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System gwarancji BGK – 
wsparcie w kredytowaniu 
firmy 
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Gwarancja de minimis 
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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 
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Okresy i pułapy gwarancyjne 

Gwarancja de minimis jest udzielana 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, 
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Kredyty kwalifikujące się do objęcia 
gwarancją de minimis 

Ze względu na termin rozpoczęcia kredytowania 

Nowy kredyt Istniejący kredyt 
A B 

Odnowienie 
kredytu 

Podwyższenie 
kredytu 

udostępnianie 
limitu na kolejny 

okres  

podwyższenie kwoty 
kredytu/limitu 

kredytu 
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Modyfikacje umowy PLD-KFG 

1 2 3 

innych produktów w 
funkcjonujących  liniach 
wielocelowych, których 

realizacja następuje w ciężar 
kredytu objętego gwarancją 

kredytów udzielanych na 
spłatę innych kredytów 
udzielonych przez bank 

kredytujący lub inny bank 

kredytu obrotowego 
wykorzystywanego w formie 

karty kredytowej  

Dodanie nowych przypadków, w których możliwe jest objęcie kredytu 
gwarancją de minimis: 
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Modyfikacje umowy PLD-KFG 

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

60% 

80% 
0,5
% 

0% 

Rezygnacja z pobierania 
prowizji od udzielenia 

gwarancji  

Zwiększenie zakresu  
gwarancji dla kapitału 

kredytu 

Wydłużenie okresu 
gwarancji dla kredytu 

obrotowego 

27 
mies. 

39 
mies. 

1 2 3 
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Gwarancja Biznesmax 
z dotacją do odsetek 
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Kto może skorzystać z gwarancji Biznesmax 

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. 
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Gwarancja Biznesmax – parametry 
instrumentu finansowego 

Dwa komponenty finansowe 

 bezpłatna gwarancja spłaty 
kredytu udzielana w trybie 
portfelowym przez banki 
kredytujące 

 gwarancja do 80% kapitału 
kredytu 

 max. 2,5 mln euro 
 okres gwarancji – do 20 lat 
 pomoc de minimis albo 

regionalna pomoc inwestycyjna  
 ciągły nabór wniosków 
 zabezpieczenie – weksel in blanco 

 
 
 
 
 obejmuje max. okres 3 lat od daty 

uruchomienia kredytu 
 wyliczana jako określony % wypłaconej 

kwoty kapitału kredytu za każdy rok 
okresu kredytowania objętego dopłatą 

 pomoc de minimis  
 ciągły nabór wniosków 

 
 

 
 

Przedsiębiorca, który prawidłowo 
wykorzysta kredyt objęty gwarancją 

będzie mógł otrzymać dotację 
refundującą zapłacone odsetki 

Gwarancja spłaty kredytu 
1 

Dopłata do odsetek 
2 
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Sposób ubiegania się o gwarancję Biznesmax 

Przedsiębiorca  
z sektora MŚP 

Kredytobiorca w załączniku do wniosku wskazuje wariant ubiegania się 
o gwarancję i składa oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu 

Dwie ścieżki oceny 

Przedsiębiorca składa w banku kredytującym wniosek o udzielenie 
gwarancji wraz z załącznikami 

Wariant 1 
kryteria podmiotowe 
 potwierdzenie 

innowacyjności firmy 
na podstawie 1 z 17 
kryteriów   
 

 

Wariant 2 
kryteria przedmiotowe 
 realizacja inwestycji z efektem 

ekologicznym  
(np. instalacje fotowoltaiczne, 
efektywność energetyczna, 
kogeneracja, magazynowanie energii) 

 



Wsparcie pochodzące z jednego instrumentu może dotyczyć kosztów odrębnych od 
kosztów dofinansowanych przez inny instrument 

Koszty kwalifikowalne 

Kredyt pomostowy/inwestycyjny – finansujący projekt dotacyjny 

Gwarancja Biznesmax 

Koszty kwalifikowalne dla dotacji  
(np. 3.2.2 POIR – Kredyt na innowacje technologiczne 

lub 3.2.1 POIR – Badania na rynek) 

Kredyt pomostowy/inwestycyjny 

Koszty niefinansowane przez inne 
instrumentów, lecz zgodne z zasadami dla 

gwarancji Biznesmax 

Kredyt uzupełniający 

Gwarancja Biznesmax 80% 

Niedozwolone jest 
udzielanie wsparcia  ze 
środków UE z dwóch źródeł 
dla tych samych kosztów 

Dotacja - 70% kosztów kwalifikowalnych 

Kredyt na 
wkład własny 

Gwarancja Biznesmax – łączenie gwarancji z dotacją 



Dopłatę do odsetek może otrzymać 
kredytobiorca, po spełnieniu 
następujących warunków: 
 

• kredyt objęty gwarancją został 
wykorzystany zgodnie z celem;  

• kredyt został spłacony lub ekspozycja z 
tytułu kredytu objętego gwarancją jest 
regularna (kredyt jest terminowo 
spłacany); 

• podmiot ubiegający się o dopłatę spełnia 
warunki dla otrzymania pomocy de minimis 
(posiada wystarczający limit pomocy). 

Warunki uzyskania dopłaty do odsetek 
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Korzyści finansowe wynikające z zabezpieczenia 
spłaty kredytu gwarancją Biznesmax z opcją dopłaty 
do odsetek 

Gwarancyjny 
instrument wsparcia 

Rodzaj 
kredytu 

Kwota 
gwarancji 
w zł 

Kwota 
kredytu 
w zł 

Korzyść z gwarancji lub 
dotacji 

Gwarancja 
Biznesmax  
z dotacją 

gwarancja  60-miesięczna 
gwarancja 
kredytu 
inwestycyjnego 
spłacanego w 
równych ratach 
kwartalnych  

3 000 000 3 750 000 

ok. 45 000 zł  
(oszczędność z tytułu braku 
opłaty prowizyjnej w 
porównaniu z gwarancją  
de minimis) 

dotacja na     
spłatę 
odsetek 

562 500 zł 
(kwota dopłaty do odsetek za 
3 lata kredytowania przy 
zastosowaniu  
5% stopy rocznej) 
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Modyfikacje wprowadzone w kwietniu 2020 r. 

Zmiany wprowadzone 
w związku z 

przeciwdziałaniem 
skutkom pandemii 
COVID-19, z mocą 
obowiązywania 

do 31 grudnia 2020 r. 

Nowe warunki: 
 rozszerzenie zastosowania gwarancji stanowiącej pomoc 

de minimis również na kredyty obrotowe odnawialne, w 
tym kredyty w rachunku bieżącym  

 rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku 
przedkładania planu projektu inwestycyjnego (w przypadku 
gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) 

 umożliwienie również firmom efektywnym ekologicznie 
skorzystanie z podmiotowej ścieżki oceny, co jednocześnie 
pozwala im na uzyskiwanie kredytów obrotowych oraz 
inwestycyjnych niekoniecznie związanych z efektem 
ekologicznym – nowe kryterium nr 17 

 wydłużenie do końca 2021 r. okresu obowiązywania 5% 
stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania 
kredytu, którą również objęto kredyty obrotowe 
odnawialne 

 okres gwarancji dla kredytu odnawialnego: do 39 miesięcy 



Korzyści dla przedsiębiorców 

 pozytywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej 

 finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny oraz 
projektów z efektem ekologicznym (np. fotowoltaika) 

 finansowanie kosztów towarzyszących oraz kapitału obrotowego  

 finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10%) 

 finansowanie kosztów uzupełniających projektu dotacyjnego oraz kosztów w kwotach brutto  
(z VAT) 

 bezpłatne korzystanie z gwarancji z 5 % dopłatą do odsetek (za każdy rok objęty dopłatą) 

 możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty 
banku, np.: 

 niższa marża, 
 niższa prowizja, 
 rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres, 
 karencja w spłacie zadłużenia, 
 udostępnienie większej kwoty kredytu, 

 
 sposób wyliczania wartości pomocy  

 łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór 
wniosków w trybie ciągłym, brak złożonej oceny merytorycznej projektu) 
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Gwarancja 
z Funduszu Gwarancji 
Płynnościowych 
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Rola gwarancji z Funduszu 
Gwarancji Płynnościowych 

* Fundusz Gwarancji Płynnościowych 

(FGP) 

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 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. 

Cel gwarancji 

Źródło 
finansowania  

zł 

Geneza 

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

Jeden z instrumentów pakietu 
pomocy BGK dla firm 
dotkniętych skutkami pandemii 
COVID-19 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych* 
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Beneficjent gwarancji z FGP 

Średni 
przedsiębiorca 
przedsiębiorca 
zatrudniający mniej 
niż 250 pracowników, 
którego roczny obrót 
nie przekracza 50 
mln euro lub 
całkowity bilans 
roczny nie przekracza  
43 mln euro, 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.  
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Parametry gwarancji na zabezpieczenie kredytu 
obrotowego 

% Zakres gwarancji 

Kwota gwarancji 

Okres gwarancji 

Termin udzielania gwarancji 

Maksymalna kwota kredytu 

Zabezpieczenie gwarancji 

do 80% 

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 

brak kwoty minimalnej i możliwość obejmowania kredytu w walucie obcej 
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Kwalifikowalność kredytów do objęcia 
gwarancją z FGP 

Kredyt udzielony 
zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w 
banku kredytującym z 
przeznaczeniem na 
bieżące finansowanie 
działalności 
gospodarczej, w tym 
wydatków 
inwestycyjnych, 
przyczyniający się do 
poprawy płynności 
finansowej 
kredytobiorcy 

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

Kredyt nie może być 
udzielony na spłatę 
innego kredytu lub 
pożyczki. 

Okres kredytowania 
nie dłuższy niż 24 
miesiące. 

Kredyt nie może zostać 
zabezpieczony inną 
gwarancją lub 
poręczeniem 
udzielonym przez BGK 
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Udzielenie gwarancji dla 
istniejącego kredytu 

Możliwe jest 
objęcie 

gwarancją 
kredytu 

udzielonego 
wcześniej 

w 
przypadku: 

Podwyższania 
kwoty kredytu: 

Odnowienia na 
kolejny okres 

kredytu 
odnawialnego: 

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

kwota gwarancji nie może 
stanowić więcej niż 80% 
kwoty odnawianego limitu 
kredytu 
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227/30/54 Gwarancja limitów 
faktoringowych 
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Podstawowe zasady udzielania  
gwarancji limitów faktoringowych 

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

Rodzaj pomocy publicznej 

Pomoc udzielana na podstawie Komunikatu Komisji 
Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19”  

Zapewnienie płynności finansowej. Dotyczy 
nieubezpieczonych należności i zobowiązań 
(faktoring z regresem, faktoring odwrotny) 

Przeznaczenie   

Dla kogo 
Przedsiębiorcy finansujący swoje wierzytelności oraz 
zobowiązania za pomocą usług faktoringowych, bez 
względu na wielkość przedsiębiorstwa (faktoranci) 

Podmioty pośredniczące   Banki, spółki faktoringowe (faktorzy) 

Przedmiot gwarancji   Limit faktoringowy w złotych lub walucie obcej  

Potencjał  
Gwarancje – 11,5 mld zł 
Limity faktoringowe - 14,4 mld zł 
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Model biznesowy gwarancji limitów faktoringowych 

faktorzy przedsiębiorca 

gwarancja limit faktoringowy z gwarancją BGK 

wniosek, umowa 
faktoringowa 

i wniosek o gwarancję 

Fundusz 
Gwarancji 

Płynnościowych 
(FGP) 

źródło finansowania 
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Parametry gwarancji limitu faktoringowego z FGP* 

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

do 24 miesięcy Okres gwarancji 

do 80% wartości limitu faktoringowego Zakres gwarancji % 

do 200 mln zł Kwota gwarancji 

do 250 mln zł Kwota limitu faktoringowego 

odnawialny lub nieodnawialny Forma zabezpieczanego limitu 

weksel własny in blanco  Zabezpieczenie gwarancji 

Termin udzielania gwarancji do 31 grudnia 2020 r. 

Zabezpieczany rodzaj faktoringu faktoring z regresem lub faktoring odwrotny  

Termin płatności faktur 
od daty wystawienia do terminu zapłaty nie więcej  
niż 6 miesięcy, faktury wystawione po 1 marca 2020  

* Gwarancja wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm. 
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Korzyści dla polskiego przedsiębiorcy 

Minimum formalności 

Warunki umowy faktoringowej 
korzystniejsze od standardowej 
oferty faktorów 
 

Dostępność 
 

1 

2 

3 
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Bank Gospodarstwa Krajowego  
Departament Gwarancji i Poręczeń 
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa  
 
Infolinia: 801 598 888, 22 475 8888,  
Tel.: 22 475 91 91  
E-mail: sekretariatDGP@bgk.pl      bgk@bgk.pl 
www.bgk.pl 


