
BGK – partner wspierający 
regionalną przedsiębiorczość

25.03.2022 r.  Siemiatycze



Ocena ratingowa Fitch

A-/stabilny
równa ratingowi Skarbu Państwa

Misja: Wspieramy zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski

Wartość aktywów

160,3 mld zł
na 30 czerwca 2021 r.

100%
własność Skarbu Państwa

Centrala w Warszawie + 16 Regionów w całej Polsce
+ 4 przedstawicielstwa zagraniczne w Brukseli, 
Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie
~ 2000 pracowników

Wizja: Chcemy być liderem programów na 
rzecz zrównoważonego rozwoju

BGK w skrócie
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Dostarczamy - bezpośrednio i we współpracy z partnerami - rozwiązania dla realizacji projektów
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.

BGK Region Podlaski
ul. Świętojańska 12A , 15-082 Białystok; tel. (22) 475 10 00

Ochrona zdrowia

Inwestycje Eksport Innowacje Przemysł Infrastruktura

Ochrona środowiska Energetyka Mieszkalnictwo
Zaangażowanie 

społeczne



Nasze Regiony to:

 centra kompetencji, wymiany 
doświadczeń i wiedzy o potrzebach 
rozwojowych danego regionu, 

 ośrodki wsparcia biznesu -
profesjonalna informacja o możliwości 
skorzystania z rządowych programów 
wsparcia,

 współpraca z regionalnymi partnerami –
bankami spółdzielczymi i komercyjnymi, 
lokalnymi izbami gospodarczymi 
i agencjami rozwoju.

Działamy w całej Polski
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Nasze przedstawicielstwa:

 promują BGK i Polskę,

 wspierają polskie firmy
w eksporcie i ekspansji 
zagranicznej,

 pogłębiają kontakty z 
lokalnymi instytucjami, 

 monitorują zmiany 
legislacyjne w UE i ich 
wpływ na bank.

Gdzie można nas znaleźć

Przedstawicielstwa otwarte

Belgia
(Bruksela)

sierpień 
2018

Niemcy
(Frankfurt 
nad Menem)

luty 
2019

Wielka 
Brytania
(Londyn)

grudzień 
2019

USA
(Waszyngton)

Niderlandy 
(Amsterdam)

grudzień 
2019

Singapur

Planowane

Działamy za granicą
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Programy modelu biznesowego odpowiadają na główne wyzwania 
rynkowe w kluczowych obszarach społeczno-gospodarczych i wspierają:

Infrastruktura, transport
i logistyka

Bezpieczeństwo 
strategiczne

Finanse publiczne

Mieszkalnictwo

rozwój zintegrowanego i zrównoważonego 
systemu transportowego w Polsce 

zrównoważony rozwój w energetyce oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa obronnego 

zrównoważone finansowanie państwa, 
jakość i efektywność obsługi 

Rozwój przemysłu

Rozwój 
przedsiębiorczości

Ochrona zdrowia

Spójność społeczna
i terytorialna

wzrost konkurencyjności polskiego 
przemysłu 

finansowanie potrzeb rozwojowych 
i płynnościowych przedsiębiorstw 

podniesienie jakości i dostępności 
opieki zdrowotnej 

poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
kreowanie wsparcia finansowego dla JST 

zwiększenie dostępności mieszkań dla osób
o niskich i umiarkowanych dochodach 

Programy modelu biznesowego



Sektor Samorządowy w BGK
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Samorządy są kluczowym partnerem BGK

Co piąta złotówka 
pożyczana przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
pochodzi z BGK

Zaangażowanie 
kredytowe BGK w 
sektor samorządowy 
odzwierciedla rosnące 
potrzeby inwestycyjne 
samorządów

BGK zabezpiecza 
samorządom dostęp 
do finansowania 
uczestnicząc w blisko 
połowie ogłaszanych 
przetargów

Zaangażowanie BGK w sektor 
samorządowy na koniec 2020 to 
18 mld PLN

1 2 3 4



Oferta BGK
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Dla kogo  Samorządy wszystkich szczebli
 Związki komunalne
 Spółki komunalne

Na jakie potrzeby 
odpowiada

 Finansowanie:

 deficytu

 inwestycyjne

 pomostowe

 spłata wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań finansowych

 pozostałe

 Obsługa bieżąca

 Gwarancje bankowe



Kluczowe obszary finansowania
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Zadania publiczne

Wodociągi i kanalizacja

Gospodarka odpadami

Ciepłownictwo

Transport

Mieszkalnictwo

Ochrona zdrowia

Obiekty sportowe

Obiekty użyteczności publicznej
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Kredyt inwestycyjny dla firm

Kredyt inwestycyjny dla firm Kredyt obrotowy dla szpitaliKredyt obrotowy dla firm

Przeznaczenie  okres kredytowania do 10 lat

 finansowanie inwestycji materialnych, niematerialnych i finansowych

 waluty: PLN, USD, EUR lub kredyt indeksowany kursem USD, EUR

Korzyści  podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni 
finansowej

 szybsze uzyskanie środków w porównaniu z emisją papierów 
wartościowych

 możliwość spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku lub BGK

 finansowanie wydatków kwalifikowanych

 możliwość uzupełnienia finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
wspieranych środkami z funduszy celowych, programów rządowych oraz 
instytucji międzynarodowych

 możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych

Formy 
finansowania

 kredyt nieodnawialny w rachunku kredytowym

 spłata w ratach lub balonowa
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Kredyt obrotowy dla firm

Kredyt inwestycyjny dla firm Kredyt obrotowy dla szpitaliKredyt obrotowy dla firm

Przeznaczenie  okres kredytowania: 

a) do 3 lat w przypadku kredytów udzielonych w rachunku kredytowym

b) do 2 lat w przypadku kredytów udzielonych w rachunku bieżącym

 waluta: PLN, USD, EUR lub kredyt indeksowany kursem USD, EUR

 możliwość sfinansowania potrzeb związanych z prowadzoną działalnością 
lub finansowania zwracanego podatku VAT

Korzyści  zabezpieczenie płynności finansowej

 wzrost kapitału obrotowego

 zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej

 elastyczny sposób spłaty kredytu

Formy 
finansowania

 kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 

 kredyt w rachunku kredytowym:

a) wypłacany jednorazowo

b) w transzach w linii kredytowej nieodnawialnej

c) w linii kredytowej odnawialnej



Finansowanie eksportu 
i ekspansji zagranicznej

Wsparcie dla polskich 
przedsiębiorstw na rynkach 
podwyższonego ryzyka

Warunki dostosowane  
do indywidualnych 
potrzeb 
przedsiębiorców

Wiele dostępnych 
produktów finansowania 
handlu i inwestycji 
zagranicznych

Doświadczenie we 
wspieraniu eksportu

i inwestycji polskich 
przedsiębiorstw 
na 6 kontynentach 
(77 krajów)
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Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji zagranicznej
Unikalna oferta
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Finansowanie eksportu
Finansowanie inwestycji

zagranicznych

Finansowanie 
krótkoterminowe

Finansowanie długoterminowe

 Akredytywy zagraniczne:

 potwierdzanie

 dyskontowanie

 post-finansowanie

 Gwarancje

 Kredyty dla banku nabywcy

 Kredyty dla nabywcy

 Wykupy wierzytelności 
z kontraktów eksportowych

 Prefinansowanie eksportu

 Gwarancje

 Kredyty strukturyzowane przeznaczone 
na finansowanie ekspansji zagranicznej polskich 
przedsiębiorstw



Oferta gwarancji
dla firm
Departamentu
Gwarancji i Poręczeń



Oferta gwarancji BGK
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* produkt zmodyfikowany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.
** produkt wprowadzony do oferty w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Gwarancje BGK
udzielane w trybie portfelowym

Gwarancja
płynnościowa**

Gwarancja Biznesmax
z dotacją*

Gwarancja
spłaty limitu 

faktoringowego**

Gwarancja
leasingu

/pożyczki**

Gwarancja
Czyste Powietrze

Gwarancja de minimis*

1

Gwarancja COSME

2 3

Gwarancja
dla sektora rolnego*

4

5 6 7 8



Model biznesowy gwarancyjnych linii portfelowych
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banki/faktorzy/ 
leasingodawcy

beneficjenci 
finansowania

gwarancja
finansowanie

z gwarancją BGK

Wniosek o finansowanie
i wniosek o gwarancję



Korzyści dla przedsiębiorcy z zabezpieczenia kredytu 
gwarancjami BGK
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Dostęp do kredytu dla 
klientów banków, którzy nie 
dysponują odpowiednim 
zabezpieczeniem.

Niski koszt 
zabezpieczenia kredytu lub 
jego brak.

Wszystkie formalności 
związane z udzieleniem 
gwarancji i kredytu realizowane 
w jednym miejscu tj. banku 
kredytującym.

Zapewnienie elastyczności 
w dysponowaniu własnym 
majątkiem – brak 
konieczności zastawiania go 
w części objętej gwarancją.

Korzystniejsze od 
standardowych warunki 
finansowania w banku 
kredytującym.

Dostępność dla klientów 
banków z krótką historią 
kredytową.



Gwarancja de minimis
Departament
Gwarancji i Poręczeń



Parametry gwarancji de minimis
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Zakres gwarancji*

Maksymalna kwota gwarancji*

Maksymalne okresy gwarancji*

Typ zabezpieczanego kredytu

Maksymalna kwota kredytu

Zabezpieczenie gwarancji

Prowizja za udzielenie gwarancji*

Forma pomocy publicznej

%

Przedmiot gwarancji

* zmiany wprowadzone w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm

do 80 proc. kwoty kredytu

1,5 mln euro (gwarancja do 5 lat)
750 tys. euro (gwarancja powyżej 5 lat)

75 i 120 miesięcy

kredyt obrotowy lub inwestycyjny

ok. 1,88 mln euro

weksel in blanco

pomoc de minimis

kredyt

0 proc. kwoty gwarancji (prowizji należnej w okresie 
od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.)



Beneficjenci gwarancji de minimis
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Z gwarancji może skorzystać 
przedsiębiorca gdy:

 jest rezydentem,
 należy do sektora MŚP (według definicji 

unijnej),
 jest uprawniony do skorzystania

z pomocy de minimis,
 posiada zdolność kredytową – ocenianą 

zgodnie z procedurą banku 
kredytującego,

 bez obowiązku zwrotu pomocy 
publicznej,

 nie są przedmiotem zbiorowego 
postępowania upadłościowego.



Beneficjenci gwarancji de minimis c.d.
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 nie posiadają wpisu w systemie,
w którym Klienci podlegają 
weryfikacji na etapie udzielania 
kredytu zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami 
Banku Kredytującego
i który to wpis zgodnie z tymi 
przepisami wyklucza ich z 
możliwości uzyskania kredytu w 
Banku Kredytującym, w 
przypadku gdy wewnętrzne 
przepisy Banku Kredytującego 
nie przewidują weryfikacji w 
systemie BR lub BIK konieczna 
jest weryfikacja w jednej z tych 
baz*

 w okresie 3 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku:
 nie posiadali wypowiedzianej  

jakiejkolwiek ekspozycji 
kredytowej ani ekspozycji 
kredytowej zakwalifikowanej, jako 
zagrożona w Banku Kredytującym,

 nie posiadali zadłużenia 
przeterminowanego w Banku 
Kredytującym powyżej 30 dni w 
kwocie przekraczającej 500 zł *

 na etapie udzielania kredytu nie 
posiadali zaległości z tytułu 
podatków wobec US oraz 
zaległości z tytułu składek wobec 
ZUS/KRUS*

* W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. możliwe jest objęcie gwarancją kredytu dla Kredytobiorcy, o ile warunki te nie zaistniały na dzień 1 lutego 2020 r. 



Gwarancja COSME
Departament
Gwarancji i Poręczeń



Parametry gwarancji COSME
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% Zakres gwarancji

Kwota gwarancji

Maksymalna kwota kredytu

Typ zabezpieczanego kredytu

Forma pomocy publicznej

Zabezpieczenie gwarancji

Prowizja za udzielenie gwarancji*

Maksymalne okresy gwarancji*

Przedmiot gwarancji

80 proc. kwoty kredytu

480 tys. zł

600 tys. zł

kredyt obrotowy lub inwestycyjny

nie dotyczy

weksel in blanco

39 i 99 miesięcy

spłata kredytu

1 proc. albo
0,7 proc. kwoty gwarancji

(dla kr. na działalność bieżącą 
od 06.04.2020 r. do 31.12.2021 r.)

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm
Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  
ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.



Beneficjenci gwarancji COSME
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 są rezydentami i przedsiębiorcami*
 posiadają zdolność kredytową, ocenianą zgodnie z 

procedurą banku kredytującego
 na etapie udzielania kredytu nie posiadali zaległości z tytułu 

podatków wobec US oraz z tytułu składek wobec 
ZUS/KRUS,**

 nie posiadają negatywnego wpisu w systemie banku oraz 
wpisu w systemie BR lub BIK, jeżeli przepisy banku nie 
przewidują weryfikacji w jednej z tych baz,**

 w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku:
 nie posiadali wypowiedzianej jakiejkolwiek ekspozycji 

kredytowej ani ekspozycji kredytowej zakwalifikowanej, 
jako zagrożona,**

 nie posiadali zadłużenia przeterminowanego w Banku 
Kredytującym powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 
500 zł,**

** W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. możliwe było objęcie gwarancją kredytu udzielonego Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego na etapie wnioskowania o 
gwarancję zidentyfikowano ww. warunki wykluczające, o ile warunki te nie zaistniały na dzień 1 lutego 2020 r.



Beneficjenci gwarancji – kryteria do weryfikacji
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 nie posiadają zobowiązań z tytułu 
jakiegokolwiek kredytu udzielonego przez 
Bank Kredytujący lub inną instytucję 
finansową, klasyfikowanych zgodnie
z zasadami Banku Kredytującego jako 
zobowiązania znajdujące się w stanie 
niewykonania;

 Nie są utworzoni w jurysdykcji 
niespełniającej wymogów* 

 nie prowadzą działalności niezgodnej
z prawem krajowym, unijnym
i międzynarodowym (z uwzględnieniem 
Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka z protokołami 
dodatkowymi);

* zgodnie z definicją w § 7 Warunków uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny w ramach programu COSME

 nie prowadzą 
podstawowej ani 
znaczącej działalności 
w sektorze 
zastrzeżonym;

 nie są Osobami 
Objętymi Sankcjami;

 ujawnili informacje na 
temat Beneficjenta 
Rzeczywistego.



Gwarancja Biznesmax
z dopłatą do 
oprocentowania
Departament
Gwarancji i Poręczeń



Parametry gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania 
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% Zakres gwarancji

Kwota gwarancji

Maksymalna kwota kredytu

Typ zabezpieczanego kredytu

Forma pomocy publicznej

Stawka dopłaty (obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.)

Prowizja za udzielenie gwarancji

Maksymalne okresy gwarancji*

Przedmiot gwarancji

do 80 proc. kwoty kredytu

2,5 mln euro (równowartość w złotych)

ok. 13 mln zł

kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy nieodnawialny lub kredyt 
na finansowanie bieżącej działalności* 

pomoc de minimis lub regionalna pomoc inwestycyjna 

3,33 proc.

39 miesięcy i 20 lat (z zastrzeżeniem ograniczeń 
związanych z pomocą de minimis)

spłata kredytu

Bez opłaty

* zmiana wprowadzona do 30 czerwca 2022 r. jako pomoc BGK dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, gwarancja może być udzielona jako pomoc de minimis

(kwoty kapitału kredytu za każdy rok okresu 
kredytowania objętego dopłatą)



Beneficjenci gwarancji Biznesmax
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Z gwarancji może skorzystać 
przedsiębiorca:

 będący rezydentem
 należący do sektora mikro, małych lub 

średnich przedsiębiorstw (według definicji 
unijnej)

 posiadający zdolność kredytową - ocenianą 
zgodnie z procedurą banku kredytującego,

 spełniający kryteria podmiotu 
innowacyjnego lub realizującego projekt 
inwestycyjny z efektem ekologicznym

 uprawniony do skorzystania z pomocy
de minimis lub regionalnej pomocy 
inwestycyjnej



Gwarancja 
dla sektora rolnego
Departament
Gwarancji i Poręczeń



Parametry gwarancji dla sektora rolnego z dopłatą do oprocentowania
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% Zakres gwarancji

Maksymalna kwota gwarancji

Maksymalne okresy gwarancji*

Typ zabezpieczanego kredytu

Maksymalna kwota kredytu

Stawka dopłaty*

Prowizja za udzielenie gwarancji

Forma pomocy publicznej

Przedmiot gwarancji

do 80 proc. kwoty kredytu

5 mln zł (rolnik), 10 mln zł (przetwórca) 

39 i 183 miesięcy

kredyt obrotowy lub inwestycyjny

ok. 6,25 mln zł (rolnik), 12,5 mln zł (przetwórca)

2 proc. rocznie (dotyczy kredytów obrotowych)

pomoc de minimis lub pomoc publiczna

spłata kredytu

0 proc.

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm. Obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.



Beneficjenci gwarancji dla sektora rolnego 
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Rolnik:
przedsiębiorca będący MŚP, 

prowadzący działalność gospodarczą 
polegającą na produkcji 

podstawowej produktów rolnych;

Przetwórca produktów 
rolnych:

przedsiębiorca będący MŚP, 
prowadzący zarejestrowaną działalność 

przetwórstwa lub wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych;

Przetwórca produktów 
nierolnych:

przedsiębiorca będący MŚP, prowadzący 
zarejestrowaną działalność 

przetwórstwa lub wprowadzania do 
obrotu produktów nierolnych;

1 2 3



Gwarancja 
płynnościowa
Departament
Gwarancji i Poręczeń



Parametry gwarancji płynnościowej*
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* Gwarancja wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Zakres gwarancji

Kwota gwarancji

Maksymalny okres gwarancji

Typ zabezpieczanego kredytu

Maksymalny okres kredytu

Zabezpieczenie gwarancji

Prowizja za udzielenie gwarancji

Maksymalna kwota kredytu

Przedmiot gwarancji

do 80 proc. kwoty kredytu

do 200 mln zł

27 miesięcy

kredyt obrotowy

do 24 miesięcy

weksel własny in blanco 

250 mln zł

spłata kredytu

od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty gwarancji 

Termin udzielania gwarancji do 30 czerwca 2022 r.

%



Beneficjenci gwarancji płynnościowej
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Średni przedsiębiorca
przedsiębiorca 
zatrudniający mniej niż 
250 pracowników, 
którego roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów 
EUR, lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 
43 milionów EUR, co 
określono w sposób 
wskazany w załączniku I 
do rozporządzenia KE nr 
651/2014;

Duży przedsiębiorca 
przedsiębiorca 
niespełniający warunków 
mikroprzedsiębiorcy, 
małego lub średniego 
przedsiębiorcy 
określonych w załączniku 
I do rozporządzenia KE nr 
651/2014; w tym firmy z 
udziałem Skarbu Państwa 
i jednostek samorządu 
terytorialnego 
prowadzące działalność 
gospodarczą.

Przedsiębiorca, który:
na dzień 1 lutego 2020 r.
nie posiadał:
 negatywnego wpisu 

w jakiejkolwiek bazie 
kredytobiorców, w której 
Przedsiębiorca podlegał weryfikacji 
na etapie udzielania kredytu 
zgodnie z wewnętrznymi 
przepisami Banku Kredytującego,

 wypowiedzianej ekspozycji 
kredytowej,

 zadłużenia przeterminowanego
w Banku Kredytującym powyżej
30 dni, w kwocie przekraczającej
3 000 zł,

 zaległości z tytułu podatków wobec 
Urzędu Skarbowego oraz z tytułu 
składek wobec ZUS/KRUS.

na dzień 31 grudnia 2019 r. 
nie posiadał:
 ekspozycji kredytowej 

zaliczonej do kategorii 
„zagrożone” oraz 

 nie znajdował się w trudnej 
sytuacji, w rozumieniu 
wybranych rozporządzeń 
KE*;

* Weryfikacja wystąpienia trudnej 
sytuacji następuje na podstawie 
oświadczenia Kredytobiorcy 
składanego we Wniosku
o udzielenie gwarancji, z 
zastrzeżeniem, że oświadczenie nie 
może być w sprzeczności z 
informacjami pozyskanymi przez 
Bank we wniosku kredytowym. 



Gwarancja spłaty 
limitu faktoringowego
Departament
Gwarancji i Poręczeń



Gwarancja spłaty limitu faktoringowego*
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* Gwarancja wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm. Obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.

Zakres gwarancji

Maksymalna kwota gwarancji

Maksymalny okres gwarancji

Maksymalny okres limitu

Maksymalna kwota limitu

Zabezpieczenie gwarancji

Prowizja za udzielenie gwarancji

Typ zabezpieczanego faktoringu

Przedmiot gwarancji

do 80 proc. kwoty limitu faktoringowego

200 mln zł

27 miesięcy

24 miesiące

250 mln zł

weksel własny in blanco 

faktoring z regresem, faktoring odwrócony

spłata limitu faktoringowego

od 0,25 proc. do 1,15 proc. kwoty gwarancji 

Forma pomocy publicznej pomoc UE

%



Beneficjent gwarancji - Faktorant
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1

2

3

4

Jest rezydentem, zgodnie z definicją prawa 
dewizowego 

Należy do kategorii MŚP albo jest dużym 
przedsiębiorcą.* 

Korzysta z faktoringu udzielonego przez 
Faktora; 

Posiada zdolność kredytową, 
potwierdzoną pozytywną oceną dokonaną 
przez Faktora, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi u tego Faktora na dzień 
podjęcia decyzji o udzieleniu faktoringu.** 

** Faktor przy dokonywaniu oceny może korzystać ze wsparcia banku będącego spółką 
dominującą wobec Faktora lub innego podmiotu z grupy kapitałowej, do której należy 
Faktor;

* Wyłączeniu podlegają instytucje finansowe korzystające z usługi faktoringu.



Gwarancja dla 
leasingu/pożyczki
Departament
Gwarancji i Poręczeń



Podstawowe parametry gwarancji dla leasingu/pożyczki* 
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Zakres gwarancji

Waluta leasingu/pożyczki

Maksymalne kwoty gwarancji

Maksymalny okres gwarancji

Waluta gwarancji 

Prowizja za udzielenie gwarancji –
płatna z góry za kolejne okresy 
roczne

Przedmiot gwarancji

do 80 proc. kwoty leasingu/pożyczki leasingowej

złoty lub waluta obca

120 miesięcy (min. 3 miesiące)

złoty

spłata leasingu/pożyczki leasingowej

Zabezpieczenie gwarancji weksel in blanco

%

zł

zł

Sektor rybołówstwa i akwakultury

Sektor produkcji podstawowej produktów rolnych

Pozostałe sektory800 tys. euro

100 tys. euro

120 tys. euro

0,20 proc. - 1, 2, 3 rok

0,30 proc. - 4 rok ...
kwoty gwarancji 

* Gwarancja wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm. Gwarancją można objąć leasing/pożyczkę do 30 czerwca 2022 r.



Warunki spełniane w dniu zawarcia umowy:
 są rezydentami i przedsiębiorcami należącymi do 

kategorii MŚP 
 nie posiadają zadłużenia przeterminowanego

u Leasingodawcy powyżej 20 dni
 nie toczy się wobec nich zbiorowe postępowanie 

upadłościowe i nie spełniają kryteriów wskazanych
w ustawodawstwie krajowym w przedmiocie wszczęcia 
zbiorowego postępowania upadłościowego na żądanie 
wierzycieli

 nie prowadzą podstawowej ani znaczącej działalności
w sektorze zastrzeżonym;

 nie znajdują się w sytuacji wykluczenia;
 nie są utworzeni w jurysdykcji niezgodnej;
 nie są Osobami Objętymi Sankcjami i nie podlegają 

Środkom Ograniczającym;
 ujawnili informacje na temat Beneficjenta 

Rzeczywistego.

Beneficjenci gwarancji – leasingobiorcy
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* Warunek nie musi być spełniony na etapie udzielania leasingu/pożyczki, jeżeli Leasingobiorca spełniał go na dzień 1 lutego 2020 r.

Na etapie udzielania 
pożyczki/leasingu:
 nie posiadali zaległości z tytułu podatków 

wobec US oraz z tytułu składek wobec 
ZUS/KRUS,*

 nie byli wpisani w jakimkolwiek systemie, 
w którym Leasingobiorcy podlegają 
weryfikacji na etapie przyznawania 
leasingu/pożyczki zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami Leasingodawcy 
i który to wpis zgodnie z tymi przepisami 
wyklucza z możliwości uzyskania 
leasingu/pożyczki u Leasingodawcy,*

 którym Leasingodawca wypowiedział 
umowę leasingu /pożyczki*

 na dzień 31 grudnia 2019 r. był w trudnej 
sytuacji w rozumieniu rozporządzenia.



Dziękujemy za uwagę 

Region Podlaski
Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Świętojańska 12A
15-082 Białystok

Izabela Domanowska
Tel. 797 904 228
Email: izabela.domanowska@bgk.pl

Urszula Bielawiec
Tel. 519 018 368
Email: urszula.bielawiec@bgk.pl



Niniejszy dokument został przygotowany przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego (BGK).

Żadne oświadczenie czy gwarancja, wyrażona bądź domniemana,
nie świadczy, ani obecnie, jak i w przyszłości, o prawidłowości jak
i kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jak i jego spółki zależne, pośrednicy czy 
pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub zaniechania po 
stronie osób korzystających z poniższych informacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jego spółki zależne, pośrednicy
i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za straty, szkody lub 
wydatki wynikające z wykorzystywania poniższych informacji lub 
działania w oparciu o nie.

Wszelkie opinie, poglądy zawarte w niniejszym dokumencie 
odzwierciedlają stanowisko BGK i mogą ulec zmianie bez konieczności 
uprzedniego zawiadamiania.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest zobowiązany do aktualizowania 
informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Przy sporządzaniu 
niniejszego dokumentu nie brano pod uwagę żadnych celów inwestycyjnych, 
sytuacji finansowej czy potrzeb jakiegokolwiek odbiorcy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane zostały wyłącznie
w celach informacyjnych i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej. 
Nie stanowią one oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna 
papierów wartościowych związanych z BGK, ani innych papierów 
wartościowych i inwestycji. Niniejszy dokument ani jego treść nie stanowi 
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągania zobowiązań oraz 
nie ma z nimi  żadnego związku.

BGK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych materiałów 
przez jakąkolwiek osobę.

Zastrzeżenie


