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1.

Streszczenie najważniejszych informacji

A. W 2008 r. łączna kwota udzielonych gwarancji i poręczeń wynosiła
628.878.000 zł. W 2009 r. udzielono jedenastu gwarancji Skarbu Państwa, na łączną
kwotę 22.029.008.300 zł. w tym:
 dziesięć gwarancji na wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie:
a. modernizacji niektórych odcinków linii sieci kolejowej w Polsce (gwarancja na
kwotę 120 mln euro, wynikająca z III części kredytu w kwocie 100 mln euro zaciągniętego
przez „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
w łącznej wysokości 300 mln euro na realizację ww. przedsięwzięcia),
b. infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, ochrony zdrowia, edukacji oraz
gospodarki opartej na wiedzy (gwarancja na kwotę 120 mln euro, wynikająca z kredytu
zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym, w wysokości 100 mln euro na realizację ww. przedsięwzięcia),
c. budowy i eksploatacji autostrady A1 w zakresie dotyczącym Etapu II Nowe
Marzy - Czerniewice (gwarancja na kwotę 1.284.000.000 euro wypłat środków Krajowego
Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją ww.
przedsięwzięcia),
d. realizacji projektu „Obwodnica Warszawy – Projekt TEN” (gwarancja na kwotę
678 mln euro, wynikająca z kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
w wysokości 565 mln euro na realizację ww. przedsięwzięcia),
e. inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego
Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego (6 gwarancji wykonania
zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego
obligacji przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji drogowych realizowanych
z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego, na łączną kwotę
11.446.312.500 zł) oraz
 jedna gwarancja wynikająca z wyemitowania przez spółkę PKP S.A. obligacji
przeznaczonych na częściowe refinansowanie zobowiązań wynikających z obligacji
wyemitowanych w ramach I emisji w 2002 r. (gwarancja, na kwotę 950 mln zł, wykonania
zobowiązań wynikających z wyemitowania przez PKP S.A. obligacji w celu
refinansowania ww. zobowiązań).
B. Potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji wynosiły na dzień 31.12.2009 r.:
- z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych
18.306.198.784 zł,
- z tytułu poręczenia dokonania zapłaty odsetek od obligacji objętych
poręczeniem BGK ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w BGK
418.626 zł,
- z tytułu gwarancji zagranicznych
30.580.332.705 zł,
łącznie z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa:
48.886.950.115 zł,
co oznacza wzrost w stosunku do 2008 r. o 55,0%, ponieważ kwota potencjalnych,
niewymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
wg stanu na dzień 31.12.2008 r. wynosiła
31.540.256.574 zł.
C. W 2009 r. Skarb Państwa poniósł wydatki na spłatę gwarantowanych i
poręczonych zobowiązań w kwocie 7.449.234 zł, co stanowiło 98,7% planu budżetowego
po zmianach i oznacza zmniejszenie wydatków z tego tytułu w stosunku do 2008 r. o
31,1%. Wydatki te dotyczyły przedsiębiorstw sektora hurtowych rynków rolnospożywczych, producentów żywności bezglutenowej oraz uiszczenia zaliczki na wydatki

w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym udzielonej
gwarancji Skarbu Państwa.
D. Wg stanu na dzień 31.12.2009 r. relacja przewidywanych wypłat z tytułu
gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa do PKB za 2009 r. wyniosła 0,5%1
tj. uległa obniżeniu w stosunku do relacji przewidywanych wypłat z tytułu gwarancji i
poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa do PKB za 2008 r. wg stanu na dzień
31.12.2008 r.
E. W roku 2009 zaobserwowano spadek średniego ryzyka portfela udzielonych
poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa w stosunku do roku 2008: z 26,4% do 14,8%.
F. Należności z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń, wg
stanu na dzień 31.12.2009 r., wynoszą 1.023.686.318 zł, co oznacza, że w stosunku do
roku 2008 pozycja ta odnotowała wzrost o 13,6%, gdyż wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
należności te wynosiły 900.713.263 zł.
G. W wyniku działań windykacyjnych prowadzonych w celu odzyskania kwot
zapłaconych przez Skarb Państwa z tytułu udzielonych, a następnie wykonanych umów
poręczenia i gwarancji, w 2009 roku uzyskano dochody w wysokości 57.206.255 zł, co
stanowi wzrost o 18,74%, wobec 48.177.840 zł uzyskanych z tego tytułu w 2008 roku.
2.

Regulacje prawne dotyczące obowiązku sprawozdawczego

Udzielanie poręczeń i gwarancji to podejmowanie ryzyka finansowego, z reguły na
rachunek przyszłych okresów. Art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych,
w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego
produktu krajowego brutto.
W związku z powyższym, kontrola narastania zobowiązań z tytułu udzielanych
poręczeń i gwarancji ma szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa
finansów publicznych.
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r., Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.), w
art. 46, nałożyła na Radę Ministrów obowiązek przedstawiania corocznie Sejmowi, w
terminie właściwym do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu państwa,
informacji o:
- poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa,
- poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez niektóre osoby prawne,
- poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach programów rządowych2,
- liczbie i wartości akcji (udziałów) składających się na zasób majątkowy
przeznaczony na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa,
- wykorzystaniu środków gromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych
i gwarancyjnych Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego.
1

Do wyliczenia relacji przyjęto PKB za 2009 r. w wysokości 1344,0 mld zł, tj. zgodnie z Obwieszczeniem
Prezesa GUS z dnia 14.05.2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w
2009 r.
2
Przepis zmieniony ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545). Uprzednio przepisy nakładały na Radę Ministrów
obowiązek przedstawiania informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

2

Obok obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, których
wykonanie następuje w formie przedłożenia Sejmowi niniejszej Informacji, istnieją
również obowiązki wprowadzone przez art. 36 ust. 2 oraz art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Obowiązki te
polegają m.in. na:
- podawaniu do publicznej wiadomości wykazu udzielonych przez Skarb Państwa
gwarancji i poręczeń, wskazując osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, których te poręczenia i gwarancje dotyczą,
- ogłaszaniu kwoty i relacji do produktu krajowego brutto niewymagalnych
zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa,
- ogłaszaniu kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych.
Należy mieć na uwadze fakt, że zakres wyżej wspomnianej sprawozdawczości jest
różny od tego, jaki wynika z niniejszej Informacji. Do sektora finansów publicznych nie są
bowiem zaliczane osoby prawne będące spółkami prawa handlowego oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego. Obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych są
wykonywane w formie stosownych obwieszczeń.
Zaprezentowane w poniższym opracowaniu dane liczbowe wskazują, że omawiana
problematyka powinna podlegać stałej kontroli z uwagi na wysoki poziom potencjalnych,
niewymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
Poręczenia i gwarancje państwowych osób prawnych stanowią, w większości przypadków,
margines ich działalności.
3.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Skarb Państwa

3.1 Udzielone gwarancje Skarbu Państwa
W 2009 r. udzielono 11 gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę
22.029.008.300 zł.
Wykaz gwarancji Skarbu Państwa udzielonych w 2009 r. przedstawia poniższa
tabela:
Gwarancje Skarbu Państwa
Kredytobiorca/
Wnioskodawca

Kredytodawca/
Instytucja
użyczająca

Kwota objęta
gwarancją
w zł*

Uchwała Rady
Ministrów

Gwarancje spłaty kredytów zagranicznych
uchwała RM nr
Europejski
PKP Polskie Linie
186/2008
Bank
Kolejowe S.A.
518.568.000
z dnia
Inwestycyjny
16.09.2008 r.
uchwała RM nr
Bank
Europejski
18/2009
Gospodarstwa
Bank
538.512.000
z dnia
Krajowego
Inwestycyjny
11.02.2009 r.
uchwała RM nr
Bank
Europejski
205/2009
Gospodarstwa
Bank
2.809.428.600
z dnia
Krajowego
Inwestycyjny
24.11.2009 r.
Razem gwarancje spłaty kredytów
3.866.508.600
zagranicznych
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Data
podpisania
umowy
gwarancji

Organ
udzielający
gwarancji

23.12.2008/
28.01.2009 r.

Rada
Ministrów

27.04./29.05.
2009 r.

Rada
Ministrów

8/11.12.
2009 r.

Rada
Ministrów

Gwarancje spłaty zobowiązań wynikających z obligacji
Beneficjent
gwarancji

Kredytodawca/
Instytucja
użyczająca

Kwota objęta
gwarancją
w zł

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

-

750.000.000

PKP S.A.

-

950.000.000

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

-

10.696.312.500

Uchwała Rady
Ministrów
uchwała RM nr
128/2009
z dnia
28.07.2009 r.
uchwała RM nr
139/2009
z dnia
12.08.2009 r.
uchwała RM nr
152/2009
z dnia
02.09.2009 r.

Data
podpisania
umowy
gwarancji

Organ
udzielający
gwarancji

31.07.2009 r.

Rada
Ministrów

26.08.2009 r.

Rada
Ministrów

15.10.2009 r.
22.10.2009 r.
05.11.2009 r.
19.11.2009 r.
10.12.2009 r.

Rada
Ministrów

Razem gwarancje spłaty zobowiązań
12.396.312.500
wynikających z obligacji
Gwarancje wypłat z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Data
Organ
Beneficjent
Uchwała Rady
podpisania
Kwota objęta gwarancją w zł
udzielający
gwarancji
Ministrów
umowy
gwarancji
gwarancji
uchwała RM nr
Gdańsk Transport
109/2009
Rada
5.766.187.200
30.06.2009 r.
Company S.A.
z dnia
Ministrów
30.06.2009 r.
Razem gwarancje wypłat z KFD
5.766.187.200 zł
Ogółem udzielone gwarancje
22.029.008.300 zł
*Kwoty gwarancji udzielonych w walutach obcych zostały przeliczone wg średnich kursów walut obcych,
ogłoszonych przez NBP w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy gwarancji.

a) Gwarancja udzielona na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 186/2008 z dnia
16 września 2008 r. dotyczy udzielenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu
gwarancji spłaty trzeciej części kredytu zaciągniętego przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. na częściowe sfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie modernizacji
niektórych odcinków linii sieci kolejowej w Polsce i stanowi zobowiązanie Skarbu
Państwa wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego do 100% kwoty kredytu
zaciągniętego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w wysokości 100.000.000 euro
wraz z 100% odsetek od tego kredytu i 100% innych kosztów bezpośrednio związanych z
tym kredytem, łącznie do kwoty 120.000.000 euro.
b) Gwarancja udzielona na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 18/2009 z dnia
11 lutego 2009 r. dotyczy udzielenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji
spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na współfinansowanie
projektów w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, ochrony zdrowia,
edukacji oraz gospodarki opartej na wiedzy i stanowi zobowiązanie Skarbu Państwa wobec
Europejskiego Banku Inwestycyjnego do 100% kwoty kredytu zaciągniętego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 euro wraz z odsetkami i innymi
kosztami bezpośrednio związanymi z tym kredytem, łącznie do kwoty 120.000.000 euro.
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c) Gwarancja udzielona na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 205/2009 z dnia
24 listopada 2009 r. dotyczy udzielenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu
gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Rzeczpospolitą Polską, a przejmowanego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
na częściowe sfinansowanie inwestycji „Obwodnica Warszawy – Projekt (TEN)” i stanowi
zobowiązanie Skarbu Państwa wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego do 100%
kwoty kredytu zaciągniętego w wysokości 565.000.000 euro, wraz z 100% odsetek od tego
kredytu i 100% innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem, łącznie
do kwoty 678.000.000 euro.
d) Gwarancje udzielone na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 128/2009 z dnia
28 lipca 2009 r. oraz nr 152/2009 z dnia 2 września 2009 r. dotyczą udzielenia gwarancji
wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego obligacji przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji drogowych
realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego i stanowią
zobowiązanie Skarbu Państwa wobec obligatariuszy spłaty zobowiązań wynikających z
wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji o wartości nominalnej
7.850.000.000 zł, wraz z 100% odsetek, łącznie do kwoty 11.446.312.500 zł.
Gwarancje powyższe zostały udzielone w związku z art. 39 d ust. 2 ustawy z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.).
e) Gwarancja udzielona na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 139/2009 z dnia
12 sierpnia 2009 r. dotyczy udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z
wyemitowania przez spółkę „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” obligacji
przeznaczonych na częściowe refinansowanie zobowiązań wynikających z obligacji
wyemitowanych w ramach I edycji w 2002 r. i stanowi zobowiązanie Skarbu Państwa
wobec obligatariuszy spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowania przez spółkę
„Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” obligacji o wartości nominalnej
650.000.000 zł, wraz z 100% odsetek, łącznie do kwoty 950.000.000 zł,
f) Gwarancja udzielona na podstawie Uchwały Nr 109/2009 Rady Ministrów z dnia
30 czerwca 2009 r. dotyczy wypłaty środków z Krajowego Funduszu Drogowego w Banku
Gospodarstwa Krajowego na rzecz koncesjonariusza - Gdańsk Transport Company S.A.
Została ona udzielona na podstawie art. 39j ustawy o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym, a zobowiązanie Skarbu Państwa z tytułu tej gwarancji
wynosi 1.284.000.000 euro. Obowiązek udzielenia przez Skarb Państwa gwarancji wypłaty
środków z Krajowego Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz
koncesjonariusza - Gdańsk Transport Company S.A. wynikał z Umowy o budowę i
eksploatację Autostrady A-1 zawartej w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy Skarbem
Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company
S.A. z późn. zm.
3.2 Wykorzystanie ustawowego limitu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa
na rok 2009
Na podstawie art. 31 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne, łączna kwota, do wysokości której mogą być
udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, określana jest corocznie w ustawie
budżetowej.
W ustawie budżetowej na rok 2009 limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa został
ustalony na kwotę 55.000.000.000 zł.
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Na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne oraz innych ustaw szczególnych, w 2009 r. udzielono
gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 22.029.008.300 zł, przy czym w związku
z art. 31 ust. 2 ww. ustawy kwota limitu nie została obciążona kwotą 950.000.000 zł
(gwarancja dotyczy udzielenia wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania
przez spółkę „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” obligacji przeznaczonych na
częściowe refinansowanie zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych
w ramach I edycji w 2002 r. i objętych gwarancją Skarbu Państwa).
Zgodnie z ww. przepisami limit obciążony został wartością 21.079.008.300 zł, co
stanowi 38,33% kwoty limitu zaplanowanej na 2009 r.
W porównaniu z rokiem 2008 wykorzystanie limitu gwarancji i poręczeń Skarbu
Państwa, który wynosił 15.000.000.000 zł, jest znacząco wyższe (wykorzystanie limitu
w 2008 r. wyniosło 628.878.000 zł, co stanowiło 4,19% kwoty limitu zaplanowanej na
2008 r.).
3.3 Opłaty prowizyjne od udzielonych gwarancji i poręczeń wpłacane na
rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa
Od maja 2003 roku obowiązuje zmieniony przepis art. 2c ustawy o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, zgodnie
z którym skuteczność poręczenia lub gwarancji jest uzależniona od wniesienia opłaty
prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji, chyba że na podstawie innego przepisu
poręczenie/gwarancja jest zwolniona z tej opłaty. Od momentu wejścia w życie
zmienionego przepisu ustawy, wpływy z tytułu wnoszonych opłat prowizyjnych przestały
stanowić dochody budżetu państwa. Opłaty te, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 powyższej
ustawy, wnoszone są na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu
Państwa, otwarty w Banku Gospodarstwa Krajowego.
W 2009 roku, z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa wniesione
zostały opłaty prowizyjne w łącznej kwocie 9.759.266,94 zł, w tym w związku z:
1) przedłużeniem ważności poręczenia Skarbu Państwa do wysokości równowartości
w złotych kwoty 63.000.000 USD, za zobowiązanie Bumar Sp. z o.o. zaciągnięte w Banku
Gospodarki Żywnościowej S.A. - opłata prowizyjna w kwocie 848.055,60 zł (0,4% kwoty
poręczenia) wniesiona została w dniu 29 stycznia 2009 r.; opłata prowizyjna wyliczona
została zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w
sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej
od poręczenia i gwarancji (Dz. U. Nr 170, poz. 1786), przy czym wartość opłaty
prowizyjnej w złotych ustalona została w oparciu o kurs średni NBP, wyliczony i
ogłoszony w dniu wniesienia opłaty,
2) gwarancją Skarbu Państwa do kwoty 120.000.000 euro, za zobowiązanie Banku
Gospodarstwa Krajowego zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym - opłata
prowizyjna w kwocie 1.524.636 zł (0,3% kwoty gwarancji) wniesiona została w dniu
15 kwietnia 2009 r.; opłata prowizyjna wyliczona została zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb
Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz. U.
Nr 170, poz. 1786), przy czym wartość opłaty prowizyjnej w złotych ustalona została w
oparciu o kurs średni NBP, wyliczony i ogłoszony w dniu wniesienia opłaty,
3) gwarancją Skarbu Państwa do kwoty 950.000.000 zł, za zobowiązania Polskich
Kolei Państwowych S.A. wynikające z emisji obligacji przeznaczonych na częściowe
refinansowanie zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych w ramach I edycji
w 2002 r. - opłata prowizyjna w kwocie 7.386.575,34 zł (2,2% od kwoty gwarancji, za
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okres od jej wniesienia do dnia 31 grudnia 2009 r.), wniesiona została w dniu 25 sierpnia
2009 r.; opłata prowizyjna wyliczona została zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i
gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz. U. Nr 77, poz. 650).
Gwarancje udzielone za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięte
na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego są zwolnione z opłaty prowizyjnej na podstawie
art. 2c ust. 4 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne. Zwolnienie z opłaty prowizyjnej gwarancji spłaty kredytu
zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu
Drogowego następuje również na podstawie art. 39d ust. 3 ustawy o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ponadto, z obowiązku wniesienia opłaty
prowizyjnej zwolnione są również gwarancje wypłat ze środków Krajowego Funduszu
Drogowego udzielane na podstawie art. 39j ww. ustawy, tj. gwarancja udzielona GTC S.A.
w związku z budową II etapu autostrady A1 (Nowe Marzy – Czerniewice), z uwagi na
fakt, iż w tym zakresie wyłączone są przepisy ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
Opłata prowizyjna za gwarancję Skarbu Państwa do kwoty 120.000.000 euro
w związku z zobowiązaniem „Polskich Linii Kolejowych S.A.” wobec Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, w wysokości 7.288.020 zł (1,5% kwoty gwarancji) wniesiona
została w dniu 16 grudnia 2008 r. (Gwarancja ta została udzielona w 2009 r., na podstawie
Umowy Gwarancji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, reprezentowaną z upoważnienia
Rady Ministrów, przez Ministra Finansów, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
zawartej w dniach 23 grudnia 2008 r. / 28 stycznia 2009 r., na podstawie uchwały Rady
Ministrów nr 34/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia Europejskiemu
Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez „PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.” na częściowe sfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie
modernizacji niektórych odcinków linii sieci kolejowej w Polsce).
3.4 Niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa
Potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji wynosiły na dzień 31.12.2009 r.:
- z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych
18.306.198.784 zł,
- z tytułu poręczenia dokonania zapłaty odsetek od obligacji objętych poręczeniem
BGK ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w BGK
418.626 zł,
- z tytułu gwarancji zagranicznych
30.580.332.705 zł,
łącznie z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa:
48.886.950.115 zł,
co oznacza wzrost w stosunku do 2008 r. o 55,0 %.
Potencjalne, niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2009 r., z wyszczególnieniem największych
kwotowo pozycji, prezentuje następujące zestawienie:
Kwota potencjalnych zobowiązań Skarbu
Państwa w zł*

Kredytobiorca
Poręczenia i gwarancje krajowe
Bank Gospodarstwa Krajowego

11.446.312.500

Polskie Koleje Państwowe S.A.

3.277.235.592

Spółdzielnie mieszkaniowe (PKO BP S.A.)

2.180.873.918
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Polska Grupa Energetyczna S.A.

1.401.673.345

Pozostałe poręczenia i gwarancje krajowe

103.429

Ogółem poręczenia i gwarancje krajowe

18.306.198.784

Re-poręczenie dla BGK

418.626

Gwarancje zagraniczne
Bank Gospodarstwa Krajowego

12.572.772.825

Wypłaty z Krajowego Funduszu Drogowego

8.430.026.400

Autostrada Wielkopolska S.A.

3.272.644.290

Polskie Koleje Państwowe S.A.

3.029.653.135

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1.741.428.130

Polska Grupa Energetyczna S.A.

365.636.442

Bank Ochrony Środowiska S.A.

286.684.715

Bank DnB NORD Polska S.A.

231.704.593

Pozostałe gwarancje zagraniczne

649.782.175

Ogółem gwarancje zagraniczne

30.580.332.705

Ogółem potencjalne zobowiązania
48.886.950.115
*Kwoty zobowiązań wyrażonych w walutach obcych zostały przeliczone wg Tabeli Kursów Średnich NBP
Nr 255/A/NBP/2009 z dnia 31.12.2009 r.

W oparciu o „System punktowej oceny ryzyka wypłat przez Skarb Państwa z tytułu
udzielonych gwarancji i poręczeń” dokonano podziału potencjalnych zobowiązań Skarbu
Państwa na 5 kategorii:
a) zobowiązania o niskim ryzyku ich spłaty ze środków budżetowych (wsp. ryzyka
[0-30%]);
b) zobowiązania o średnim ryzyku ich spłaty ze środków budżetowych (wsp.
ryzyka (30-50%]);
c) zobowiązania o podwyższonym ryzyku ich spłaty ze środków budżetowych
(wsp. ryzyka (50-80%));
d) zobowiązania o wysokim ryzyku ich spłaty ze środków budżetowych (wsp.
ryzyka [80-100%));
e) zobowiązania spłacane przez Skarb Państwa (wsp. ryzyka =100%).
Struktura potencjalnych zobowiązań Skarbu Państwa według podziału ryzyka
prezentuje się następująco:
Kategoria
ryzyka
I-niskie
II-średnie
III-podwyższone
IV-wysokie
V-wypłaty
Inne
Razem

Przedział
ryzyka
[0-30%]
(30-50%]
(50-80%)
[80-100%)
100%
-

Kwota potencjalnych zobowiązań
w zł
31.12.2008
31.12.2009
22.352.884.533
40.815.857.515
1.401.926.400
1.741.428.130
315.259.915
7.434.194.863
6.327.949.468
35.242.030
1.296.376
748.833
418.626
31.540.256.574
48.886.950.115

Udział w sumie
potencjalnych zobowiązań
31.12.2008
31.12.2009
70,9%
83,5%
4,4%
3,6%
1,0%
23,6%
12,9%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%

Prace analityczne, których efekt stanowią wspomniane wyżej zestawienia są
punktem wyjścia do oszacowania kwoty przewidywanych wypłat z tytułu gwarancji i
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poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa tj.: długoterminowej prognozy wydatków
budżetowych z tytułu poręczeń i gwarancji w latach następnych (2010-2044). Według
stanu na dzień 31.12.2009 r. relacja przewidywanych wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń
udzielonych przez Skarb Państwa do PKB za 2009 r. wyniosła 0,5%3.

Wg prognozy na dzień
W tym:

Razem
poręczenia i
gwarancje krajowe
gwarancje
zagraniczne

Kwota przewidywanych
wypłat do 2044 r. w zł
31.12.2008
31.12.2009

Współczynnik ryzyka dla całego
portfela
31.12.2008
31.12.2009

8.333.005.983

7.214.137.573

26,4%

14,8%

3.750.045.812

2.980.053.543

43,4%

16,3%

4.582.960.171

4.234.084.030

20,0%

13,8%

W 2009 r., pomimo wzrostu kwoty potencjalnych zobowiązań spadł długoterminowy
współczynnik ryzyka dla całego portfela oraz zmniejszyła się kwota przewidywanych
wypłat. Było to skutkiem udzielenia nowych gwarancji o niskim ryzyku ich spłaty ze
środków budżetowych. Wg stanu na koniec 2009 r. portfel poręczeń i gwarancji krajowych
charakteryzuje się nieznacznie większym ryzykiem w stosunku do portfela gwarancji
zagranicznych.
3.5 Wydatki i należności Skarbu Państwa
3.5.1 W 2009 r. Minister Finansów spłacił ze środków budżetu państwa:
- kwotę 7.449.177 zł z tytułu gwarancji zagranicznych,
- kwotę
57 zł z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych,
łącznie 7.449.234 zł, co oznacza zmniejszenie wydatków z tego tytułu w stosunku
do 2008 r. o 31,1%.
Wykaz płatności dokonanych w 2009 roku ze środków budżetowych z tytułu
udzielonych gwarancji i poręczeń przedstawia poniższa tabela:
Gwarancje zagraniczne
Dłużnik

Kwota wypłat w zł

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

6.870.542

Producenci żywności bezglutenowej

578.635

Razem

7.449.177

Poręczenia i gwarancje krajowe
Dłużnik
Zaliczka na wydatki w związku z prowadzonym postępowaniem
egzekucyjnym dotyczącym udzielonej gwarancji Skarbu Państwa
Razem

Kwota wypłat w zł
57
57

3.5.2 Należności z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń
wynoszą, wg stanu na dzień 31.12.2009 r., 1.023.686.318 zł, co oznacza, że w stosunku do
3

Do wyliczenia relacji przyjęto PKB za 2009 r. w wysokości 1344,0 mld zł, tj. zgodnie z Obwieszczeniem
Prezesa GUS z dnia 14.05.2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w
2009 r.
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roku 2008 pozycja ta odnotowała wzrost o 13,6%. Odnotowany wzrost należności jest
wynikiem:
- zmniejszenia należności w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych
wobec dłużników Skarbu Państwa,
- zwiększenia należności w wyniku dokonanych płatności ze środków
budżetowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,
- zwiększenia należności w wyniku zaewidencjonowania odsetek ustawowych od
wierzytelności Skarbu Państwa.
Należności regresowe Skarbu Państwa, powstałe w wyniku spłaty poręczonych lub
gwarantowanych zobowiązań, wg stanu na dzień 31.12.2009 r., wynoszą:
- 864.678.750 zł z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych,
- 159.007.568 zł z tytułu gwarancji zagranicznych.
Kwota należności Skarbu Państwa stanowi 2,0% łącznych, potencjalnych,
niewymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
Dane liczbowe informujące o stanie należności Skarbu Państwa powstałych w
wyniku spłaty ze środków budżetu państwa poręczonych lub gwarantowanych kredytów,
wg stanu na dzień 31.12.2009 r., z wyszczególnieniem największych kwotowo pozycji,
przedstawia poniższa tabela:
Kwota należności Skarbu
Państwa w zł
254.966.205

Dłużnik
Huta Baildon S.A. w upadłości
FSM - Wytwórnia Wyrobów Różnych S.A. w likwidacji

183.696.020

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. w
upadłości
Huta Ostrowiec S.A. w upadłości

109.012.619
89.904.820
66.190.734

Laboratorium Frakcjonowania Osocza Sp. z o.o w upadłości

60.882.039

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju

49.845.316

Pozostali dłużnicy

209.188.565

Razem

1.023.686.318

W powyższej kwocie należności Skarbu Państwa uwzględniono odsetki ustawowe
naliczone na dzień 31.12.2009 r., w łącznej kwocie 521.090.837 zł.
3.6 Działania windykacyjne Skarbu Państwa
Podobnie jak w latach poprzednich, Minister Finansów podejmował działania
windykacyjne mające na celu odzyskanie kwot wydatkowanych z budżetu państwa z
tytułu zawartych, a następnie wykonanych umów poręczenia lub gwarancji. Działania te
polegają w szczególności na: prowadzeniu korespondencji z dłużnikami w zakresie spłaty
zadłużenia, zawieraniu umów o charakterze cywilnoprawnym (rozłożenie spłaty
wierzytelności na raty, konwersja wierzytelności na akcje w spółce dłużnika, sprzedaż
wierzytelności), wszczynaniu egzekucji sądowych i administracyjnych, uczestniczeniu w
postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych. Ponadto, Ministerstwo Finansów
monitoruje działania windykacyjne podejmowane przez bank PKO BP S.A. w zakresie
poręczonych kredytów udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym.
W rezultacie działań windykacyjnych, podjętych w 2009 roku oraz w latach
poprzednich, których skutkiem był zwrot do budżetu kwot wierzytelności Skarbu Państwa,
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w roku 2009 uzyskano dochody w wysokości 57.206.255 zł (w porównaniu z dochodami
w wysokości 48.177.840 zł uzyskanymi w 2008 r.), w tym ze spłat należności z tytułu
zawartych w latach ubiegłych umów cywilnoprawnych 28.521.603 zł (27.447.846 zł
w 2008 r.) oraz z prowadzonych w roku 2009 działań windykacyjnych 28.684.652 zł
(20.729.994 zł w 2008 r.).
Należy mieć na względzie, iż działania windykacyjne prowadzone przez Ministra
Finansów dotyczą tych dłużników, którzy nie dokonali spłat na rzecz swoich pierwotnych
wierzycieli z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną.
Na koniec 2009 r. największym dłużnikiem była Huta Baildon S.A. znajdująca się w
upadłości (dług na dzień 31.12.2008 r. wynosił – 120,3 mln zł, zaś na 31.12.2009 r. –
254,9 mln zł; wzrost wartości wierzytelności od Huty związany jest z możliwością
naliczania odsetek na podstawie art. 33 § 2 prawa upadłościowego w związku
z zabezpieczeniem hipotecznym).
Następni w kolejności dłużnicy to:
– FSM WWR S.A. (dług na dzień 31.12.2008 r. wynosił 185,8 mln zł, zaś na
31.12.2009 r. – 183,7 mln zł). Wobec dłużnika zakończyło się postępowanie likwidacyjne
(oczekiwane jest postanowienie sądu o wykreśleniu FSM WWR S.A. z KRS) oraz
– PKP S.A. (dług na dzień 31.12.2008 r. wynosił 101,7 mln zł, zaś na dzień
31.12.2009 r. – 109,0 mln zł.). W stosunku do tego podmiotu prowadzone są prace o
charakterze legislacyjnym, mające na celu uzyskanie możliwości zamiany wierzytelności
Skarbu Państwa na akcje PKP PLK S.A.
Dłużnikiem o znacznej wysokości zadłużenia wobec Skarbu Państwa są również
Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A., znajdujące się w upadłości
(dług na 31.12.2008 r. wynosił 89,9 mln zł i na 31.12.2009 r. pozostał na niezmienionym
poziomie).
4.

Poręczenia i gwarancje udzielone przez niektóre osoby prawne

Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne określa obowiązek sprawozdawczy niektórych osób prawnych
wobec Ministra Finansów w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności
poręczeniowo-gwarancyjnej. Zgodnie z w/w ustawą niektóre osoby prawne są to podmioty
nie będące bankami oraz zakładami ubezpieczeń, uprawnione na podstawie odrębnych
przepisów do udzielania poręczeń lub gwarancji, w ramach powierzonych im zadań
publicznych lub w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Są to w
szczególności:
a) państwowe osoby prawne utworzone w drodze ustawy;
b) spółki handlowe, w których akcje (udziały) stanowiące własność Skarbu
Państwa przekraczają połowę kapitału zakładowego;
c) spółdzielnie, w których wartość udziałów stanowiących własność Skarbu
Państwa przekracza połowę funduszu udziałowego;
d) osoby prawne, w których akcje (udziały) stanowiące własność Skarbu Państwa
lub osób prawnych, o których mowa w lit. a-c, przekraczają połowę kapitału zakładowego
lub funduszu udziałowego;
e) fundacje, w których fundatorami są osoby prawne, o których mowa w lit. a-c.
Zgodnie z ustawą o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne, osoby prawne mogą udzielać poręczeń i gwarancji do
wysokości nie wyższej niż 60% wartości kapitałów (funduszy) własnych, określonych
według stanu na koniec roku obrotowego poprzedzającego udzielenie poręczenia lub
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gwarancji, z zastrzeżeniem że kwota poręczenia lub gwarancji udzielanych za
zobowiązania określonego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości tych kapitałów
(funduszy). Przekroczenie tych limitów wymaga uprzedniej zgody ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
Powyższe regulacje umożliwiają prowadzenie nadzoru państwowego sektora
gospodarczego oraz agencji rządowych, których działalność poręczeniowo-gwarancyjna
pomimo, iż stanowi ryzyko podejmowane na własny rachunek, co nie obciąża
bezpośrednio budżetu państwa, stanowi zobowiązanie podejmowane w ciężar publicznych
środków jakimi są kapitały własne tych jednostek.
Z informacji przekazywanych Ministrowi Finansów przez niektóre osoby prawne
objęte ustawą wynika, iż w 2009 roku udzieliły one łącznie 509 poręczeń i gwarancji na
kwotę 363.550.655 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek wartości
udzielonych w ciągu roku poręczeń i gwarancji o ponad 12%.
Według stanu na dzień 31.12.2009 r. łączny stan potencjalnych zobowiązań
wynikających z udzielonych przez podmioty sprawozdające poręczeń i gwarancji osiągnął
wartość 8.512.449.305 zł, a zatem nastąpił ich spadek o ponad 7% w stosunku do poziomu
obserwowanego na koniec 2008 roku. A zatem, pomimo udzielania w kolejnych latach
nowych poręczeń i gwarancji łączny stan potencjalnych zobowiązań z tego tytułu ulega
obniżeniu z uwagi na proces tzw. „wygasania” zobowiązań objętych udzielonymi
wcześniej poręczeniami i gwarancjami.
Natomiast stan należności wynikający z udzielonych gwarancji i poręczeń spadł w
stosunku do poprzedniego roku o około 7%, osiągając wartość 65.152.373 zł.
W 2009 roku do Ministerstwa Finansów wpłynęło 65 sprawozdań w/w podmiotów
o prowadzonej działalności poręczeniowej i gwarancyjnej4, tj. o około 11% mniej niż w
roku ubiegłym.
5.

Poręczenia i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego5

5.1 Charakterystyka działalności poręczeniowo-gwarancyjnej BGK w 2009 r.
Na mocy przepisów ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne, w Banku Gospodarstwa Krajowego został
utworzony Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, który funkcjonował do dnia
31.05.2009 r. i stanowił instrument wspierania głównie małych i średnich podmiotów
gospodarczych.
BGK udzielał ze środków tego Funduszu poręczeń i gwarancji kredytów bankowych.
Poręczenia i gwarancje BGK mogły również obejmować realizację zobowiązań
wynikających z obligacji emitowanych przez podmioty gospodarcze. Ze środków
Funduszu BGK udzielał również poręczeń kredytów studenckich.
Do dnia 31.05.2009 r. BGK mógł również udzielać ze środków Funduszu poręczeń
dokonania zapłaty odsetek od obligacji emitowanych przez publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, w celu uzyskania środków finansowych na restrukturyzację finansową.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła przepisy likwidujące
Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych i umożliwiła udzielanie przez Bank
4

Obowiązkowi przekazywania informacji ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają te
podmioty, które w danym okresie sprawozdawczym udzieliły poręczeń lub gwarancji oraz podmioty, które posiadają
zobowiązania bądź należności z tytułu wcześniej prowadzonej działalności poręczeniowo-gwarancyjnej.
5
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wg stanu na dzień 01.03.2010 r.
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Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji we własnym imieniu i na własny
rachunek, w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów
samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności projekty:
1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej,
2) infrastrukturalne,
3) związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw
- w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.
Następstwem ww. nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne i likwidacji KFPK jest działalność
poręczeniowa BGK prowadzona w ramach programów rządowych.
Według stanu na 31.12.2009 r. są to następujące programy:
- „Program wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji
Banku
Gospodarstwa
Krajowego”
(zwany
dalej
Programem
Wspierania
Przedsiębiorczości), uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 19 maja 2009 r.,
- „Program wspierania prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń i gwarancji
spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego” (zwany dalej
Programem Wspierania Prywatyzacji), uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 20
października 2009 r.,
- „Program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w działaniach
stabilizujących system ochrony zdrowia” (zwany dalej Programem Wspierania JST),
uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.
W Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczęto prace nad wdrożeniem produktów
poręczeniowych w ramach programów rządowych oraz nad operacyjnym uruchomieniem
ich sprzedaży. Dostosowano parametry produktów do zapisów zawartych w
Obwieszczeniu Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do
pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. WE C 155 z 20.06.2008 r.).
5.1.1 Poręczenia i gwarancje udzielone w 2009 roku w ramach KFPK
Do dnia 31.05.2009 r. BGK udzielał poręczeń i gwarancji ze środków Funduszu w
oparciu o współpracę z bankami kredytującymi. Na dzień 31.05.2009 r. BGK miał
podpisane umowy z 27 bankami.
Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji ze środków Funduszu w 2008 r. oraz w
okresie 01.01.2009 r.- 31.05.2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Wartość udzielonych poręczeń i
gwarancji gospodarczych
Wartość udzielonych poręczeń
studenckich
Wartość udzielonych poręczeń i
gwarancji łącznie

2008

2009
(01.01.2009- 31.05.2009)

2009/2008
2008=100%

327.683.294 zł

202.082.000 zł

61,67%

31.830.960 zł

26.960.760 zł

84,70%

359.514.254 zł

229.042.760 zł

63,71%

W okresie 01.01.2009 r. - 31.05.2009 r., Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił
3.514 poręczeń i gwarancji gospodarczych oraz poręczeń studenckich, na łączną kwotę
229.042.760 zł, a także wydał 2 promesy poręczenia na łączną kwotę 7.748.000 zł.
Podstawowa działalność Funduszu dotyczyła poręczeń i gwarancji kredytów na cele
gospodarcze, których udzielono przez 5 miesięcy 2009 r. na łączną kwotę 202.082.000 zł.
Poręczeń kredytów studenckich udzielono w 2009 r. na łączną kwotę 26.960.760 zł.
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Na dzień likwidacji KFPK, aktywa netto tego Funduszu zwiększyły fundusz statutowy
Banku Gospodarstwa Krajowego, a zobowiązania pozabilansowe oraz należności
Funduszu wynikające z dokonanych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
stały się zobowiązaniami pozabilansowymi i należnościami BGK.
Na dzień 31.12.2009 r. łączne zobowiązania pozabilansowe BGK z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych do dnia 31.05.2009 r. wyniosły 920.558.674 zł, w tym:
679.876.677 zł z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kredytów gospodarczych oraz
240.681.997 zł z tytułu udzielonych poręczeń kredytów studenckich. Wg stanu na dzień
31.12.2008 r. łączne zobowiązania pozabilansowe z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły
1.021.496.852 zł, w tym: 789.239.418 zł z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
kredytów gospodarczych oraz 232.257.464 zł z tytułu udzielonych poręczeń kredytów
studenckich. Zatem w 2009 r. nastąpił, w porównaniu do roku 2008 spadek zobowiązań z
tytułu ogółu udzielonych poręczeń i gwarancji, o ok. 9%.
Na dzień 31.12.2008 r.

Na dzień 31.12.2009 r.

2009/2008

Zobowiązania pozabilansowe
BGK z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych ze
środków nieistniejącego już
KFPK do dnia 31.05.2009 r.,
w tym:

1.021.496.852 zł

920.558.674 zł

90,12%

Z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji
kredytów gospodarczych

789.239.418 zł

679.876.677 zł

86,14%

Z tytułu udzielonych
poręczeń kredytów
studenckich

232.257.464 zł

240.681.997 zł

103,63%

Na dzień 31.12.2009 r. o ok. 19% w porównaniu do poziomu z roku 2008 wzrosły
należności BGK wynikające z dokonanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielanych do dnia 31.05.2009 r. Według stanu na dzień 31.12.2009 r. powyższe
należności wyniosły łącznie 62.938.990 zł, podczas gdy wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
wyniosły one 53.077.911 zł.
Wykaz wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych do dnia 31.05.2009 r.,
dokonanych w latach 2008 i 2009, przedstawia poniższa tabela:
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych ze środków
nieistniejącego już KFPK do dnia
31.05.2009 r.,
w tym:
z tytułu udzielonych poręczeń i
gwarancji kredytów gospodarczych
Z tytułu udzielonych poręczeń
kredytów studenckich
łącznie

2008
ilość

wartość

2009
ilość

Wartość

40

5.355.381 zł

46

9.235.048 zł

8

29.832 zł

17

113.972 zł

48

5.385.213 zł

63

9.349.020 zł

Relacja kwoty wypłat dokonanych w 2009 r., z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych w całym okresie działalności Funduszu, do łącznej kwoty udzielonych, w
okresie 01.01.2009 r. - 31.05.2009 r., ze środków Funduszu, poręczeń i gwarancji
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wyniosła ok. 4%. W roku 2008 relacja wypłaconych poręczeń i gwarancji do łącznej
kwoty udzielonych w tym roku poręczeń i gwarancji wyniosła 1,5%. Istotne zwiększenie
w 2009 r. powyższej relacji wynika zarówno ze wzrostu kwoty wypłat z tytułu poręczeń i
gwarancji (o ok. 74%), jak również z faktu, iż poręczenia i gwarancje ze środków KFPK
były udzielane jedynie do dnia 31.05.2009 r., a co za tym idzie ich wartość w roku 2009
była znacząco niższa niż w roku 2008 (stanowiła niespełna 64% poręczeń i gwarancji
udzielonych w roku 2008).

2008

2009

2009/2008

Wartość poręczeń i gwarancji
udzielonych ze środków KFPK

359.514.254 zł

229.042.760 zł *

63,71%

Wartość wypłat dokonanych
z tytułu udzielonych poręczeń i
gwarancji ze środków KFPK

5.385.213 zł

9.349.020 zł **

173,61%

Wartość wypłat z tytułu
udzielonych poręczeń i gwarancji ze
1,50%
4,08%
272,50%
środków KFPK do wartości
udzielonych poręczeń i gwarancji ze
środków KFPK
* Wartość poręczeń i gwarancji ze środków KFPK, udzielonych w okresie 01.01.2009 r. - 31.05.2009 r.
** Wartość wypłat dokonanych w całym 2009 r., z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ze środków
KFPK

5.1.2 Poręczenia i gwarancje udzielone w 2009 roku w ramach Programu
Wspierania Przedsiębiorczości
W ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości BGK prowadzi działalność w
oparciu o współpracę z bankami kredytującymi. Na dzień 31.12.2009 r. BGK miał
podpisane umowy z 22 bankami.
W zakresie portfelowych linii poręczeniowych oferowanych przez BGK w ramach
Programu Wspierania Przedsiębiorczości, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., 14
banków złożyło wnioski o przyznanie limitów, natomiast umowy podpisano z trzema
bankami, na łączną kwotę 329,7 mln zł.
Po likwidacji KFPK, do końca 2009 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjął w
ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości 65 wniosków, z czego udzielił 17
poręczeń i gwarancji w trybie indywidualnym, na łączną kwotę 6.771.996 zł.
Łączne zobowiązania pozabilansowe z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
kredytów gospodarczych w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości na dzień
31.12.2009 r. wyniosły 5.566.786 zł.
Na dzień 31.12.2009 r. nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i
gwarancji w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w związku z tym nie
wystąpiły należności z tytułu wypłaconych poręczeń i gwarancji.
5.1.3 Program Wspierania Prywatyzacji
W ramach Programu będą udzielane poręczenia i gwarancje spłaty kredytów
zaciąganych przez spółki z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego
(spółki aktywności obywatelskiej), przeznaczonych na wspieranie inicjatywy pracowniczej
w procesach prywatyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw. W 2009 r. nie zostały
udzielone poręczenia lub gwarancje w ramach tego Programu.
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5.1.4 Program Wspierania JST
W ramach Programu będą udzielane poręczenia spłaty kredytów do kwoty 10 mln
euro i do 100% wartości zobowiązań zaciąganych przez JST na stabilizację systemu
ochrony zdrowia (ZOZ). W 2009 r. nie zostały udzielone poręczenia w ramach tego
Programu.
5.1.5 Poręczenia i gwarancje udzielone w 2009 roku ze środków KFPK oraz w
ramach programów rządowych
Dane dotyczące poręczeń i gwarancji udzielanych w 2009 r. przez BGK, zarówno ze
środków zlikwidowanego w dniu 31.05.2009 r. KFPK, jak i w ramach programów
rządowych przedstawia poniższa tabela.
Ze środków KFPK oraz w ramach programów
rządowych
Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji łącznie

235.814.756 zł

Zobowiązania pozabilansowe z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji łącznie

926.125.460 zł

Wartość wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i
gwarancji łącznie

9.349.020 zł

Należności BGK wynikające z dokonanych wypłat
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji łącznie

62.938.990 zł

5.2 Akcje i udziały przekazane nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa
Krajowego
Zgodnie z przepisami ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w
imieniu Skarbu Państwa, mógł w drodze rozporządzenia, przekazać nieodpłatnie Bankowi
Gospodarstwa Krajowego akcje lub udziały stanowiące własność Skarbu Państwa. 50%
przychodów ze sprzedaży akcji lub udziałów przekazanych Bankowi Gospodarstwa
Krajowego przez Skarb Państwa zasilało KFPK.
Wartość wniesienia akcji i udziałów 35 spółek przekazanych do BGK w celu
zasilenia KFPK w okresie jego funkcjonowania wyniosła 38.001.019 zł. Do dnia
31.12.2009 r. dokonano łącznie transakcji sprzedaży akcji i udziałów 29 spółek, których
wartość wniesienia do ksiąg Banku wynosiła 35.761.656 zł.
Łączna kwota uzyskana w latach 2004-2009 ze sprzedaży akcji i udziałów tych
podmiotów wyniosła 81.088.475 zł. Połowa tej kwoty zasiliła do 31.05.2009 r. KFPK. W
2009 r. (w okresie funkcjonowania KFPK) zawarto 2 transakcje sprzedaży pakietów
mniejszościowych na łączną kwotę 22.368.000 zł.
Według stanu na dzień 31.12.2009 r. portfel spółek zaliczonych pierwotnie do
funduszu KFPK składał się z akcji 6 podmiotów, w tym z akcji 2 podmiotów otrzymanych
w 2003 r. oraz z akcji 4 podmiotów otrzymanych w 2006 r. Łączna wartość wniesienia
akcji tych podmiotów wyniosła na dzień 31.12.2009 r.: 2.239.362 zł.
Na mocy przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw, w celu realizacji
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programów rządowych minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w imieniu Skarbu
Państwa może, w drodze rozporządzenia, przekazać nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa
Krajowego akcje lub udziały stanowiące własność Skarbu Państwa. W 2009 r. nie
przekazano Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji lub udziałów stanowiących własność
Skarbu Państwa na realizację programów rządowych.
Dodatkowo, BGK w 2009 r. został zasilony kwotą 665.811 zł z tytułu otrzymanej
dywidendy od jednej ze spółek. Zasilenie to nastąpiło po likwidacji KFPK. Łączne,
narastające wpływy z dywidend, z tytułu posiadanych akcji i udziałów portfela pakietów
mniejszościowych, od początku istnienia, zlikwidowanego w dniu 31.05.2009 r. KFPK, do
dnia 31.12.2009 r., wynosiły 8.865.727 zł.
5.3 Wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych
Zgodnie z przepisami ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne, BGK mógł również nabywać lub obejmować ze
środków KFPK akcje i udziały regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych
udzielających poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek dla
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Na mocy przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw, w ramach
programów rządowych, Bank Gospodarstwa Krajowego może obejmować lub nabywać
akcje (udziały) podmiotów udzielających poręczeń lub gwarancji za zobowiązania
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz
obejmować akcje (udziały) we współtworzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
podmiotach mających udzielać poręczeń lub gwarancji za zobowiązania
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku
publicznego.
Do dnia 31.05.2009 r. ze środków KFPK wydatkowano na dokapitalizowanie
21 funduszy poręczeniowych – 11 regionalnych i 10 lokalnych – kwotę 45.147.500 zł.
W 2009 roku Bank Gospodarstwa Krajowego nie dokapitalizował żadnych funduszy
w ramach programów rządowych. Do końca 2009 r. ilość i kwota dokapitalizowań nie
uległa zmianie.
W 2009 roku wnioski do BGK o dokapitalizowanie złożyły 2 fundusze lokalne:
 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu –
1,5 mln zł,
 Bydgoski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Bydgoszczy - 2,05 mln zł.
Na realizację zamierzeń inwestycyjnych BGK wobec funduszy poręczeniowych
negatywnie wpłynęły ograniczenia kapitałowe i konieczność utrzymania współczynnika
wypłacalności Banku na wymaganym poziomie.
6.

Informacja o liczbie i wartości akcji składających się na zasób majątkowy
Skarbu Państwa przeznaczony na zaspokajanie roszczeń z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

Zasób majątkowy Skarbu Państwa przeznaczony na zaspokajanie roszczeń z tytułu
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa został utworzony na mocy art. 25
ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
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osoby prawne jako alternatywne, obok budżetu państwa, źródło spłat poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa zobowiązań.
Zasób ten powinien być zasilany poprzez:
 coroczne wyodrębnianie, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, akcji i
udziałów Skarbu Państwa w spółkach,
 wyodrębnienie akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, uzyskanych w
wyniku dochodzenia przez Ministra Finansów wierzytelności z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie
wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu
majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielanych przez Skarb Państwa, do zasobu majątkowego zostały wyodrębnione akcje i
udziały następujących spółek:
 Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” S.A. z siedzibą w
Toruniu – 55.370 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda,
 „ELMET-RZESZÓW” S.A. z siedzibą w Rzeszowie – 32.500 akcji o wartości
nominalnej 2,5 zł każda,
 Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A. z siedzibą w Koszalinie – 276.597
akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne minister właściwy do spraw Skarbu Państwa
może wycofać z zasobu akcje i udziały wyodrębnione na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów, zastępując je akcjami lub udziałami o łącznej wartości odpowiadającej łącznej
wartości wycofanych akcji lub udziałów. I tak w roku 2009 Minister Skarbu Państwa:
o wycofał z zasobu majątkowego 8.396.000 akcji spółki Gliwicka Agencja Turystyczna
S.A. z siedzibą w Gliwicach i zastąpił je 283.750 akcjami spółki Polskie Pracownie
Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie,
o wycofał z zasobu majątkowego 1.610.000 akcji spółki Kopalnia Węgla Brunatnego
Konin w Kleczewie S.A. z siedzibą w Kleczewie oraz 51.200 udziałów spółki
Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu i zastąpił je 230.785 akcjami spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica
S.A. z siedzibą w Niedzicy,
o wycofał z zasobu majątkowego 1.825.600 akcji spółki Mennica Polska S.A. z
siedzibą w Warszawie i 7.738 udziałów Spółki Zakłady Mechaniczne CHEMITEX
Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu i zastąpił je:
 192.000 udziałów spółki COBO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 89.600 udziałami Budexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 100.800 udziałami Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z
siedzibą w Kobyłce,
 1.240.000 akcji Centrum Techniki Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku,
 598.678 akcjami Fabryki Maszyn BUMAR-KOSZALIN S.A. z siedzibą w
Koszalinie,

54.934 akcjami SCRAPENA S.A. z siedzibą w Herbach.
W związku z powyższym, na koniec 2009 roku na zasobie majątkowym Skarbu
Państwa przeznaczonym na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa znajdowały się następujące akcje i udziały:
 4.401.822 akcje zwykłe, imienne, serii A, o numerach od 00000001 do
04401822, o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 598.678 akcji, spółki Fabryka Maszyn
Bumar-Koszalin S.A. z siedzibą w Koszalinie,

18

 3.388.657 akcji imiennych, serii A, o numerach od 006705425 do 010094099, o
wartości nominalnej 10 zł każda, spółki ZPC „Ursus” S.A. z siedzibą w Warszawie,
 627.900 akcji zwykłych, imiennych, serii A, o numerach od 000000001 do
000627900, o wartości nominalnej 10 zł każda, spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu
Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
 6.171 akcji zwykłych, imiennych, serii B, o numerach od 113687 do 119857, o
wartości nominalnej 1.000 zł każda, spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek
Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach,
 16.168 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, w spółce Lubinex
Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie,
 42.942 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, w spółce
Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej,
 3.400 akcji zwykłych, imiennych, serii A, o numerach od 6320 do 9719 oraz
3.639 akcji aportowych, imiennych, serii A, o numerach od 0001 do 3639, o wartości
nominalnej 1.000 zł każda, spółki Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
S.A. z siedzibą w Katowicach,
 10.880 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w spółce Chłodnia
Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 411.383 akcje serii A, o numerach od 000936250 do 001347632, o wartości
nominalnej 10 zł każda, spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. z siedzibą w
Inowrocławiu,
 605 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w spółce Fabryka Wyrobów
Metalowych w Stojadłach Sp. z o.o. z siedzibą w Stojadłach,
 930.786 akcji zwykłych imiennych, serii B, o numerach od 9.952.403 do
10.883.188, o wartości nominalnej 50 zł każda, spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z
siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,
 3.146 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w spółce Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe OBRAM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
 48.686 akcji zwykłych, imiennych, serii A, o numerach od 004492568 do
004541253, o wartości nominalnej 1 zł każda, spółki Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego „PZL-Krosno” S.A. z siedzibą w Krośnie,
 120 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w spółce Przedsiębiorstwo
Produkcji Betonów i Montaży „BETOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą w Obrzycku,
 846 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w spółce Wydawnictwo
Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 155.167 akcji imiennych, serii A, o numerach od 217383 do 372549, o wartości
nominalnej 10 zł każda, spółki BSP S.A. z siedzibą w Łodzi,
 11.665 udziałów o wartości nominalnej 323 zł każdy, w spółce Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „AGROMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Białostockiej,
 40.586 akcji na okaziciela, serii A, o numerach od 38560 do 79145, o wartości
nominalnej 10 zł każda, spółki Zakłady Przemysłu Wełnianego „9 maja” S.A. z siedzibą w
Łodzi,
 3.056 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, w spółce Zakład
Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku,
 30.650 akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o numerach od 18391 do 49040 o
wartości nominalnej 2,15 zł każda, spółki Rzeszowska Centrala Materiałów Budowlanych
S.A. z siedzibą w Rzeszowie,
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 109.943 akcje na okaziciela, serii A, o numerach od 64938 do 174880 oraz 163
akcje na okaziciela, serii A, o różnych numerach, o wartości nominalnej 2,38 zł każda,
spółki WELUX S.A. z siedzibą w Katowicach,
 88.416 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł każda, spółki Zakłady
Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach,
 38.148 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w spółce Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu,
 7.748 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, w spółce Zakłady Przemysłu
Ziemniaczanego „Lublin” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
 25.630 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, w spółce Świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ŚPRD-TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach
Szczukowskich k. Kielc,
 32.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w spółce MIASTO
PROJEKT-POZNAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 65.000 akcji zwykłych na okaziciela, seria A, o numerach 039001 do 104000 o
wartości nominalnej 1,68 zł każda, spółki ŁZG Łęczyca S.A. z siedzibą w Łęczycy,
 50.062 akcje na okaziciela, seria A, o numerach od 5718 do 5769, 5771, 10822,
11095, 16673, 17652, 20154, 26647, 26882, 28509 i od 30000 do 80000, o wartości
nominalnej 2,42 zł każda, spółki Zakłady Tkanin Technicznych „BONITEX” S.A. z
siedzibą w Bolesławcu,
 714 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w spółce METRON CLOCKS
Fabryka Zegarów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
 55.370 akcji imiennych, serii A o numerach od 733340 do 788709, o wartości
nominalnej 10 zł każda, spółki Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR”
S.A. z siedzibą w Toruniu,
 32.500 akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o numerach od 78001 do 110500, o
wartości nominalnej 2,50 zł każda spółki „ELMET-RZESZÓW” S.A. z siedzibą w
Rzeszowie,
 283.750 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, spółki Polskie Pracownie
Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie,
 230.785 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda, spółki Zespół Elektrowni
Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy,
 192.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w spółce COBO Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
 89.600 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w spółce Budexpo Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
 100.800 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w spółce Przemysłowy
Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce,
 1.240.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, spółki Centrum Techniki
Okrętowej S.A. z siedzibą w Gdańsku,
 54.934 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda, spółki SCRAPENA S.A. z
siedzibą w Herbach.
7.

Informacja o wykorzystaniu środków gromadzonych na rachunku rezerw
poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa

Rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych został utworzony, na podstawie
art. 30 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
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niektóre osoby prawne, w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na rachunku tym gromadzone
są przychody ze sprzedaży akcji i udziałów składających się na omawiany powyżej zasób
majątkowy, odsetki z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na tym rachunku
oraz opłaty prowizyjne od udzielonych poręczeń i gwarancji.
Środki gromadzone na ww. rachunku przeznaczane są na wykonywanie zobowiązań
z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, pokrycie kosztów
dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wykonania umowy
poręczenia lub gwarancji oraz zapłatę prowizji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z
tytułu zbywania akcji (udziałów) składających się na zasób.
W 2009 r. nie było konieczności wydatkowania środków zdeponowanych na
rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa.
Na dzień 31.12.2009 r. Minister Finansów dysponował na rachunku rezerw
poręczeniowych i gwarancyjnych oraz na rachunkach terminowych w BGK środkami w
wysokości 221.508.583 zł.
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