
W funduszu zgromadzono jeż
niebagatelną kwotę, bo
670 mln zł. Niestety na ko-

niec III kwartału udzielono łącznie po-
ręczeń i gwarancji na ponad 33 mln zł.
Pracownicy banków nie zawsze informu-
ją klientów, że mogą oni skorzystać z fun-
duszu – mówi dyr. Robert Koziński z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. W jego
opinii, banki uczestniczące mogłyby choć-
by trochę zrezygnować ze swojej prowizji.
Koziński jest jednak optymistą – z czasem
wzrośnie wiedza bankowców i klientów
o Funduszach Poręczeń Unijnych
U podstaw powołania do życia Funduszu
Poręczeń Unijnych stało właśnie dążenie
wspólne rządu i sektora bankowego
do wykorzystania środków pomocowych
UE dla Polski. Podstawowym sensem i ce-
lem jego działania jest udzielanie porę-
czeń i gwarancji spłaty zaciąganych kre-
dytów oraz emisji obligacji emitowanych
przez jednostki samorządu terytorialne-
go – przeznaczonych na sfinansowanie
inwestycji współfinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej.

Poręczeniem lub gwarancją Funduszu
Poręczeń Unijnych (FPU) są objęte
wszystkie te projekty, które zostaną za-
akceptowane jako współfinansowane
z pieniędzy Unii Europejskiej. Oznacza
to, że zakres preferowanych przez FPU
przedsięwzięć nie ogranicza się jedynie
do inwestycji przemysłowych i infra-
strukturalnych finansowanych przez
władze lokalne. Korzyści z jego istnienia
będą mogły uzyskiwać także te podmio-
ty, które realizują m.in. projekty o cha-
rakterze szkoleniowym czy badawczym.

Środki FPU pochodzą głównie z częścio-
wego oprocentowania rezerwy obowiąz-
kowej utrzymywanej przez banki w NBP.
Należy szacować, że w ciągu trzech lat
zgromadzi on ok. 800-900 mln zł. Po-
zwolą na udzielenie poręczeń lub gwa-
rancji wielu kredytów zaciąganych
przez kredytobiorców. FPU ulokowany
jest w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go (BGK). Bank może udzielić gwaran-
cji lub poręczenia spłaty kredytu lub

wykonania zobowiązań wynikających
z obligacji – jeżeli kredyt lub środki
z emisji obligacji są przeznaczone
na wkład własny, lub nakłady podlega-
jące refinansowaniu pochodzą ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

Gwarancja lub poręczenie ze środków
Funduszu Poręczeń Unijnych może
obejmować maksymalnie: 

● 80 proc. kwoty kredytu lub pożyczki
bez odsetek i innych kosztów związa-
nych z udzieleniem kredytu/pożyczki,
w przypadku nakładów refinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej, 
● 60 proc. kwoty kredytu lub pożyczki
bez odsetek i innych kosztów związa-
nych z udzieleniem, w przypadku finan-
sowania wkładu własnego, 
● 80 proc. wartości nominalnej emisji
obligacji – jeżeli wpływy z tej emisji są
przeznaczone na sfinansowanie nakła-
dów podlegających refinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej, 
● 60 proc. wartości nominalnej emisji
obligacji – jeżeli wpływy z tej emisji są
przeznaczone na sfinansowanie wkła-
du własnego. 

Maksymalna kwota gwarancji lub porę-
czenia nie może przekroczyć równowar-

tości 5 mln euro w złotych.
W przypadku poręczenia
kredytu w ramach portfela
kredytowego 100 mln euro
– przeliczonej według kur-
su średniego NBP na ostat-
ni dzień roku poprzedzają-
cego rok udzielenia
gwarancji lub poręczenia.
Są one terminowe i obo-
wiązują od dnia ich wejścia

w życie przez okres dłuższy o trzy miesią-
ce – licząc od ostatniego dnia okresu kre-
dytu. Nie obejmują natomiast odsetek
oraz innych kosztów. Wydanie gwaran-
cji lub udzielenie poręczenia nie jest moż-
liwe po uruchomieniu środków z kredy-
tu lub po emisji obligacji. Nie dotyczą one
jednak kredytu udzielonego bezpośred-
nio przez BGK. Wygasają natomiast
w przypadku niezgodnego z przeznacze-
niem wykorzystania przyznanych środ-
ków lub emisji obligacji. 
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Jego dzia∏alnoÊç mo˝e byç korzystna tak˝e 
dla banków. Pomóc w efektywniejszym spo˝ytkowaniu
pieni´dzy, z tytu∏u cz∏onkostwa w UE. Zasady dzia∏ania 
sà przejrzyste i wydajà si´ byç zrozumia∏e. 
Ale banki na razie nie wykorzystujà go w pe∏ni.

Dla pobudzenia
wzrostu

KORZYÂCI WYNIKAJÑCE ZE WSPÓ¸PRACY Z FPU
Dla banków kredytujàcych: 
● zwi´kszenie bezpiecznej akcji kredytowej, 
● pomniejszenie rezerw celowych na nale˝noÊci nieregularne, 
● obni˝enie kosztów monitorowania, 
● krótki okres dochodzenia roszczeƒ. 

Dla por´czeƒ nieprzekraczajàcych kwoty 
100 tys. euro zosta∏ przewidziany tryb specjalny,
tzw. portfelowy. Jest on dost´pny dla klientów
tych banków, które zawrà z BGK stosownà
umow´. Decyzja o udzieleniu por´czenia 
podejmowana jest w banku kredytujàcym.

�

�

Co mo˝na zabezpieczyç?

Co dla klientów?

Na ile por´czenie?



Wniosek o udzielenie gwarancji lub po-
ręczenia składany jest bezpośrednio
w banku udzielającym kredytu, z któ-
rym BGK zawarł umowę o współpracy,
a następnie przesłany przez ten bank
do BGK. Bank kredytujący musi do nie-
go dołączyć: 
● wyniki analizy wpływające na podję-
cie przez niego decyzji o udzieleniu kre-
dytu/ów – wraz z opisem przedsięwzię-
cia oraz dokumentami finansowymi,
na podstawie których dokonano tej ana-
lizy. Z uwzględnieniem przepływów
środków finansowych przygotowanych
dla kredytowanego przedsięwzięcia, jak
i całej działalności kredytobiorcy. A tak-
że dokumenty statutowe i potwierdza-
jące niezaleganie kredytobiorcy z płat-
nościami wobec Skarbu Państwa i ZUS.
Należy dołączyć także kopię informacji
z systemu MIG – BR i/lub BIK, 
● oryginały lub kopie umów kredytu lub
promes kredytowych warunkujących
uruchomienie finansowania od uzyska-
nia gwarancji lub poręczenia BGK, 
● oryginał oświadczenia kredytobiorcy
w związku z ustawą o ochronie danych
osobowych, 
● oryginał oświadczenia kredytobiorcy
w związku z ustawą o ochronie danych
osobowych. 

Po otrzymaniu „papierów” oddział BGK
– w terminie nie dłuższym niż pięć dni
roboczych od daty wpływu wniosku
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącz-
nikami – przeprowadza weryfikację
i analizę przedłożonych dokumentów
oraz podejmuje decyzję o trybie zwykłym
bądź rozszerzonym rozpatrywania wnio-
sku. Jeśli analiza wniosku i załączonych
dokumentów nie budzi wątpliwości
w zakresie kompletności, autentyczno-
ści, ważności i wiarygodności oraz zgod-
ności ze stanem faktycznym, wniosek
rozpatrywany jest w trybie zwykłym.
W takim wypadku BGK wydaje decyzję
o udzieleniu gwarancji lub poręczenia
w terminie do 15 dni roboczych od daty
wpływu wniosku do oddziału BGK wraz
ze wszystkimi wymaganymi załącznika-
mi. Jeżeli przesłane do BGK dokumenty
nie spełniają kryteriów wymaganych
do rozpatrzenia wniosku w trybie zwy-
kłym – stosuje się tryb rozszerzony. Wów-
czas BGK zwraca się o uzupełnienie do-
kumentów w terminie do 15 dni od daty
otrzymania przez bank kredytujący
wezwania. W przypadku gdy doku-
menty nie zostaną uzupełnione w termi-

nie, wniosek zostaje odesłany bez roz-
patrzenia do banku kredytującego. Czas
podjęcia decyzji o udzieleniu gwarancji
lub poręczenia wynosi do 15 dni robo-
czych, licząc od daty wpływu do BGK
uzupełnionego wniosku wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi załącznikami. Prze-
kazane dokumenty stanowią podstawę
do przeprowadzenia analizy ryzyka wy-
płaty zobowiązania z tytułu udzielonej
gwarancji lub poręczenia – zgodnie z me-
todologią BGK. 

Jeżeli istnieje konieczność ustanowienia
dodatkowego zabezpieczenia, analityk
BGK kontaktuje się z kredytobiorcą w ce-
lu uzyskania niezbędnych dokumentów.
Weksel, deklaracja wekslowa, stanowią-
ce podstawowe zabezpieczenie, oraz
oświadczenie o poddaniu się egzekucji
przyjmowane przez bank kredytujący
po podpisaniu przez kredytobiorcę umo-
wy o dofinansowanie projektu ze środ-
ków Unii Europejskiej – przechowywane
są przez bank kredytujący do momentu
wystąpienia z wnioskiem o zapłatę rosz-
czenia z tytułu gwarancji lub poręcze-
nia. Jeżeli bank kredytujący nie wystą-
pi z wnioskiem o zapłatę roszczenia
po upływie ważności gwarancji lub po-
ręczenia, bank kredytujący zwraca klien-
towi weksel wraz z deklaracją wekslo-
wą oraz oświadczenie o poddaniu się
egzekucji. 

Dla poręczeń nieprzekraczających kwo-
ty 100 tys. euro został przewidziany tryb
specjalny, tzw. portfelowy. Jest on dostęp-
ny dla klientów tych banków, które zawrą
z BGK stosowną umowę. Charakteryzu-
je się on tym, że decyzja o udzieleniu po-
ręczenia podejmowana jest w banku kre-
dytującym. 
Zabezpieczeniem poręczenia jest jedynie
weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez
protestu”, wystawiony na urzędowym
blankiecie. Bank kredytujący w trybie
portfelowym przyjmuje od kredytobior-
cy na rzecz BGK oraz przechowuje: 
● weksel stanowiący zabezpieczenie po-
ręczenia wraz z deklaracią wekslową, 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 
● oświadczenie w związku z ustawą
o ochronie danych osobowych.
Weksel, deklaracja wekslowa oraz
oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
stanowiące zabezpieczenie poręczenia
udzielonego w ramach portfela kredy-
towego, przechowywane są przez bank
kredytujący do momentu wystąpienia
z wnioskiem o zapłatę roszczenia z ty-
tułu poręczenia. Jeśli po upływie waż-
ności poręczenia tego nie zrobi, bank
kredytujący zwraca kredytobiorcy we-
ksel wraz z deklaracją wekslową oraz
oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 

Wniosek o udzielenie gwarancji lub po-
ręczenia wykonania zobowiązań wyni-
kających z obligacji wraz z załącznikami
składany jest bezpośrednio w Departa-
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BANKI WSPÓ¸PRACUJÑCE 
Z BGK W ZAKRESIE POR¢CZENIA
PORTFELA KREDYTOWEGO:

1.Bank BPH SA
2.Bank Inic
3.ING Bank lski SA
4.Krakowski Bank Spdzielczy
5.Nordea Bank Polska SA
6. PKO Bank Polski SA 
7. Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej SA 
8. Bank Ochrony Ârodowiska SA 
9. Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA 
10. Fortis Bank Polska SA 
11. Mazowiecki Bank Regionalny SA

BANKI WSPÓ¸PRACUJÑCE
Poni˝sze banki kredytujàce przystàpi∏y
do wspó∏pracy z BGK w zakresie udzielania
gwarancji i por´czeƒ ze Êrodków Funduszu Po-
r´czeƒ Unijnych: 
● Bank BPH SA
● Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej SA
● Bank Handlowy w Warszawie SA
● Bank Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych SA
● Bank Millennium SA
● Bank Ochrony Ârodowiska SA
● Bank Pocztowy SA
● Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci SA
● BRE Bank SA
● Bank Wspó∏pracy Europejskiej SA
● Bank Zachodni WBK SA
● BPH Bank Hipoteczny SA
● Danske Bank Polska SA
● Deutsche Bank Polska SA
● Dresdner Bank Polska SA
● DZ Bank Polska SA
● Fortis Bank Polska SA
● Getin Bank SA
● Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
● ING Bank Âlàski SA
● Invest-Bank SA
● Krakowski Bank Spó∏dzielczy
● Kredyt Bank SA
● Mazowiecki Bank Regionalny SA
● Nordea Bank Polska SA
● NORD/LB Bank Polska Norddeutsche Landes-
bank SA
● PKO Bank Polski SA
● Raiffeisen Bank Polska SA
● WestLB Bank Polska SA

Jakie procedury?

Co robi BGK?

Kwestia zabezpieczeƒ

Tryb portfelowy 

Procedury – obligacje
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Praktyka bankowa

mencie Funduszy Poręczeń i Gwarancji
(DFPG) w Centrali Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Wniosek o udzielenie
gwarancji lub poręczenia jest rozpatry-
wany przez DFPG w terminie nie dłuż-
szym niż 30 dni od daty ich złożenia
w BGK wraz z kompletem dokumen-
tów. Stanowią one podstawę do prze-
prowadzenia analizy ryzyka wypłaty zo-
bowiązania z tytułu udzielonej
gwarancji lub poręczenia – zgodnie
z metodologią BGK. W przypadku nie-
dokonania planowanej emisji lub nie-
objęcia 100 proc. emisji przez obligata-
riuszy umowa poręczenia podlega
rozwiązaniu, a gwarancja wygasa i pod-
lega zwrotowi do DFPG. Agentem Emi-
sji lub Depozytariuszem może być Bank
Gospodarstwa Krajowego. 

Koszt poręczenia lub gwarancji uzależ-
niony jest od okresu trwania poręczenia
lub gwarancji. BGK pobiera jednorazo-
wą opłatę prowizyjną. Przy poręczeniu
naliczana jest ona od kwoty objętej po-
ręczeniem i kształtuje się na poziomie: 
● 0,5 proc., jeżeli poręczenie zostało
udzielone na okres do jednego roku, 
● 0,75 proc., jeżeli poręczenie zostało
udzielone na okres dłuższy niż jeden
rok, lecz nie dłuższy niż dwa lata, 
● 1 proc., jeżeli poręczenie zostało
udzielone na okres dłuższy niż dwa la-
ta, lecz nie dłuższy niż trzy lata, 
● 1,25 proc., jeżeli poręczenie zostało
udzielone na okres dłuższy niż trzy la-
ta, lecz nie dłuższy niż pięć lat, 
● 1,5 proc., jeżeli poręczenie zostało
udzielone na okres dłuższy niż pięć lat. 
Natomiast dla gwarancji naliczana jest
od kwoty nią objętej i kształtuje się
na poziomie: 
● 1 proc. – jeżeli gwarancja została
udzielona na okres do jednego roku, 
● 1,25 proc. – jeżeli gwarancja została
udzielona na okres dłuższy niż jeden
rok, lecz nie dłuższy niż dwa lata, 
● 1,5 proc. – jeżeli gwarancja została
udzielona na okres dłuższy niż dwa la-
ta, lecz nie dłuższy niż trzy lata, 
● 1,75 proc. – jeżeli gwarancja została
udzielona na okres dłuższy niż trzy la-
ta, lecz nie dłuższy niż pięć lat, 
● 2 proc. – jeżeli gwarancja została
udzielona na okres dłuższy niż pięć lat. 

Podstawowym zabezpieczeniem gwa-
rancji lub poręczenia jest weksel własny
„in blanco” z klauzulą „bez protestu”,
wystawiony na urzędowym blankiecie
wraz z deklaracją wekslową. BGK może

uzależnić decyzję o udzieleniu gwaran-
cji lub poręczenia od ustanowienia do-
datkowego zabezpieczenia, jeśli uzna,

że ryzyko wypłaty zobowiązania z tytu-
łu udzielonej gwarancji lub poręczenia
jest wysokie. Formalności związane
z ustanowieniem dodatkowego zabezpie-
czenia gwarancji lub poręczenia dokony-
wane są przez kredytobiorcę w oddziale
BGK, do którego wpłynął wniosek
o udzielenie gwarancji lub poręczenia.
Emitent obligacji – w kwestii ustanowie-
nia dodatkowego zabezpieczenia – kon-
taktuje się z centralą Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Powołanie Funduszu
Poręczeń Unijnych jest jednym z najistot-
niejszych efektów porozumienia zawar-
tego 30 października 2003 r. między
wicepremierem, ministrem gospodarki,
ministrem finansów i Związkiem Ban-
ków Polskich. Daje także realną szansę
na pobudzenie wzrostu gospodarczego
w naszym kraju. 

Opracowa∏a Ma∏gorzata Azembska, na podsta-
wie danych ZBP, stan na czerwiec 2005 r.
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FUNDUSZE I PROGRAMY RZÑDOWE
● Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
● Program wspierania eksportu DOKE
● Krajowy Fundusz Por´czeƒ Kredytowych
● Fundusz Termomodernizacji
● Fundusz Po˝yczek i Kredytów Studenckich
● Fundusz Dop∏at
● Program wsparcia gmin z Funduszu Dop∏at
● Kredyt dla samorzàdów ze Êrodków EBI
● Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych
● Fundusz Por´czeƒ Unijnych
● Fundusz Kredytu Technologicznego
● Prefinansowanie
● Krajowy Fundusz Drogowy
● Po˝yczka na sfinansowanie restrukturyzacji PZOZ
● Restrukturyzacja PZOZ i jbr. – emisja obligacji
● Ustawa Zabu˝aƒska
● Inne fundusze celowe i programy rzàdowe

ZA¸ÑCZNIK NR 1 – DO REGULAMINU UDZIELANIA ZE ÂRODKÓW 
FPU GWARANCJI I POR¢CZE¡ SP¸ATY KREDYTÓW

Piecz´ç kredytobiorcy dnia................................. /miejscowoÊç/
...................................., 

WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI/POR¢CZENIA nr

CZ¢Âå B – (wype∏nia bank kredytujàcy)

I. BANK KREDYTUJÑCY
1. Nazwa i adres Banku (Oddzia∏u Banku):.........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Imi´, nazwisko, e-mail, nr telefonu i faxu osoby prowadzàcej spraw´ w Banku Kredytujàcym:..............
..............................................................................................................................................................................

II. OÂWIADCZENIE BANKU KREDYTUJÑCEGO
Bank Kredytujàcy oÊwiadcza, ˝e:
1. Kredyt/y wymieniony/e w niniejszym Wniosku przeznaczony/e b´dzie/b´dà na realizacj´ przedsi´wzi´cia
wspó∏finansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej zgodnie z Ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r o Funduszu
Por´czeƒ Unijnych,
2. Na dzieƒ sk∏adania wniosku kredytobiorca posiada zdolnoÊç kredytowà do sp∏aty tego/tych kredytu/kredytów
wraz z odsetkami.

III. ZA¸ÑCZNIKI
1. Wyniki analizy wp∏ywajàce na podj´cie przez Bank Kredytujàcy decyzji o udzieleniu kredytu/ów wraz
z opisem przedsi´wzi´cia oraz dokumentami finansowymi, na podstawie których dokonano tej analizy
z uwzgl´dnieniem przep∏ywów Êrodków finansowych przygotowanych dla kredytowanego przedsi´wzi´-
cia jak i ca∏ej dzia∏alnoÊci klienta, dokumenty statutowe i Êwiadczàce o niezaleganiu przez kredytobiorc´
z p∏atnoÊciami wobec Skarbu Paƒstwa i ZUS, kopia informacji z systemu MIG – BR i/lub BIK.
2. Orygina∏/y lub kopia/e umowy/ów kredytu lub promesy/promes kredytowej/ych: 
nr............................ z dnia.......................................
nr............................ z dnia.......................................1)

3. Orygina∏ oÊwiadczenia2) w zwiàzku z ustawà o ochronie danych osobowych – wzór 1.
4. Orygina∏ oÊwiadczenia2) w zwiàzku z ustawà o ochronie danych osobowych – wzór 2.

...................................................................................
data, podpis, piecz´ç Banku Kredytujàcego3)

1) niepotrzebne skreÊliç
2) dotyczy osób fizycznych (wzór 1 podpisujà równie˝ por´czyciele)
3) podpisy osób uprawnionych do zaciàgania zobowiàzaƒ majàtkowych w imieniu Banku Kredytujàcego

Ile to kosztuje?

Wymagane zabezpieczenia


