Warszawa, 25.11.2011 r.

Zmiana programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem
poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 19.05.2009 r.
W programie „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i
gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” wprowadza się następujące zmiany:
I. w Rozdziale 1 „Wstęp”
I.1. Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„Przygotowany program jest konsekwencją realizacji Rządowego Planu
Stabilności i Rozwoju oraz wynikającej z realizacji tego Planu 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 (Dz. U. Nr
65, poz. 545).”.
I.2. W akapicie drugim:
a) wyraz „przewiduje” zastępuje się wyrazem „przewidywała”,
b) wyrazy „związane z rozwojem sektora małych i średnich
przedsiębiorstw” zastępuje się wyrazami „związane z rozwojem
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców”.
I.3. W akapicie trzecim:
a) wyraz „zostanie” zastępuje się wyrazem „została”,
b) dodaje się in fine przypis nr 1 w brzmieniu:
„ 1) Na dzień likwidacji, tj. 31.05.2009 r., dokonano wyceny aktywów
netto KFPK i FPU do wartości godziwej, która wyniosła: 119.310 tys. zł
w przypadku KFPK oraz 1.053.774 tys. zł w przypadku FPU.”.
I.4. Skreśla się akapit czwarty i piąty.
II. w Rozdziale 2 „Cele programu”
II.1. W akapicie pierwszym wyrazy „małych i średnich przedsiębiorstw” zastępuje
się wyrazami „mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców”.
II.2. Skreśla się akapit drugi.
II.3. Akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Z uwagi na cele programu, za priorytetowe produkty uznaje się portfelowe
linie poręczeniowe oraz indywidualne poręczenia/gwarancje spłaty
kredytów.”.
II.4. W akapicie czwartym wyraz „mikro” zastępuje się wyrazem
„mikroprzedsiębiorców”.
II.5. W akapicie szóstym wyrazy „mikro i małych przedsiębiorstw” zastępuje się
wyrazami „mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców ”.
II.6. Akapit ósmy otrzymuje brzmienie:
„Poręczenia i gwarancje udzielane przez BGK na podstawie niniejszego
programu powinny spełniać warunki Obwieszczenia Komisji w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie
gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.6.2008 r.) tak, aby nie stanowiły one

pomocy publicznej lub w przypadku ustanowienia programu pomocy
publicznej „de minimis”, spełniać warunki przewidziane dla takiej
pomocy.”.
II.7. Dodaje się akapit dziewiąty w brzmieniu:
„Wskaźniki finansowe realizacji programu określane są w planie rzeczowofinansowym opracowywanym przez BGK w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych.”.
III. Rozdział 3 „Rola podmiotów realizujących program” otrzymuje
brzmienie:
„Bank Gospodarstwa Krajowego oraz lokalne i regionalne fundusze
poręczeniowe
Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy 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.), znowelizowanej w dniu 2 kwietnia
2009 r., powstała moŜliwość udzielania przez BGK poręczeń i gwarancji w
ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów
samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.
Zgodnie z art. 34b ust. 2 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, szczegółowe warunki i tryb
udzielania takich poręczeń lub gwarancji oraz warunki i tryb pobierania opłat
prowizyjnych z tytułu ich udzielania określa umowa zawarta między ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych a BGK2).
Ponadto, zgodnie z art. 34c ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, BGK,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
opracowuje plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją programów
rządowych obejmujący m.in. łączną kwotę, do wysokości której BGK moŜe
udzielać poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych i przewidywane
wydatki oraz wypłaty wynikające z udzielanych poręczeń i gwarancji.
Zgodnie z art. 34d ust. 1 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w celu realizacji programu
minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł przekazywać
środki na zwiększenie funduszu statutowego BGK.
Ponadto, zgodnie z art. 34d ust. 2 ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w celu
finansowego wsparcia BGK, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa moŜe,
w drodze rozporządzenia, przekazać nieodpłatnie BGK akcje lub udziały
stanowiące własność Skarbu Państwa.
BGK będzie aktywnie uczestniczył w obejmowaniu lub nabywaniu akcji
(udziałów) podmiotów udzielających poręczeń lub gwarancji za zobowiązania
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a takŜe organizacji
poŜytku publicznego oraz obejmował akcje (udziały) we współtworzonych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotach mających udzielać poręczeń lub
gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców, a takŜe organizacji poŜytku publicznego.
2)

Umowa z dnia 23 czerwca 2009 r. zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
a Bankiem Gospodarstwa Krajowego wraz z aneksami do tej umowy.
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BGK będzie dąŜył do zapewnienia dostępu do poręczeń poprzez
współtworzenie funduszy poręczeniowych w tych województwach, gdzie
dotychczas nie funkcjonują instytucje poręczeniowe działające zgodnie ze
standardami BGK, współpracując w tym zakresie z zainteresowanymi władzami
województw.
Bank udzielał będzie takŜe reporęczeń i/lub współporęczeń funduszom
działającym zgodnie ze standardami obowiązującymi w ramach programu, po
uzyskaniu odpowiednich zgód Komisji Nadzoru Finansowego. Rozwiązanie to
zwiększy wiarygodność funduszy w relacjach z bankami. W przypadku oferty
funduszy działających w programie, poza nowymi produktami (np.: wadia,
gwarancje naleŜytego wykonania umowy) zostanie wdroŜony model umów
portfelowych.
W celu maksymalizacji efektów programu, docelowo powinna nastąpić
segmentacja rynku poręczeniowego w zaleŜności od jednostkowej wartości
poręczenia/gwarancji, przy załoŜeniu, Ŝe poręczenia jednostkowe o niŜszej
wartości, do 400.000 PLN, będą domeną funduszy regionalnych i lokalnych, a
BGK będzie koncentrował się na udzielaniu poręczeń/gwarancji w przedziale
powyŜej 400.000 PLN do 10.000.000 EUR. Do czasu wprowadzenia segmentacji,
dolny próg poręczeń/gwarancji, które mogą być udzielane przez BGK stanowi
kwota 100.000 PLN.
Wspieranie przez BGK lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych
powinno sprzyjać tworzeniu i efektywnemu funkcjonowaniu sieci (systemu)
instytucji poręczeń i gwarancji, dostępnych dla mikroprzedsiębiorców, małych i
średnich przedsiębiorców we wszystkich regionach kraju i działających w oparciu
o jednolite, powszechnie uznane standardy takich usług finansowych.”.
IV. w Rozdziale 4 „Beneficjenci programu”
W akapicie pierwszym wyrazy „małych i średnich przedsiębiorstw”
zastępuje się wyrazami „mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców”.
V. w Rozdziale 5 „Instrumenty realizacji programu”
V.1. Akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Jako aktywny uczestnik programu Bank Gospodarstwa Krajowego będzie
udzielał poręczeń i gwarancji od kwoty 100.000 PLN. Ponadto Bank będzie
oferował specjalne linie poręczeniowe do zabezpieczania ryzyka
komercyjnego finansowania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.”.
V.2. Akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Cele programu będą realizowane w szczególności poprzez następujące
instrumenty:
- portfelowa linia poręczeniowa (PLP), polegająca na udzielaniu bankom
poręczeń portfela kredytowego obejmującego nowe kredyty obrotowe i
inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
z wyłączeniem kredytów na inwestycje kapitałowe,
- indywidualne poręczenia/gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego,
polegające w szczególności na udzielaniu poręczeń lub gwarancji spłaty
kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
- reporęczenia, polegające na udzielaniu poręczeń przez BGK na rzecz
funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań
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wynikających z poręczeń za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców,
inwestycje kapitałowe w fundusze poręczeniowe, polegające na
obejmowaniu lub nabywaniu przez BGK akcji/udziałów regionalnych i
lokalnych funduszy oraz uczestniczeniu w ich współtworzeniu w celu
zapewnienia rozwoju systemu poręczeniowego, wzmocnienia jego bazy
kapitałowej oraz stworzenia dogodnych warunków dostępu do jego
instrumentów, a takŜe wdroŜenia jednolitych standardów działalności
funduszy poręczeniowych,
poręczenia kredytów studenckich, polegające na udzielaniu przez BGK
poręczeń w ramach funkcjonującej linii poręczeniowej dotyczącej
zabezpieczenia kredytów studenckich udzielanych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lipca 1998 r. o poŜyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 1998 r.
Nr 108 poz. 685, z późn. zm.).”.

VI. w Rozdziale 7 „Podmiot nadzorujący”
W akapicie drugim w pkt 1:
a) wyraz „określi” zastępuje się wyrazem „określa”,
b) po wyrazie „Krajowego” dodaje się przypis nr 3 w brzmieniu:
„3) Umowa z dnia 23 czerwca 2009 r. zawarta pomiędzy ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego wraz z aneksami do tej umowy.”.
VII. w Rozdziale 8 „Komitet sterujący”
VII.1. W akapicie pierwszym:
a) wyraz „powoła” zastępuje się wyrazem „powołuje”,
b) dodaje się in fine przypis nr 4 w brzmieniu:
„4) Minister Finansów powołał Komitet Sterujący do spraw realizacji
programu rządowego na mocy Zarządzenia z dnia 29 maja 2009 r. w
sprawie powołania Komitetu Sterującego.”.
VII.2. W akapicie drugim wyrazy „naleŜeć będzie” zastępuje się wyrazem
„naleŜy”.
VII.3. W akapicie piątym wyraz „opracuje” zastępuje się wyrazem
„opracowuje”.
VII.4. W akapicie szóstym in fine dodaje się przypis nr 5 w brzmieniu:
„5) Umowa z dnia 23 czerwca 2009 r. zawarta pomiędzy ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego wraz z aneksami do tej umowy.”.
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