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Rola gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

zabezpieczenie kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie 
płynności finansowej średniej lub dużej firmy

* Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest pierwszym w Polsce programem pomocy zatwierdzonym przez Komisję

Europejską w oparciu o „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście

trwającej epidemii COVID-19”. Celem działania Funduszu jest pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem

poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców, w tym wypłat z tytułu tych

poręczeń i gwarancji oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez BGK kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych

obligacji na zasilenie FGP.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych*zł

Cel gwarancji

Źródło finansowania 



Beneficjent gwarancji z FGP

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.

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;

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;

Przedsiębiorca, który:



Parametry gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP)

Zakres gwarancji

Kwota gwarancji

Okres gwarancji

Termin udzielania gwarancji

Maksymalna kwota kredytu

Zabezpieczenie gwarancji

do 80%

od 3,5 mln zł do 200 mln zł

do 27 miesięcy

do 31 grudnia 2020 r.

250 mln zł

weksel własny in blanco 

Prowizja za udzielenie gwarancji od 0,25% do 1,15% kwoty gwarancji 

Okres kredytowania do 24 miesięcy

%



Stawki prowizyjne – udzielenie gwarancji

okres kredytu Średnie firmy Duże firmy

do 1 roku 0,25% 0,50% 

powyżej 1 roku do 2 lat 0,55% 1,15%

Prowizja liczona od kwoty gwarancji i pobierana z góry za cały okres



Kwalifikowalność kredytów do objęcia gwarancją z FGP

Kredyt udzielony zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym

Okres kredytowania nie dłuższy niż 24 miesiące.

Maksymalna kwota kredytu to 250 mln zł, z zastrzeżeniem, że nie może ona też 
przekraczać:

 2-krotności sumy rocznych wynagrodzeń pracowników za 2019 r. lub za ostatni 
rok, za który dostępne są dane (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne, 
koszty osób pracujących na rzecz Kredytobiorcy, ale zatrudnionych przez 
podwykonawców)

 lub 25% łącznych obrotów (przychód netto ze sprzedaży towarów, usług i 
operacji finansowych w 2019 r.), 

 lub odpowiednio uzasadnionej kwoty zapewniającej pokrycie potrzeb 
płynnościowych - na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy (średni przedsiębiorca) 
albo 12 miesięcy (duży przedsiębiorca).

Kredyt nieodnawialny lub odnawialny, w tym kredyt udzielony jako linia wielocelowa



Udzielenie gwarancji dla istniejącego kredytu

Możliwe jest 
objęcie 
gwarancją 
kredytu 
udzielonego 
wcześniej w 
przypadku:

 kwota gwarancji może stanowić nie więcej niż 80% kwoty, o którą uległa 
podwyższeniu kwota kredytu nieodnawialnego lub kwota limitu kredytu 
odnawialnego

odnowienia na kolejny okres kredytu 
odnawialnego:

 kwota gwarancji nie może stanowić więcej niż 80% kwoty odnawianego 
limitu kredytu

podwyższania kwoty kredytu:



Restrukturyzacja kredytu z gwarancją z FGP

Przed wypowiedzeniem umowy kredytu lub przed złożeniem wniosku o wypłatę gwarancji 
bank kredytujący może zmienić warunki spłaty kredytu. 

 Dopuszczają maksymalny okres gwarancji do 72 miesięcy od dnia udzielenia 
gwarancji (z zastrzeżeniem, że gwarancja obejmuje okres nie dłuższy niż okres 
kredytu wydłużony  maksymalnie o 3 miesiące);

 dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy,
 stwierdzenia, że spłata kredytu jest możliwa w terminach określonych w zmienionych 

warunkach spłaty kredytu. 

 Zmieniają wysokość i sposób naliczania prowizji: obowiązują inne stawki 
prowizji; opłata liczona jest od kwoty gwarancji i pobierana z góry za okresy 
roczne.

Nowe warunki kredytowania:

Zmiana warunków kredytowania wymaga od banku kredytującego:



Restrukturyzacja kredytu z gwarancją – stawki prowizyjne 

Prowizja liczona jest od kwoty gwarancji i pobierana z góry za okresy roczne.

okres kredytu Średnie firmy Duże firmy

powyżej 1 roku 0,40% 0,80%

powyżej 2 roku do 3 lat 0,40% 0,80%

powyżej 3 roku do 4 lat 0,80% 1,60%

powyżej 4 roku do 5 lat 0,80% 1,60%

powyżej 5 roku do 6 lat 0,80% 1,60%



Zasady realizacji wypłat z tytułu gwarancji z FGP

Wypłata z tytułu gwarancji w wysokości niespłaconej kwoty kredytu w części objętej gwarancją

Wypłata jednorazowa. Nie dopuszcza się częściowych wypłat z jednostkowej gwarancji. 

15 dni roboczych na wypłatę z tytułu gwarancji od daty otrzymania z Banku Kredytującego kompletnie 
udokumentowanego wezwania do zapłaty z tytułu gwarancji

Wypłacona kwota to zadłużenie przeterminowane, od którego naliczane są odsetki w wysokości aktualnie 
obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie (12%)

%



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

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/


