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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów 
unijnych i krajowych

– nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu 
ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 
Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego 
oraz niektórych innych ustaw

– nowy model funkcjonowania działalności poręczeniowej - instrument programu 
rządowego w ramach Planu Stabilizacji i Rozwoju 

– zachowana w ramach oferty własnej BGK dotychczasowa funkcjonalność

KFPK i  FPU dla beneficjentów poręczeń i gwarancji 

– oferta poręczeniowa w ramach Funduszu Poręczeń Unijnych oraz Krajowego 
Funduszu Poręczeń Kredytowego funkcjonuje do momentu wejścia w Ŝycie 
znowelizowanych ustaw.
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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów
unijnych i krajowych

– dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej 
przy braku wystarczających zabezpieczeń

– dostęp do finansowania projektów gospodarczych  bez udziału finansowania

z funduszy strukturalnych przy braku wystarczających zabezpieczeń

– moŜliwość ustanowienia konkurencyjnego zabezpieczenia realizacji 
przedsięwzięcia realizowanego ze środków dotacji unijnej

3
www.bgk.com.plwww.bgk.com.pl

fpu@bgk.com.pl
BGK Linia 0801 66 76 



Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz 
Poręczeń Kredytowych– współpracujące banki- stan obecny
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1. Bank BPH S.A. – FPU, KFPK

2. Bank DnB NORD Polska S.A.  - FPU, KFPK

3. Bank Gospodarki śywnościowej S.A. – FPU, KFPK

4. Bank Millennium S.A.  - FPU, KFPK

5. Bank Ochrony Środowiska S.A.  - FPU, KFPK

6. Bank Pocztowy S.A. – FPU, KFPK

7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – FPU, KFPK

8. Meritum Bank ICB S.A. (d. BWE S.A.) – FPU, KFPK

9. BRE Bank S.A.  - FPU, KFPK

10. Deutsche Bank Polska S.A. – FPU, KFPK

11. Dominet Bank S.A. – FPU, KFPK

12. Dresdner Bank AG S.A. O/ w Polsce – FPU, KFPK

13. DZ Bank Polska S.A. – FPU, KFPK

14. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A – FPU, KFPK

15. ING Bank Śląski S.A.– FPU, KFPK

16. INVEST-Bank S.A.  - FPU, KFPK

17. HSBC Bank Polska S.A.  - FPU, KFPK

18. Krakowski Bank Spółdzielczy – FPU, KFPK

19. Kredyt Bank S.A. – FPU, KFPK

20. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. – FPU, KFPK

21. Nordea Bank Polska S.A.  - FPU, KFPK

22. PKO Bank Polski S.A.  - FPU, KFPK

23. Bank Pekao S.A. – FPU, KFPK

24. Rabobank Polska S.A – FPU, KFPK

25. Raiffeisen Bank Polska S.A. - FPU

26. WestLB Bank Polska S.A - FPU

27. Danske Bank Polska SA  - FPU

28. Deutsche Bank PBC SA - FPU

28. Bank Handlowy w Warszawie S.A. - FPU

29. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju - KFPK

30. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej - KFPK

31. Bank Zachodni WBK S.A. - KFPK
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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych 

Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów udzielane są: 

– Kredytobiorcom realizującym przedsięwzięcia – beneficjentom pomocy UE
(część współfinansowana z UE i wkład własny)

– Kredytobiorcom uczestniczącym w realizacji przedsięwzięcia –
podwykonawcom, np. firmy budowlane

do 80% kwoty kredytu

- do 5 mln eurow trybie indywidualnym

- do 500 tys. euro, 5 mln euro dla JST 
w portfelu kredytowym

.
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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów krajowych 

Poręczenia/gwarancje udzielane są, gdy kredyt przeznaczony jest na : 

– finansowanie inwestycji

– finansowanie działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorców

– tworzenie nowych miejsc pracy 

– zorganizowanie własnego miejsca pracy lub załoŜenie spółdzielni przez absolwenta

– wdraŜanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych będących wynikiem badań

naukowych lub prac rozwojowych

– realizowanie kontraktu eksportowego

– zapobieŜenie lub usunięcie skutków katastrof naturalnych lub awarii

technicznych noszących znamiona klęski Ŝywiołowej

do 80% kwoty kredytu

- do 5 mln eurow trybie indywidualnym

- do 100 tys. euro -w portfelu kredytowym dla MSP
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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych 
i krajowych

W 2009 r. maksymalna kwota jednostkowego poręczenia/gwarancji wynosi: 

– w trybie indywidualnym –

- projekty unijne

5 mln euro =  20.862.000 zł
- projekty krajowe:

5 mln euro – 20.860.500 zł

– w portfelu kredytowym –

- projekty unijne:

500 tys. euro = 2.086.200 zł

5 mln euro ( dla JST) = 20.862.000 zł
projekty krajowe:

100 tys. euro –( wg. kursu z dnia udzielenia kredytu)
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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych 

Jednorazowa opłata prowizyjna wynosi: 

– dla poręczenia 

• 0,5 % kwoty poręczenia do 1 roku

• 0,75% kwoty poręczenia od 1 roku do 2 lat
• 1% kwoty poręczenia od 2 do 3 lat

• 1,25% kwoty poręczenia od 3 do 5 lat

• 1,5% kwoty poręczenia powyŜej 5 lat

– dla gwarancji o 0,5 p.p. wyŜsza niŜ dla poręczenia

uiszczana przez Kredytobiorcę lub potrącana z kwoty udzielonego kredytu

po otrzymaniu przez Bank Kredytujący od Kredytobiorcy umowy

o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE.
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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów krajowych 

Jednorazowa opłata prowizyjna wynosi: 

– dla poręczenia 

• 1,0% kwoty poręczenia do 1 roku

• 1,2% kwoty poręczenia od 1 roku do 2 lat
• 1,4% kwoty poręczenia od 2 do 3 lat

• 1,6% kwoty poręczenia od 3 do 4 lat

• 1,8% kwoty poręczenia od 4 do 5 lat
• 2,0% kwoty poręczenia powyŜej 5 lat

– dla gwarancji - dwukrotnie większa niŜ dla poręczenia
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Klient

Bank 
Kredytuj ący

UE*

1. Wniosek
o kredyt

2. Wniosek
o poręczenie

3. Wniosek o poręczenie

4. Udzielenie poręczenia

3a.Ewentualne dodatkowe 
zabezpieczenie

6.Refinansowanie nakładów

5. Uruchomienie kredytu

Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych

i krajowych

* - krok 6. tylko w przypadku projektów unijnych
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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych

Gwarancja realizacji przedsięwzięcia

– gwarancja jest wydawana przez oddział BGK wykonawcy przedsięwzięcia,

jako zabezpieczenie wykonania przedsięwzięcia.

– gwarancja zabezpiecza podmiotowi podejmującemu decyzję o współfinansowaniu 
przedsięwzięcia ze środków UE naleŜyte wykonanie projektu.

– gwarancja jest wydawana na okres uzgodniony indywidualnie ze zleceniodawcą i 
wynikający z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z UE.

– gwarancja obejmuje do 80% wartości  przedsięwzięcia i nie moŜe przekroczyć kwoty 
5 mln euro.

– jednorazowa opłata prowizyjna wynosi 0,6% kwoty gwarancji za kaŜdy rozpoczęty 
kwartał jej obowiązywania.

Miejsce złoŜenia wniosku o wydanie gwarancji – oddział BGK.
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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów 
unijnych i krajowych

Poręczenia i gwarancje emisji obligacji

– przeznaczenie środków pochodzących z emisji obligacji – takie same jak w 
przypadku kredytu,

– moŜe obejmować do 100% wartości nominalnej obligacji i/lub odsetek przy emisji 
krajowej oraz 80% przy emisji z przeznaczeniem środków na sfinansowanie 
nakładów podlegających refinansowaniu z Unii Europejskiej i/lub na wkład własny

– maksymalna kwota zabezpieczenia – 5 mln euro

– wysokość prowizji – jak w przypadku kredytów

– miejsce złoŜenia wniosku o wydanie poręczenia lub gwarancji – Centrala BGK.
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Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych
i krajowych

Podstawowe zabezpieczenie poręczenia/gwarancji lub regwarancji:

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji

składany i przechowywany w Banku Kredytującym.

Dodatkowe zabezpieczenie ustanawiane jest w przypadku wysokiego ryzyka

wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia/gwarancji lub regwarancji.
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Dziękuj ę za uwagę

Andrzej Wojtal 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
Ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk

Tel. (58) 32 05 850, -57, -55, -59; fax (58) 301 83 16

gdansk@bgk.com.pl

http:// www.bgk.com.pl/
Departament Ogólnokrajowego Systemu Poręczeniowego 

Sekretariat – tel. (22) 522 96 30; fax (22) 583 82 38 
dosp@bgk.com.pl

2009-03-13
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