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Beneficjenci gwarancji de minimis

warunki wynikające z przepisów UE

 podmioty, które należą do kategorii MŚP według definicji UE (rozporządzenie Komisji 

UE nr 651/2014 z dn. 17.06.2014, zał. I)

 podmioty, które nie działają w sektorach wykluczonych z pomocy de minimis

 nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy publicznej

 podmioty, które nie są przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego



Określenie kategorii MŚP wg definicji UE

Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zał. I.

Przedsiębiorstwo: podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.
Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy
rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki i stowarzyszenia
prowadzące regularną działalność gospodarczą.

kategoria MŚP zatrudnienie roczny obrót suma bilansowa

mikroprzedsiębiorstwo < 10 ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR

małe przedsiębiorstwo < 50 ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR

średnie przedsiębiorstwo < 250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR

Pułapy zatrudnienia i pułapy finansowe:



Określenie kategorii MŚP według definicji UE - powiązania

Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu, zał. I.

Rodzaje przedsiębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu zatrudnienia i kwot finansowych

• samodzielne • powiązane• partnerskie

0 – 24,99% 
udziałów

25% - 50% 
udziałów

ponad 
50% 

udziałów



Beneficjanci gwarancji de minimis
warunki wynikające z umowy między Bankiem Kredytującym a BGK*

 są rezydentami

 posiadają zdolność kredytową – ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego

 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

 klienci, których łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej w Banku 
Kredytującym nie przekroczy 3,5 mln zł

* zastosowanie standardowych warunków zostało tymczasowo zmienione na mocy wytycznych dla Banków Kredytujących wprowadzających szczególne 
zasady postępowania w ramach realizacji umów portfelowych w sytuacji pandemii COVID-19, obowiązujących do 31 grudnia 2020 r. BGK akceptuje objęcie 
gwarancją kredytu udzielonego Kredytobiorcy, który nie spełnia warunku posiadania zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z 
tytułu składek wobec ZUS/KRUS, o ile warunki te były spełnione na dzień 1 lutego 2020 r.



Wykluczenia sektorowe

Wyłączeni z pomocy de minimis są przedsiębiorcy funkcjonujący w branżach:

• rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1379/2013,

• produkcji podstawowej produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do Traktatu,

• przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do
Traktatu w przypadkach:

• kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów
zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców
objętych pomocą,

• kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w całości lub części producentom
surowców,

• związanych z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,

• uwarunkowanych pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy,

• drogowego transportu towarowego, jeśli pomoc jest przeznaczona na nabycie pojazdów
przeznaczonych do transportu drogowego towarów.



Pułapy pomocy de minimis

 łączna wartość pomocy de minimis udzielana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

 równowartości 200 000 EUR (brutto) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych,

 równowartości 100 000 EUR (brutto) w przypadku podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów

 wartość pomocy w EUR jest ustalana według kursu średniego z tabeli NBP z dnia udzielenia pomocy 

de minimis (kurs publikowany jest po godz. 1200)

 pomoc de minimis wyliczana jest poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów, sprowadzających 

jej wartość do ekwiwalentu dotacji brutto 



Okresy i pułapy gwarancyjne

Gwarancja de minimis udzielana jest dla kredytów:

• obrotowych – na okres do 39 miesięcy,*

• inwestycyjnych – na okres do 99 miesięcy.

Obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.

• zabezpiecza nie więcej niż 80% kwoty udzielonego kredytu* i nie może przekroczyć 3,5 mln zł

• obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym
kredytem

• każda spłata kapitału kredytu nieodnawialnego obniża kwotę jednostkowej gwarancji
proporcjonalnie do dokonanych spłat (tj. stanowi do 80% niespłaconej kwoty kapitału*)

• dla kredytów w formie odnawialnej każda zmiana poziomu wykorzystania limitu kredytu zwiększa
albo obniża kwotę jednostkowej gwarancji proporcjonalnie do wykorzystanej kwoty limitu
kredytowego

Jako zabezpieczenie gwarancji przyjmuje się:
• weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

*zmienione parametry zostały wprowadzone w związku z pandemią COVID 19 i obowiązuję dla gwarancji udzielonych do końca 2020 r.



Pozostałe zasady obejmowania kredytu gwarancją de minimis

• kredyt objęty gwarancją nie może być zabezpieczony inną gwarancją 
lub poręczeniem udzielonym w ramach realizacji przez BGK 
programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem 
poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”

• obejmując kredyt gwarancją należy w zapisach umowy kredytu 
uwzględnić zabezpieczenie w formie gwarancji w taki sposób, aby 
korzyść dla Banku Kredytującego została przekazana Kredytobiorcy 
(transfer korzyści)

• obniżenie marży kredytowej,
• obniżenie opłaty związanej z kredytem, 
• wydłużenie okresu kredytowania.

PRZYKŁADY TRANSFERU KORZYŚCI 



Kredyty kwalifikujące się do objęcia gwarancją de minimis

ze względu na termin rozpoczęcia kredytowania

 nowy kredyt

 istniejący kredyt 

podwyższenie kredytu

udostępnianie limitu na kolejny okres podwyższenie kwoty kredytu/limitu kredytu

odnowienie kredytu



Rezygnacja z pobierania prowizji od udzielenia gwarancji 

1

2

Modyfikacje umowy PLD-KFG w marcu 2020 r.

3

Zmiany w wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, 
z mocą obowiązywania do 31 grudnia 2020 r.

60%
Zwiększenie zakresu gwarancji dla kapitału kredytu

80%

0,5%

0%

Wydłużenie okresu gwarancji dla kredytu obrotowego
27 
mies.

39 
mies.



Dziękujemy za uwagę

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Departament Gwarancji i Poręczeń

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 

Tel.: +48 22 522 91 91 
E-mail: sekretariatDGP@bgk.pl

www.bgk.pl


