, 

• Procedura monitoringu statusu wniosku. 

 

18) Wymagania pozafunkcjonalne: 

➢ Dostęp do systemu za pomocą przeglądarki internetowej w wersji desktopowej, 

➢ Dostęp za pośrednictwem takich przeglądarek, jak: 

• Google Chrome, 
• Mozilla Firefox, 



 

 

 

• Microsoft Edge, 
• Safari, 

➢ System będzie instalowalny na serwerze wewnętrznym, 

➢ Oprogramowanie systemowe oraz biblioteki na serwerze nie powinny wymagać 
dodatkowych opłat licencyjnych, 

➢ Przeprowadzenie instruktarzowego wdrożenia Systemu, 
➢ Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników końcowych Systemu, 

➢ Dostarczenie instrukcji obsługi, dokumentów pomocy, podręczników użytkownika, 

opisów sposobu użytkowania i innych dokumentów o podobnym charakterze 

➢ Licencja na oprogramowanie powinna być udzielona Zamawiającemu bezterminowo 
i bez ograniczeń terytorialnych, 

➢ Dostarczenie licencji na System z prawem wieczystego użytkowania, 
➢ Przeniesienie na Zamawiającego prawa do Systemu w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r., poz. 
880), 

➢ Minimalna liczba licencji dla użytkowników wewnętrznych - 60 licencji, 
➢ Licencja dla użytkowników zewnętrznych korzystających ze strefy klienta – 

nielimitowana, 

➢ Licencja powinna obejmować dwie instancje: produkcyjną i testową, 

➢ System powinien umożliwiać jednoczesną pracę min. 50 użytkowników 

wewnętrznych i 250 użytkowników strefy klienta, 

➢ System powinien posiadać architekturę otwartą pozwalającą na integrację z innymi 

rozwiązaniami informatycznymi użytkowanymi lub planowanymi do użytkowania w 

Funduszu, na przykład systemu do składania i procesowania wniosków 

dotacyjnych, 

➢ 12, 24, 36 miesięczna gwarancja oraz serwis i wsparcie autorskie, 

➢ Minimalny czas reakcji na incydent o priorytecie krytycznym: 4 godziny robocze, 

maksymalny czas rozwiązania incydentu: 8 godzin roboczych. 

 

 

Przy przygotowaniu niniejszej specyfikacji, Zamawiający posłużył się następującymi skrótami:  

APO – Analizy Pożyczkowe 

FP – Fundusz Pożyczkowy 

IS – Inteligentna Specjalizacja 

KK – Komisja Kwalifikacyjna 

OKL – Obsługa Klienta 

RKW – Rozliczenia, Kontrole i Windykacje 

RP – Radca Prawny 

WARP – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

WOF – Wiejski Obszar Funkcjonalny 

 


