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TABELA GWARANCJI KFG NA OKRES MITYGACJI SKUTKÓW PANDEMII COVID-19 
obowiązująca w okresie do 31.12.2020 r. na podstawie Aneksu nr 5 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 2/PLD-KFG/2018 

oraz wytycznych wydawanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

 
 

Słownik 

DEFINICJE: 

1. Bank/Bank Kredytujący/Bank Spółdzielczy  – Bank Spółdzielczy, który jest stroną Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 2/PLD-

KFG/2018 zawartej w dniu 29 czerwca 2018 r., na podstawie zawartego z Bankiem BPS ‘Porozumienia o współpracy pomiędzy Bankiem BPS S.A. a 

Bankami Spółdzielczymi, dotyczącego udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów bankowych – gwarancji KFG’; 

2. Bank BPS – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

3. BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego; 

4. BIK - Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzące dane klientów banków, utworzone  

przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; 

5. dzień roboczy – dzień nie będący – zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – dniem wolnym od pracy, jak również 

sobotą; 

6. dzień udzielenia gwarancji – dzień wpisania przez Bank Kredytujący umowy kredytu do Rejestru; 

7. dzień udzielenia pomocy de minimis – dzień udzielenia gwarancji. W przypadku podwyższenia kwoty gwarancji lub przedłużenia terminu ważności 

gwarancji, dniem udzielenia nowej pomocy de minimis jest dzień zawarcia Aneksu i wpisania do Rejestru, aneksu w sprawie podwyższenia kwoty 

kredytu lub przedłużenia okresu kredytu objętego gwarancją; 

8. gwarancja / gwarancja KFG – gwarancja/e spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis KFG udzielana przez BGK na 

podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 2/PLD-KFG/2018 zawartej w dniu 29 czerwca 2018 r.; 

9. jeden przedsiębiorca – wszyscy przedsiębiorcy, w tym Kredytobiorca, którzy są ze sobą  powiązani co najmniej jednym z następujących stosunków: 

1) przedsiębiorca posiada w drugim przedsiębiorcy większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków, 

2) przedsiębiorca ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego 

przedsiębiorcy, 

3) przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub 

postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki, 
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4) przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innym przedsiębiorcy lub jego członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z 

porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub 

członków tego przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorcy pozostający w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej, za pośrednictwem innego przedsiębiorcy lub kilku 

przedsiębiorców również są uznawani za jednego przedsiębiorcę; 

10. kredyt –kredyt obrotowy (w tym wykorzystywany za pomocą karty kredytowej) udzielony w złotych przez Bank Kredytujący z przeznaczeniem na 
bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe (nie wykluczając przeznaczenia takiego kredytu na spłatę innego kredytu 
obrotowego lub spłatę kredytu inwestycyjnego) lub kredyt inwestycyjny udzielony w złotych przez Bank Kredytujący; w przypadku kredytu 
konsorcjalnego – kredyt udzielony przez bank zrzeszający i banki zrzeszone realizujące Umowę albo przez banki zrzeszone realizujące Umowę; 

11. kredyt inwestycyjny – kredyt udzielony przez Bank Kredytujący na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą albo na spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu/kredytów inwestycyjnych; 

12. kredyt odnawialny – kredyt charakteryzujący się tym, że każda jego spłata powoduje jego odnowienie i możliwość wielokrotnego wykorzystania w 

ramach limitu kredytowego; 

13. kredyt nieodnawialny – kredyt nie posiadający cech kredytu odnawialnego, tj. kredyt charakteryzujący się tym, że każda jego spłata nie powoduje 

jego odnowienia i możliwości ponownego wykorzystania kwoty kredytu; 

14. kredytobiorca – przedsiębiorca należący do kategorii MŚP, będący rezydentem, korzystający z kredytu udzielonego przez Bank Kredytujący, 

zabezpieczonego gwarancją KFG; w przypadku spółki cywilnej  Kredytobiorcą są wspólnicy tej spółki; w przypadku kredytu konsorcjalnego – 

udzielonego przez bank zrzeszający i banki spółdzielcze zrzeszone realizujące Umowę albo przez banki spółdzielcze zrzeszone realizujące Umowę; 

15. Lider/Agent konsorcjum – jeden z banków tworzących konsorcjum, które zostało zawiązane przez bank zrzeszający oraz banki spółdzielcze 

zrzeszone realizujące Umowę albo przez banki spółdzielcze zrzeszone realizujące Umowę w celu wspólnego udzielenia kredytu, umocowany i 

zobowiązany w sposób nieodwołalny w umowie konsorcjum przez pozostałe banki tworzące konsorcjum do reprezentowania tych banków w 

sprawach związanych z wykonaniem Umowy, w tym do: 

- wykonania czynności niezbędnych do objęcia kredytu gwarancją BGK na podstawie Umowy, 

- przekazywania opłaty prowizyjnej za gwarancję (należna do 18 marca 2020 r.), 

- wykonywania obowiązków informacyjno-sprawozdawczych, 

- wystąpienia z roszczeniem o zapłatę z tytułu gwarancji, 

- otrzymania kwoty z tytułu gwarancji, 

- wykonywania czynności związanych z dochodzeniem roszczeń po wypłacie przez BGK kwoty z gwarancji. 

Lider/Agent konsorcjum działa również w imieniu własnym. Wszelkie czynności faktyczne i prawne Lidera/Agenta konsorcjum względem BGK 

wywołują skutek w stosunku do pozostałych banków tworzących konsorcjum, jak również wszelkie czynności faktyczne 

i prawne BGK względem Lidera/Agenta konsorcjum wywołują skutek wobec pozostałych banków tworzących konsorcjum; 
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16. mały przedsiębiorca – przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 

milionów EUR, co określono w sposób wskazany w załączniku I do rozporządzenia (Załącznik nr 1); 

Załącznik nr 1

 

17. mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 

milionów EUR, co określono w sposób wskazany w załączniku I do rozporządzenia; 

18. MŚP – mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca; 

19. okres kredytu – okres od daty zawarcia umowy kredytu do terminu całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami, określony w umowie kredytu; 

20. pomoc de minimis – inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc spełniająca przesłanki określone we właściwych przepisach 

prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, nieprzekraczająca w bieżącym 

roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych dla jednego przedsiębiorcy pułapu 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy 

działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR) (limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy); 

21. portfelowa linia gwarancyjna de minimis/PLD-KFG – zbiór udzielonych przez BGK na podstawie Umowy jednostkowych gwarancji spłaty kredytów 

udzielonych przez Bank Kredytujący; w przypadku kredytu konsorcjalnego – kredytów udzielonych przez bank zrzeszający i banki spółdzielcze 

zrzeszone realizujące Umowę albo przez banki spółdzielcze zrzeszone realizujące Umowę; 

22. produkty rolne – produkty wymienione w załączniku I do Traktatu  (Załącznik nr 1a), z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury objętych 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 

rybołówstwa i akwakultury (Załącznik nr 1b); 

Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b

 
23. przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu  w szczególności osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja 

prowadzące regularną działalność gospodarczą. 

Informacje dodatkowe: 
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1) definicja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu Unii Europejskiej tj. rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;”;niniejszy 

załącznik do Rozporządzenia stanowi załącznik nr 1; 

2) do przeliczenia wartości waluty EUR na PLN stosuje się odpowiednio średni kurs NBP, ogłoszony w ostatnim dniu roku, za który zostało 

sporządzone sprawozdanie/ w ostatnim dniu roku, za który zostało złożone zeznanie podatkowe; 

3) warunek dotyczący sumy bilansowej ma zastosowanie wyłącznie w przypadku Klientów podlegających przepisom o rachunkowości; 

4) w przypadku Klientów podlegających ustawie o rachunkowości weryfikacja kwot przychodów i sumy bilansowej dokonywana jest na podstawie 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy; 

5) w przypadku Klientów nie podlegających Ustawie o rachunkowości weryfikacja kwot przychodów dokonywana jest na podstawie złożonego 

zeznania podatkowego za ostatni rok; 

6) w przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok, wielkość zatrudnienia, obrotów i sumy bilansowej oszacowuje się na podstawie danych 

za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. 

24. przetwarzanie produktów rolnych – czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem 

rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do 

pierwszej sprzedaży; 

25. Rejestr - rejestr umów kredytów objętych gwarancją KFG, prowadzony w systemie SI-OKP PLD KFG. Zasady korzystania z Rejestru określa Podręcznik 

użytkownika – Załącznik nr 8; 

26. rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w 

kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, 

przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów. Rezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego za granicą działalność 

gospodarczą, traktuje się w zakresie czynności związanych z tą działalnością jak nierezydenta. Nierezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego 

w kraju działalność gospodarczą, traktuje się w zakresie czynności związanych z tą działalnością jak rezydenta (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo 

dewizowe); 

27. rozporządzenie – rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

28. system BR – Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów (System Bankowy Rejestr), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich; 

29. 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; 

30. Umowa – umowa portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 2/PLD-KFG/2018 zawarta w dniu 29 czerwca 2018 r.; 

31. umowa podoutsourcingu – umowa podoutsourcingu bankowego, o której mowa w art. 6a ust. 7 Prawa bankowego, zawarta pomiędzy Bankiem 

Kredytującym a podwykonawcą, w ramach której Bank Kredytujący może powierzyć podwykonawcy wykonywanie czynności służących realizacji 

głównego świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy, po uzyskaniu pisemnej zgody BGK; 
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32. udzielenie kredytu – zawarcie umowy kredytu albo aneksu do umowy kredytu w sprawie udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres lub w 

sprawie podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu) w danym okresie kredytu; 

33. uruchomienie kredytu – wypłata całej kwoty kredytu nieodnawialnego lub pierwszej transzy kredytu nieodnawialnego, albo postawienie do 

dyspozycji Kredytobiorcy limitu kredytu odnawialnego. W przypadku zawarcia aneksu do umowy kredytu w sprawie udostępnienia limitu kredytu na 

kolejny okres lub zawarcia aneksu do umowy kredytu w sprawie podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu) przez uruchomienie kredytu należy 

rozumieć udostępnienie środków kredytu na warunkach aneksu; 

34. wniosek – wniosek Kredytobiorcy o udzielenie przez BGK gwarancji KFG wraz z załącznikiem, będący jednocześnie wnioskiem o udzielenie pomocy 

de minimis; 

35. wprowadzanie do obrotu produktów rolnych – oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, 

dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta podstawowego na rzecz 

podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu 

przez producenta podstawowego konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym 

do tego celu miejscu;  

36. zdolność kredytowa – zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminach wskazanych w umowie kredytu, określana przez Bank Kredytujący, 

zgodnie z obowiązującymi w tym Banku przepisami dotyczącymi oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy, takimi jak stosowane do pozostałych 

kredytów tego Banku dla MŚP; w przypadku kredytu konsorcjalnego – określana przez bank zrzeszający i banki spółdzielcze zrzeszone realizujące 

Umowę albo przez banki spółdzielcze zrzeszone realizujące Umowę. 

Informacje podstawowe 

1. Z uwzględnieniem kryteriów zawartych w niniejszej Tabeli, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, udziela mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, 

kredytów obrotowych i inwestycyjnych, z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach 

portfelowej linii gwarancyjnej de minimis PLD-KFG. 

2. BGK udziela gwarancji KFG na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 2/PLD-KFG/2018 zawartej w dniu 29 czerwca 2018 r., 

pomiędzy Bankiem a BGK – dostępnej w bazie Lotus Notes w katalogu Wzorcowe Umowy i Regulacje – Wzory Umów – nr pozycji: 2.181. 

3. Gwarancje KFG udzielane przez BGK stanowią pomoc de minimis. 

4. Rodzaj gwarancji określony jako portfelowy oznacza, iż nie jest wymagana każdorazowa zgoda BGK na zakwalifikowanie danego kredytu do objęcia 

go gwarancją. 

5. Kwalifikowanie kredytów do objęcia gwarancją KFG odbywa się na poziomie placówek Banku i przebiega zgodnie z poniższymi krokami: 

1) przyjęcie wniosku o udzielenie gwarancji – zgodnie z załącznikami 2, 2a do Tabeli; 

2) zweryfikowanie kryteriów kwalifikacji – zgodnie z załącznikiem nr 4 Tabeli; 

3) rezerwacja limitu gwarancji w systemie SI-OKP PLD KFG; 

4) stwierdzenie posiadania zdolności kredytowej Wnioskodawcy; 

5) zastosowanie transferu korzyści – szczegółowo opisanego w zakładce „Transfer korzyści”; 

6) wpisanie stosownych klauzul do umowy kredytu; 
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7) przyjęcie od Kredytobiorcy zabezpieczeń z tytułu udzielonej gwarancji przez BGK; 

8) przyjęcie od Kredytobiorcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, dokonującego na wezwanie Banku wypłaty z gwarancji i 

spłacającego w ten sposób w części Bank, w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w prawa do ustanowionych 

zabezpieczeń (zastosowanie wyłącznie w przypadku ustanowienia zabezpieczeń kredytu objętego gwarancją KFG również w postaci hipoteki lub 

zastawu rejestrowego); 

9) pobranie od Kredytobiorcy opłaty prowizyjnej z tytułu gwarancji na rzecz BGK (należna do 18 marca 2020 r.); 

10) wydanie Kredytobiorcy zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis; 

11) wpisanie udzielonego kredytu do Rejestru umów kredytów objętych gwarancją BGK de minimis (Rejestr). 

6. Schemat realizacji podstawowych czynności związanych z gwarancją KFG oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa szczegółowo 

Załącznik nr 7. 

7. Gwarancją KFG może być objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku – z uwzględnieniem zasad wynikających z 

niniejszej Tabeli.  

8. Bankowi BPS wobec zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych, które będą realizowały Umowę, przysługuje uprawnienie do dokonywan ia kontroli w 

zakresie prawidłowości realizacji przez te Banki Umowy oraz uprawnienie, że w przypadku powzięcia przez Bank BPS wątpliwości co do prawidłowości 

realizacji przez Bank Spółdzielczy Umowy lub  stwierdzenia przez Bank BPS niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Bank 

Spółdzielczy, Bankowi BPS przysługuje uprawnienie do wyłączenia Banku Spółdzielczego z możliwości korzystania z limitu gwarancji. Bank BPS może w 

każdym czasie przywrócić uprawnienie do korzystania z limitu gwarancji w ramach współpracy z Bankiem Spółdzielczym. Bank BPS wykonuje 

uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, poprzez złożenie Bankowi Spółdzielczemu oświadczenia na piśmie pod rygorem nieważności.  

Kredyty objęte gwarancją 

KFG  

1. Gwarancją KFG objęte mogą być następujące produkty kredytowe: 

1) kredyty obrotowe: 

a) kredyt w rachunku bieżącym, 

b) kredyt obrotowy – nieodnawialny w rachunku kredytowym, 

c) kredyt obrotowy – rewolwingowy w rachunku kredytowym, 

2) kredyty inwestycyjne: 

2. Gwarancją KFG może być także objęty kredyt odnawialny w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz kredyt n ieodnawialny lub 

odnawialny w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu), pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu, uwzględniającej przyjęcie przez 

Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji BGK, z zastrzeżeniem zapisów zakładki „Transfer korzyści”. 

3. W przypadku zmiany umowy kredytu, objętej gwarancją KFG, polegającej na zwiększeniu kwoty kredytu i gwarancji albo gwarancji lub wydłużeniu okresu 

kredytu i gwarancji albo gwarancji lub zmianie wskaźnika procentowego gwarancji (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) bez zmiany kwoty 

gwarancji, Bank zobowiązany jest przyjąć odpowiednio uaktualnione dokumenty: 

1) w przypadku zwiększenia kwoty kredytu i gwarancji albo gwarancji – wniosek o udzielenie gwarancji, deklaracja wekslowa; 

2) w przypadku wydłużenia okresu kredytu i gwarancji albo gwarancji lub zmiana wskaźnika procentowego gwarancji bez zmiany kwoty gwarancji – 

wniosek o udzielenie gwarancji, 
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tak, aby ich treść uwzględniała odpowiednio zwiększenie kwoty gwarancji, wydłużenie terminu jej ważności lub zmianę wskaźnika procentowego 

gwarancji, z zastrzeżeniem wprowadzenia wszystkich obowiązkowych klauzul do umowy kredytowej oraz wystawienia zaświadczenia o uzyskanej pomocy 

de minimis. 

W przypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w każdym innym przypadku gdy po udzieleniu gwarancji zostały ustanowione 
zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego, Bank przyjmuje od Kredytobiorcy stosowne oświadczenie wg wzoru - Załącznik nr 6b. 

4. Bank Kredytujący zobowiązany jest wystawić Kredytobiorcy zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis, w dniu, w którym zawarty został 

aneks w sprawie zwiększenia kwoty kredytu i gwarancji albo gwarancji lub wydłużenia okresu kredytu i gwarancji albo gwarancji, obejmujące wartość 

pomocy wynikającą z podwyższenia kwoty gwarancji lub wydłużenia terminu ważności gwarancji, zachowując kopię wydanego Kredytobiorcy 

zaświadczenia o pomocy de minimis w teczce kredytowej Kredytobiorcy. 

5. W przypadku zmiany umowy kredytu objętej gwarancją, polegającej na zmniejszeniu kwoty kredytu i gwarancji albo gwarancji lub skróceniu okresu 

kredytu i gwarancji albo gwarancji, Bank zobowiązany jest przyjąć odpowiednio uaktualniony Wniosek o udzielenie gwarancji, tak aby jego treść 

uwzględniała odpowiednio zmniejszenie kwoty gwarancji lub skrócenie terminu jej ważności, z zastrzeżeniem konieczności zamieszczenia stosownych 

zmian w umowie kredytu, określonych w sekcji Umowa Kredytowa. 

6. W Rejestrze, należy uwzględniać zmiany umowy kredytu, w tym dotyczące kwoty i terminu całkowitej spłaty kredytu, kwoty, terminu ważności i zakresu 

procentowego gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od gwarancji (należna do 18 marca 2020 r.), przy czym: 

1) zwiększenie kwoty jednostkowego kredytu i gwarancji albo gwarancji może nastąpić wyłącznie w okresie wykorzystywania limitu gwarancji, nie 

przekraczając wielkości limitu gwarancji oraz maksymalnej wielkości jednostkowej gwarancji; 

2) wydłużenie terminu całkowitej spłaty kredytu i terminu ważności gwarancji albo terminu ważności gwarancji może nastąpić wyłącznie w okresie 

wykorzystywania limitu gwarancji, nie przekraczając wielkości limitu gwarancji i nie może spowodować przekroczenia okresów gwarancji (39 dla 

kredytów obrotowych oraz 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych) oraz maksymalnej wielkości jednostkowej gwarancji; 

7. W przypadku zmiany kwoty kredytu i gwarancji albo gwarancji lub terminu ważności gwarancji, Bank zobowiązany jest wprowadzić zmiany do Rejestru, w 

dniu zawarcia aneksu w sprawie zmiany kwoty kredytu i gwarancji albo gwarancji lub okresu kredytu i gwarancji albo gwarancji.  

8. Gwarancją KFG nie może być objęty kredyt uruchomiony przed datą wpisania do Rejestru. 

9. Kredyt objęty gwarancją KFG nie może być zabezpieczony inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym w ramach realizacji przez BGK programu 

„Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. 

Transfer korzyści  

1. Bank Kredytujący, udzielając kredytu, który ma być objęty gwarancją w ramach Umowy, określa warunki tego kredytu z uwzględnieniem przyjęcia 
zabezpieczenia w formie gwarancji, tj. w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji została przeniesiona na Kredytobiorcę 
Wobec powyższego , przy udzielaniu kredytów z zabezpieczeniem gwarancji KFG, należy zastosować  jedną z poniższych propozycji: 

1) wydłużenie okres kredytowania  - w odniesieniu do standardowego okresu kredytowania dla danego kredytu tj.: 

a) o 1 miesiąc - dla kredytów obrotowych, 

b) o 6 miesięcy - dla kredytów inwestycyjnych, 

bez traktowania wydłużenia jako odstępstwa od regulacji produktowych, lub; 
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2) obniżenie ceny kredytu w zakresie marży kredytu o 0,1 p.p. lub prowizji za udzielenie/gotowość o 0,1 p.p. (decyzja cenowa o obniżeniu na poziomie 

Zarządu Banku). 

REKOMENDOWANY WYBÓR SCENARIUSZA NR 2, TJ. OBNIŻENIE CENY KREDYTU. 

2. Jeśli Bank odnawia kredyt obrotowy odnawialny dla Kredytobiorcy, którego sytuacja ekonomiczno-finansowa nie zmieniła się w okresie kredytowania, 
odnowienie dotyczy dokładnie takiej samej kwoty kredytu, a zabezpieczenia spłaty kredytu pozostają niezmienione (bez gwarancji KFG), to przyjęcie 
gwarancji KFG oznaczałoby pomoc publiczną nie dla Kredytobiorcy, lecz dla Banku i jako takie nie może być stosowane (zgodnie z Obwieszczeniem Komisji 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji). 
Wobec czego, przy odnowieniach kredytów, gwarancja KFG może być przyjęta i nie będzie traktowana jako pomoc publiczna dla Banku po wybraniu 

jednej z następujących sytuacji: 

1) nastąpi zwiększenie kwoty kredytu – przy tych samych zabezpieczeniach i stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy – przyjęcie 

zabezpieczenia w postaci gwarancji KFG  jest uzasadnione zwiększeniem kwoty kredytu, lub; 

2) nastąpi pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy – kwota kredytu pozostaje niezmienna, zabezpieczenia takie same 

jak dotychczas, ale ze względu na pogorszenie sytuacji ekonomiczno–finansowej Kredytobiorcy bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci 

gwarancji KFG, Bank nie dokona odnowienia kredytu, lub; 

3) gwarancja KFG wchodzi w miejsce innego zabezpieczenia dotychczas przyjętego – kwota kredytu pozostaje bez zmian, to samo dotyczy sytuacji 

ekonomiczno-finansowej, ale wówczas gwarancja KFG zastępuje inne zabezpieczenie, lub; 

4) nastąpi wydłużenie okresu kredytowania (powyżej standardowego okresu kredytowania) – przy tych samych zabezpieczeniach i stabilnej sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy – przyjęcie zabezpieczenia w postaci gwarancji KFG jest uzasadnione wydłużeniem okresu kredytowania 

tj. możliwość wydłużenia okresu kredytowania maksymalnie o 1 miesiąc, powyżej standardowego okresu kredytowania np. dla kredytu w 

rachunku bieżącym standardowym okresem kredytowania jest 12 miesięcy, a w przypadku odnowienia kredytu z gwarancją KFG okres 

kredytowania wyniesie 13 miesięcy (bez traktowania wydłużenia jako odstępstwo od regulacji produktowej), lub; 

5) obniżenie ceny kredytu w zakresie marży kredytu o 0,1 p.p. lub prowizji za gotowość o 0,1 p.p. - przy tych samych zabezpieczeniach i stabilnej 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz braku zmiany innych parametrów kredytu – przyjęcie zabezpieczenia w postaci gwarancji 

KFG zmniejsza ryzyko kredytowe Banku dlatego uzasadnione jest obniżenie ceny kredytu. 

REKOMENDOWANY WYBÓR SCENARIUSZA NR 1, TJ. ZWIĘKSZENIE KWOTY KREDYTU 

3. Informacja o zastosowaniu rodzaju transferu korzyści musi być zawarta w decyzji kredytowej. 

Kredyty konsorcjalne 

z gwarancją KFG  

1. Kredyty obrotowe i inwestycyjne ewidencjonowane w rachunku kredytowym mogą być również udzielane jako kredyty konsorcjalne - udzielane 

przez Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze. 

2. Bank może przystąpić z Bankiem BPS lub innym Bankiem Spółdzielczym do konsorcjum kredytu zabezpieczonego gwarancją KFG, pod warunkiem zawarcia 

przez Bank Spółdzielczy, stosownego Porozumienia o współpracy (wzór dostępny w bazie Lotus Notes w katalogu Wzorcowe Umowy i Regulacje  – Wzory 

Umów – nr pozycji: 2.181), akceptując warunki Umowy portfelowej linii gwarancyjnej  nr 2/PLD-KFG/2018, zawartej w dniu 29 czerwca 2018 r. pomiędzy 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Bankiem BPS. 
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3. Warunkiem zawarcia konsorcjum jest umocowanie w umowie konsorcjum jednego Banku (w sposób nieodwołalny) przez pozostałe banki tworzące 

konsorcjum, do reprezentowania tych banków w sprawach związanych z wykonaniem Umowy, w tym do: 

1) wykonania czynności niezbędnych do objęcia kredytu gwarancją KFG na podstawie Umowy, 

2) przekazywania opłaty prowizyjnej za gwarancję (należna do 18 marca 2020 r.), 

3) wykonywania obowiązków informacyjno–sprawozdawczych, 

4) wystąpienia z roszczeniem o zapłatę z tytułu gwarancji, 

5) otrzymania kwoty z tytułu gwarancji, 

6) wykonywania czynności związanych z dochodzeniem roszczeń po wypłacie przez BGK kwoty z gwarancji. 

4. Bank inicjujący konsorcjum działa również w imieniu własnym. 

5. Wszelkie czynności faktyczne i prawne banku inicjującego konsorcjum względem BGK wywołują skutek w stosunku do pozostałych banków tworzących 

konsorcjum, jak również wszelkie czynności faktyczne i prawne BGK względem banku inicjującego wywołują skutek wobec pozostałych banków 

tworzących konsorcjum. 

6. Przykładowy wzór zapisu umowy konsorcjum w przedmiotowym zakresie: 

„§ …. 

W związku z zabezpieczeniem kredytu w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) de minimis z linii PLD-KFG, bank inicjujący jest w sposób 

nieodwołalny upoważniony i zobowiązany do reprezentowania wszystkich banków uczestników konsorcjum w sprawach związanych z ustanowieniem 

zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis BGK, w tym do: 

1) wykonania czynności niezbędnych do objęcia kredytu gwarancją BGK de minimis z linii PLD-KFG,  
2) przekazywania opłaty prowizyjnej za udzieloną gwarancję BGK de minimis z linii PLD-KFG (należna do 18 marca 2020 r.),  
3) wykonywania obowiązków informacyjno–sprawozdawczych z linii PLD-KFG, 
4) wystąpienia z roszczeniem o zapłatę z tytułu gwarancji BGK de minimis z linii PLD-KFG, 
5) otrzymania kwoty z tytułu gwarancji BGK de minimis z linii PLD-KFG, 
6) wykonywania czynności związanych z dochodzeniem roszczeń po wypłacie przez BGK kwoty z gwarancji BGK de minimis z linii PLD-KFG. 

7. W przypadku gwarancji spłaty kredytu udzielonego przez bank zrzeszony realizujący Umowę albo kredytu konsorcjalnego, przekazanie opłat prowizyjnych 

(należna do 18 marca 2020 r.), wykonywane jest przez bank zrzeszony lub Lidera/Agenta konsorcjum, za pośrednictwem Banku BPS. 

Okres kwalifikowania 

kredytów do gwarancji 

KFG 

1. Do gwarancji KFG mogą być zakwalifikowane kredyty, których umowy kredytowe będą zarejestrowane w Rejestrze do dnia 30 czerwca 2020 r. chyba że 

przed upływem w/w terminu Bank BPS oraz Banki Spółdzielcze wykorzystają przyznany przez BGK limit linii gwarancyjnej.  

2. Jeśli zajdzie taka sytuacja Centrala Banku BPS - Departament Klienta Korporacyjnego niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną w formie pisma, 

wszystkie Banki Spółdzielcze o zaprzestaniu przyjmowania kolejnych wniosków o kredyt z gwarancją KFG. 
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Kredytobiorcy 

1. Kredyty z gwarancją KFG mogą być udzielone Wnioskodawcom, którzy posiadają: 

1) status mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa – zgodnie z definicją zawartą w rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnątrz w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;”; 

2) zdolność kredytową, potwierdzoną pozytywną oceną dokonaną przez Bank zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień podjęcia decyzji 

kredytowej; 

3) status rezydenta. 

2. Gwarancją KFG nie może być objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, który/któremu/którego: 

1) był wpisany w jakimkolwiek systemie, w którym Kredytobiorca podlegał weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi 

przepisami Banku Kredytującego i który to wpis zgodnie z tymi przepisami wyklucza go z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym;  z 

tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wewnętrzne przepisy Banku Kredytującego nie przewidują weryfikacji Kredytobiorcy w systemie BR lub BIK, 

Bank Kredytujący dodatkowo dokonuje weryfikacji Kredytobiorcy w co najmniej jednej z powyższych baz. Kredyt udzielony Kredytobiorcy, dla 

którego ustalono w ramach powyższej weryfikacji posiadanie wpisu w systemie BR lub odpowiadającego mu w zakresie kwoty i dni 

przeterminowania wpisu w którejkolwiek z baz systemu BIK nie może być objęty gwarancją; 

2) w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu przewidzianego do objęcia gwarancją w ramach portfelowej linii 

gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG): 

a) Bank Kredytujący wypowiedział jakąkolwiek ekspozycję kredytową, 

b) posiadał zadłużenie przeterminowane w Banku Kredytującym powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 PLN, 

c) posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w Banku Kredytującym do kategorii „zagrożone” zgodnie z RMF, 

4) na etapie udzielania kredytu posiadał zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS; 

5) łączne zaangażowanie w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis z tytułu gwarancji (wraz z zaangażowaniem wynikającym z tytułu 

gwarancji udzielonych do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach umowy PLD nr 2/PLD/2013 – gwarancje PLD i FG POIG) dotyczących udzielonych temu 

Kredytobiorcy kredytów przekroczy 3 500 000 PLN (na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy – Załącznik nr 2b), 

6) miałby być udzielony na podstawie specjalnych akcji kredytowych (typu pre-approved). 

3. Pomoc de minimis w formie gwarancji może być przyznawana Kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem: 

1) pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000; 

2) pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych; 
3) pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących 

przypadkach: 
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub 

wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców objętych pomocą, 
b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom podstawowym; 
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4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z 
ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem 
działalności wywozowej; 

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; 
6) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w 

zakresie transportu drogowego towarów. 

Przedmiot kredytowania  

1. Kredyty obrotowe objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe. 

2. Kredyty inwestycyjne objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą lub zarobkową. 

3. Gwarancją KFG nie może być objęty kredyt: 
1) na refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego; 
2) na inwestycje kapitałowe; 
3) na zakup instrumentów finansowych; 
4) na zakup wierzytelności; 
5) na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 
6) na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych w pkt 2-5, 
7) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanego Kredytobiorcy prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie 

transportu drogowego towarów. 

4. Kredyt inwestycyjny objęty gwarancją KFG musi być wykorzystany zgodnie z celem kredytowania, określonym w umowie kredytu oraz muszą być spełnione 
warunki uruchomienia kredytu określone w umowie kredytu. 

5. Bank, na żądanie BGK, zobowiązany jest przekazać informacje i dokumenty potwierdzające, że kredyt inwestycyjny objęty gwarancją został wykorzystany 
zgodnie z celem, na jaki został udzielony.  

6. W przypadku gdy Bank udokumentuje tylko częściowo wykorzystanie kredytu inwestycyjnego udokumentowanie uznaje się za wystarczające, jeśli zakres 
udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z celem jest taki jak określono w procedurze kredytowej Banku udostępnionej BGK.  

7. BGK odmówi wypłaty środków z gwarancji KFG w przypadku wykorzystania kredytu niezgodnie z celem określonym w umowie kredytu lub gdy 
uruchomienie kredytu nastąpiło przed spełnieniem warunków uruchomienia określonych w umowie kredytu. BGK ma prawo żądać od Banku zwrotu 
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środków pieniężnych nienależnie wypłaconych z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu, jeżeli po zaspokojeniu należności Banku z tytułu tej gwarancji 
BGK uzyska dowody na to, że kredyt wykorzystany został niezgodnie z celem lub uruchomienie kredytu nastąpiło przed spełnieniem warunków 
uruchomienia określonych w umowie kredytu. 

8. W przypadku obejmowania gwarancją linii wielocelowej/wieloproduktowej, gwarancja obejmuje łączną kwotę niespłaconego kapitału kredytu, w tym 
wykorzystanego w formie dopuszczalnych instrumentów w ramach tej linii, wskazanych w definicji ‘linii wielocelowej/wieloproduktowej’ w sekcji Słownik. 

9. Gwarancją może być objęty kredyt na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku Kredytującym lub w innych bankach (z 
wyłączeniem kredytu/kredytów, o których mowa w ust. 3), o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłaty zadłużenia 
spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów. W przypadku gdy kredyt jest przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w 
Banku Kredytującym, może on być ponadto objęty gwarancją, o ile bezpieczeństwo tego kredytu nie ulega zwiększeniu, zgodnie z Obwieszczeniem Komisji 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji. W celu uniknięcia wątpliwości BGK i Bank Kredytujący 
potwierdzają, iż opisana w niniejszym ustępie możliwość objęcia gwarancją kredytu na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku 
Kredytującym lub w innych bankach oznacza, że gwarancją może być objęty kredyt obrotowy na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów 
obrotowych lub inwestycyjnych albo może być objęty kredyt inwestycyjny przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia wyłącznie z tytułu kredytu/kredytów 
inwestycyjnych. 

10. W przypadku objęcia gwarancją kredytu udzielonego przez Bank Kredytujący na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w innym banku, w celu 
zapewnienia wykorzystania kredytu zgodnie z celem, Bank Kredytujący dokonuje wypłaty środków z kredytu bezpośrednio na rachunek kredytu 
zaciągniętego w innym banku. Ponadto, w przypadku kredytu udzielonego przez Bank Kredytujący na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego 
zaciągniętego w innym banku, Kredytobiorca przedłoży w Banku Kredytującym, przed uruchomieniem środków z kredytu, dokument potwierdzający 
dokonanie zmiany charakteru kredytu zaciągniętego w innym banku na kredyt nieodnawialny. 

Okres kredytowania 

1. Okres kredytowania zgodny ze szczegółowymi parametrami produktów objętych gwarancją KFG, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dopuszcza się możliwość dla kredytów inwestycyjnych spłacanych w ratach, by okres kredytowania był dłuższy niż okres ważności gwarancji pod warunkiem 

ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego obowiązującego w całym okresie kredytowania, w postaci przedmiotu inwestycji z zastrzeżeniem, że okres 

kredytowania nie może być dłuższy niż 120 miesięcy. 

Waluta kredytu PLN  

Zabezpieczenia na rzecz 

Banku Spółdzielczego 

1. Bank zobowiązany jest do przyjęcia od Wnioskodawcy zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu i odsetek, (w tym w formie gwarancji KFG), zgodnie z 

obowiązującą w Banku „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach” oraz regulacjami 

produktowymi i metodykami oceny ryzyka kredytowego.  

2. Ustanowienie zabezpieczenia kredytu w postaci gwarancji KFG, uznaje się za skuteczne od momentu wpisania umowy kredytu do Rejestru. 

Cena kredytu 

1. Oprocentowanie - zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Skierniewicach   

2. Prowizje - zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dla Klientów 

instytucjonalnych 

3. Określenie ceny kredytu następuje na podstawie decyzji kredytowej.  
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Wniosek kredytowy   

1. Przy udzielaniu kredytów, z gwarancją KFG, należy stosować standardowe wzory wniosków kredytowych przewidziane dla poszczególnych rodzajów 

kredytów, wynikające z wewnętrznych regulacji Banku. 

2. Bank, po otrzymaniu od Wnioskodawcy wniosku kredytowego, zwraca się o dołączenie wszystkich załączników przewidzianych dla poszczególnych 

rodzajów kredytów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku. 

3. Dodatkowo, do wniosku kredytowego Wnioskodawca składa: 

1) Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, który jest jednocześnie wnioskiem 

o udzielenie pomocy de minimis, - Załącznik nr 2; 

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 2a; 

3) Oświadczenie o wolumenie czynnych gwarancji KFG, PLD oraz FG POIG - Załącznik nr 2b; 

 

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b

 
4. Wraz w wnioskiem o kredyt pracownik Banku przekazuje Wnioskodawcy  Warunki uzyskania w BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii 

gwarancyjnej de minimis - Załącznik nr 3. 

        
Załącznik nr 3

 
5. Ze względu na możliwą kontrolę prawidłowości udzielania pomocy de minimis w ramach programu gwarancji de minimis z warunkami określonymi w 

Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis, Bank Kredytujący zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z udzielonym kredytem i gwarancją przez okres 10 

lat od dnia zakończenia programu gwarancji de minimis, tj. od 30 czerwca 2021 r. 

Ocena zdolności 

kredytowej 

1. Warunkiem udzielenia kredytu z gwarancją KFG jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej, potwierdzonej pozytywną oceną dokonaną 

przez Bank zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień podjęcia decyzji kredytowej. 

2. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami dotyczącymi oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy, 
takimi jak stosowane do pozostałych kredytów Banku dla Klientów z segmentu MŚP. 

3. Kredyt udzielony na podstawie specjalnych akcji kredytowych nie może być objęty gwarancją KFG. 

4. W przypadków wniosków o kredyt z gwarancją KFG składanych przez jednego Kredytobiorcę w różnych Oddziałach Banku, ocena zdolności kredytowej i 

udzielenie kredytu może być dokonane przez jeden Oddział Banku - prowadzący podstawowy rachunek bieżący lub/oraz na którego obszarze działania 

Klient prowadzi działalność gospodarczą, ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5. Dodatkowo, należy wypełnić i dołączyć do pozostałej dokumentacji kredytowej Kredytobiorcy: 
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1) na etapie oceny wniosku o udzielenie kredytu z gwarancję KFG - Załącznik nr 4 - Arkusz oceny kryteriów kwalifikujących kredyt do objęcia gwarancją 

KFG. 

2) na etapie uruchomienia kredytu/I transzy kredytu - Załącznik nr 4a - Arkusz oceny kryteriów kwalifikujących kredyt z gwarancją KFG przed 

uruchomieniem. 

Załącznik nr 4
Załącznik nr 4a

 

Umowa kredytowa 

1. Bank zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie kredytu, który ma być objęty gwarancją KFG, następujących postanowień: 

1) informacji o ostatecznych warunkach gwarancji dotyczących terminu ważności, wskaźnika procentowego jednostkowej gwarancji (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) oraz kwoty gwarancji (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 

2) oświadczenia Kredytobiorcy o akceptacji ostatecznych warunków gwarancji, o których mowa w pkt 1, zawierającego stwierdzenie, że akceptacja ta 

stanowi zarazem zgodę na zmianę Wniosku (w zakresie w jakim ostateczne warunki gwarancji różnią się od warunków wynikających z Wniosku); 

3) informacji o tym, że Wniosek wraz z załącznikiem stanowi załącznik do umowy kredytu; 

4) oświadczenia Kredytobiorcy, z odwołaniem do art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, dokonującego na wezwanie 

Banku wypłaty z gwarancji i spłacającego w ten sposób w części Bank, w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w 

prawa do zabezpieczeń (w szczególności zabezpieczeń rzeczowych). 

2. Umowy kredytowe objęte gwarancją KFG sporządzane są zgodnie z obowiązującymi w Banku wzorami dla danego rodzaju kredytu, z  uwzględnieniem 

dodania w treści umowy poniższych klauzul: 

 

§…. 

1. Kredytobiorca korzysta z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG).  

2. Z tytułu udzielonej gwarancji, o której mowa w ust.1, Kredytobiorca zapłaci BGK za pośrednictwem Banku opłatę prowizyjną w wysokości 0,5% kwoty 

gwarancji, z góry za okresy roczne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Opłata prowizyjna, naliczana jest od kwoty objętej gwarancją i płatna jest w okresach rocznych, przy czym pierwsza opłata  prowizyjna od gwarancji, 

należna do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%, a kolejne są naliczane i płatne od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie 

poprzedniego rocznego okresu gwarancji.  

4. Jeśli okres gwarancji - dla naliczenia opłaty prowizyjnej - jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania 

gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej wyliczonej zgodnie ze stawką, o której mowa w ust. 2. 

5. Opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi. 

 
§….(w części dotyczącej prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu):  
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Gwarancja spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG), w wysokości ___% kwoty kredytu 

tj. do kwoty _____ PLN. Okres obowiązywania gwarancji wynosi od dnia  ________ do dnia ________ tj. okres kredytowania powiększony o 3 miesiące. 

 

§…. 

1. Kredytobiorca zobowiązuje się do:  

1) umożliwienia dokonywania przedstawicielom Banku lub/i BGK, przeprowadzenia inspekcji i badań dokumentacji w jego siedzibie w terminach 

ustalonych przez Bank i/lub BGK i/lub wspomniane instytucje,  

2) dostarczania na żądanie Banku wszelkich informacji, dokumentów i materiałów mających związek z Umową kredytu, której zabezpieczeniem spłaty 

jest gwarancja BGK. 

2. Kredytobiorca wyraża zgodę i upoważnia Bank do przechowywania, przetwarzania i udostępniania osobom współpracującym z Bankiem  oraz z BGK, a 

także BGK, w tym za pośrednictwem Banku BPS S.A., informacji uzyskanych przez Bank oraz jego danych osobowych w związku z Umową o kredyt 

zabezpieczony gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) udzieloną przez BGK oraz kopii dokumentów i materiałów 

zawierających te informacje, udostępnionych przez Kredytobiorcę w związku z przedmiotową Umową, zgodnie z Rozporządzeniem RODO. 

3. W związku z koniecznością przekazania informacji o objęciu kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG)  przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, dane objęte tajemnicą bankową zostaną przekazane do BGK z siedzibą: w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, 

zgodnie z art. 104 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, natomiast dane osobowe zostaną przekazane w/w podmiotom na 

podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.   

§…. 

1. Bank informuje, że zgodnie z Umową portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 2/PLD-KFG/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zawartą z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego (BGK), jest upoważniony do prowadzenia działań w zakresie dochodzenia roszczeń BGK wobec Kredytobiorcy po zrealizowaniu 
gwarancji będącej zabezpieczeniem niniejszej umowy kredytu. Zakres upoważnienia Banku obejmuje prawo Banku do podejmowania w imieniu BGK 
wszelkich czynności, mających na celu dochodzenie roszczeń BGK względem Kredytobiorcy z tytułu realizacji danej gwarancji, a w szczególności do 
podjęcia działań skutkujących zawarciem ugody, restrukturyzacją zadłużenia lub innym dobrowolnym zaspokojeniem roszczeń BGK, a także do 
reprezentowania BGK w postępowaniu zmierzającym do uzyskania tytułu wykonawczego, a także do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji oraz udziału 
i podejmowania czynności w postępowaniu egzekucyjnym, do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności i reprezentowania BGK 
w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, a także do zbycia wierzytelności. 

2. Dochodzenie roszczeń w imieniu BGK będzie prowadzone przez Bank równolegle z działaniami Banku mającymi na celu dochodzenie roszczeń własnych 
Banku z tytułu niniejszej Umowy, a które nie zostały spłacone wskutek realizacji gwarancji udzielonej przez BGK. Wszystkie kwoty, które po zrealizowaniu 
gwarancji przez BGK będą wpłacane tytułem spłaty wierzytelności Banku lub wierzytelności BGK, zarówno przez Kredytobiorcę, osoby trzecie w imieniu 
Kredytobiorcy, jak i przez organy egzekucyjne będą przez Bank i BGK dzielone pomiędzy Bank i BGK proporcjonalnie do udziału (bez odsetek, kosztów i 
innych należności ubocznych) obu wierzytelności w wierzytelności ogółem Banku i BGK względem Kredytobiorcy. Rozdzielone na Bank i BGK kwoty, każdy 
z Banków zaliczy na spłatę swojej wierzytelności, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Banku. Kredytobiorca spłacając wierzytelność Banku i 
BGK zobowiązuje się nie dokonywać uprzywilejowania żadnego z tych banków poprzez wskazanie pierwszeństwa któregokolwiek z nich w zaspokojeniu 
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się z danej spłaty. Dokonanie jakiekolwiek uprzywilejowanie nie wywiera żadnych skutków prawnych i pozostaje bez wpływu na powyższy sposób 
rozliczania spłacanych kwot należnych od Kredytobiorcy. 

3. Kredytobiorca wyraża zgodę na powyższy sposób rozliczania wpłat i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Banku i BGK z tytułu zastosowanego 
sposobu rozliczeń kwot uzyskanych z tytułów wykonawczych uzyskanych przez te Banki, w tym w szczególności roszczenia o ograniczenie egzekucji 
prowadzonej na podstawie tytułów wykonawczych uzyskanych przez Bank i BGK. 

4. Bank oświadcza, że niniejszy sposób rozliczeń jest zgodny z zasadami pomocy publicznej określonymi w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania 
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02), zgodnie z którym odzyskane w wyniku windykacji przez kredytodawcę 
i gwaranta kwoty podlegają podziałowi pomiędzy kredytodawcę i gwaranta w takiej proporcji, w jakiej kredyt objęty był gwarancją, w celu 
proporcjonalnego pomniejszenia strat obu stron.  
 

§…. 

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) wraz z załącznikiem stanowi załącznik 
do niniejszej Umowy. 
Kredytobiorca akceptuje warunki gwarancji spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis PLD-KFG, 
szczegółowo opisane w §.....(odnieść do zapisu w części dotyczącej prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu). Przedmiotowa akceptacja Kredytobiorcy 
warunków gwarancji stanowi równocześnie zgodę na dokonanie zmian we wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii 
gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) wraz z załącznikiem w zakresie w jakim ostateczne warunki gwarancji różnią się od warunków wynikających z wniosku o 
udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu. 
 
§…. 

BGK powierza Bankowi Kredytującemu przetwarzanie danych osobowych na czas niezbędny do realizacji Umowy. W szczególności:  
1) ze względu na możliwe zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń z gwarancji, BGK powierza Bankowi Kredytującemu przetwarzanie danych osobowych 

w okresie przedawnienia tych roszczeń, 
2) ze względu na możliwą kontrolę prawidłowości udzielania pomocy de minimis w ramach programu gwarancji de minimis z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis, o czym mowa w § 5 ust. 12, BGK powierza Bankowi Kredytującemu przetwarzanie danych osobowych przez 
okres 10 lat od dnia zakończenia programu gwarancji de minimis, tj. od 30 czerwca 2021 r. 

Okres ważności gwarancji 

w okresie od 19 marca 

2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. 

1. Jednostkowa gwarancja KFG udzielona jest na czas określony. W przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu 
obrotowego objętego gwarancją w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy, 
natomiast gwarancja kredytu inwestycyjnego jest udzielana na okres nie dłuższy niż 99 miesięcy.  

2. Gwarancja obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące. 

3. Przy przedłużeniu okresu kredytowania i podwyższaniu kwoty kredytu, nowa gwarancja KFG obowiązuje od dnia zawarcia aneksu z uwzględnieniem max. 
39 miesięcznego okresu gwarancji. W praktyce oznacza to zamknięcie istniejącej gwarancji i otwarcie nowej gwarancji. 

4. W przypadku, gdy w ocenie Banku Kredytującego istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy kredytu lub przesłanki wskazujące, że kredyt nie zostan ie 
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spłacony z uwagi na pogorszenie sytuacji ekonomiczno–finansowej Kredytobiorcy lub też kredyt jest w całości wymagalny, Bank Kredytujący przed 
wypowiedzeniem umowy kredytu lub przed złożeniem wniosku o wypłatę gwarancji może zmienić warunki spłaty kredytu, zgodnie z zasadami 
stosowanymi przez Bank Kredytujący, po dokonaniu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy i stwierdzeniu, że spłata kredytu jest możliwa 
w terminach określonych w zmienionych warunkach spłaty kredytu, przy czym w takim przypadku wydłużenie terminu ważności gwarancji następuje z 
uwzględnieniem postanowień dotyczących pomocy de minimis. 

5. Zmiana warunków spłaty kredytu, o której mowa w ust. 3, dokonywana jest z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnym porozumieniu 
windykacyjnym i nie może dotyczyć kredytu udzielonego Kredytobiorcy korzystającemu z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację lub będącego 
przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub spełniającego określone właściwym dla niego prawem krajowym, kryteria objęcia zbiorowym 
postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli. 

6. Zmiana warunków spłaty kredytu objętego gwarancją, o której mowa w ust. 3, realizowana jest przez zawarcie aneksu do umowy kredytu lub przez 
zawarcie ugody/porozumienia regulujących warunki spłaty wymagalnego zadłużenia. 

7. W przypadku dokonania zmiany warunków spłaty kredytu objętego gwarancją, o której mowa w ust. 3, maksymalny okres gwarancji wynosi: 

1) w przypadku kredytu obrotowego - 147 miesięcy od daty udzielenia gwarancji; 
2) w przypadku kredytu inwestycyjnego - 219 miesięcy od daty udzielenia gwarancji; 

z zastrzeżeniem, że gwarancja obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony  maksymalnie o 3 miesiące oraz, że wydłużenie terminu gwarancji 
nie może jednorazowo nastąpić o okres dłuższy niż 10 lat od daty zawarcia aneksu do umowy kredytu lub zawarcia ugody/porozumienia regulujących 
warunki spłaty wymagalnego zadłużenia 

8. W przypadku zmiany warunków spłaty kredytu objętego gwarancją, o której mowa w ust. 3, polegającej na wydłużeniu okresu spłaty kredytu i wydłużenia 
okresu gwarancji, Bank Kredytujący zobowiązany jest przyjąć od Kredytobiorcy na rzecz BGK Wniosek oraz wystawić Kredytobiorcy zaświadczenie o 
wysokości uzyskanej pomocy de minimis. 

9. W przypadku dokonania zmiany warunków spłaty kredytu objętego gwarancją, o której mowa w ust. 3, należy postępować zgodnie z zapisami 
Porozumienia windykacyjnego. 

Maksymalna kwota 

gwarancji w okresie od 19 

marca 2020 r do 31 

grudnia 2020 r. 

1. Kwota jednostkowej gwarancji KFG wyliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na chwilę jej udzielenia na podstawie wskaźnika 

procentowego jednostkowej gwarancji, określonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź 

podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r., stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu  nieodnawialnego lub kwoty 

limitu kredytu odnawialnego oraz nie może przekroczyć 3 500 000 PLN, z zastrzeżeniem poniższych ustępów. Wskaźnik procentowy jednostkowej 

gwarancji, nie większy niż 80%, określony jest w umowie kredytu, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

2. Maksymalna kwota gwarancji lub suma jednostkowych gwarancji, udzielonych jednemu Klientowi przez Bank (oraz/lub zrzeszone  

i współpracujące Banki Spółdzielcze) nie może przekroczyć 3 500 000 PLN. 

3. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji KFG zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku 

podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może 

przekroczyć 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR) w roku podatkowym, w 

którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, 
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o którą się ubiega. 

4. Gwarancję KFG uznaje się za stanowiącą ekwiwalent dotacji brutto nie przekraczający pułapu pomocy, jeżeli: 

1) gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 EUR (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 750 000 

EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat; 

2) gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 EUR (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 375 000 

EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat; 

5. Gwarancja KFG wynikająca z Umowy oraz Wniosku Kredytobiorcy obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów 

związanych z udzielonym kredytem. 

6. Każda spłata kapitału kredytu nieodnawialnego obniża kwotę jednostkowej gwarancji proporcjonalnie do dokonanych spłat.  

7. W przypadku gwarancji spłaty limitu kredytu odnawialnego każda spłata albo wykorzystanie kapitału kredytu odpowiednio obniża albo zwiększa kwotę 

jednostkowej gwarancji proporcjonalnie do odpowiednio dokonanej spłaty albo wykorzystania kredytu. W każdym jednak przypadku zobowiązanie BGK 

do zapłaty z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu nieodnawialnego lub limitu kredytu odnawialnego polega na zobowiązaniu do zapłaty części 

niespłaconej kwoty kapitału kredytu, wyliczonej z uwzględnieniem wskaźnika procentowego jednostkowej gwarancji, określonego w umowie kredytu (nie 

większego niż 80%), z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

8. W przypadku obejmowania gwarancją BGK kredytu nieodnawialnego przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 

80% kwoty, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu, co oznacza że procentowy wskaźnik gwarancji w odniesieniu do podwyższonej kwoty kredytu nie 

może być wyższy niż wynik proporcji z jednej strony - kwoty stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu, a z drugiej 

strony - podwyższonej kwoty kredytu. Wskaźnik procentowy jednostkowej gwarancji w odniesieniu do podwyższonej kwoty kredytu, wyliczony z 

uwzględnieniem zasady opisanej w zdaniu poprzednim, określony jest w umowie kredytu,  

9. W przypadku obejmowania gwarancją BGK kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80% 

kwoty podwyższonego limitu kredytu.  

Opłata prowizyjna  z 

tytułu udzielonej 

gwarancji należna od 19 

marca 2020 r do 31 

grudnia 2020 r. 

Stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji, należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0. 

Opłata prowizyjna  z 

tytułu udzielonej 

gwarancji należna do 18 

marca 2020 r. 

1. Z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG), BGK przysługuje opłata 
prowizyjna, przekazywana przez Bank Kredytujący z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu: 

1) odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu; 
2) nieodnawialnego: 

a) za pierwszy okres roczny gwarancji – od kwoty udzielonej gwarancji, 
b) za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji. 

2. Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi: 
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1) 0,5 % - dla kredytu obrotowego; 
2) 0,5 % - dla kredytu inwestycyjnego. 

3. Opłata prowizyjna, o której mowa w ust. 1 i 2, za pierwszy okres roczny gwarancji naliczana jest od daty wpisania kredytu do rejestru, a za kolejne okresy 
- od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeśli okres gwarancji - dla naliczenia opłaty prowizyjnej - jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania 
gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej wyliczonej zgodnie ze stawką, o której mowa w ust. 2. 

5. Opłata prowizyjna, naliczana jest od kwoty gwarancji i płatna jest w okresach rocznych, przy czym pierwsza opłata prowizyjna płatna jest w dniu zawarcia 
umowy kredytu, a kolejne naliczane i płatne od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji. Fakt 
pobrania prowizji powinien być odnotowany w Rejestrze. 

6. Jeśli nastąpi zwiększenie kwoty gwarancji lub wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji w związku ze zmianą umowy kredytu, Bank Kredytujący 
zobowiązany jest naliczyć uzupełniającą opłatę prowizyjną należną za przedłużony okres obowiązywania gwarancji lub za zwiększenie kwoty gwarancji za 
okres od dnia jej zwiększenia i przekazać ją zgodnie z trybem określonym w ust. 8. 

7. Jeśli spłata kredytu objętego gwarancją, powodująca wygaśniecie zobowiązania Kredytobiorcy wobec Banku Kredytującego nastąpiła przed terminem, od 
którego naliczona byłaby opłata za kolejny okres obowiązywania gwarancji, BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej za ten okres. 

8. Bank Spółdzielczy należne BGK opłaty przekazuje zbiorczo w terminie do 2 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
rozpoczął się okres gwarancji, za który należna jest opłata, na rachunek bankowy Banku BPS nr 35 1930 0005 9002 1130 0007 0011, wpisując jako tytuł 
wpłaty: „Opłaty prowizyjne Banku Spółdzielczego w ………………….. za m-c …………., ….. rok od gwarancji, nr umowy lub ID kredytu” 

9. Centrala Banku BPS - Departament Operacji przekazuje do BGK należne opłaty prowizyjne zbiorczo na rachunek nr 96 1130 0007 0000 0051 9390 0021 
wpisując jako tytuł wpłaty: „Opłaty prowizyjne za m-c ………., … rok od gwarancji wg umowy nr 2/PLD-KFG/2018” w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym: 

1) rozpoczął się pierwszy lub kolejny okres roczny gwarancji, za który należna jest opłata; 
2) zawarto aneks w sprawie zwiększenia kwoty gwarancji lub przedłużenia okresu trwania gwarancji, o ile zwiększenie kwoty gwarancji lub przedłużenie 

okresu jej obowiązywania następuje w bieżącym okresie rocznym gwarancji. 

10. BGK przysługuje prawo potrącenia należnej opłaty prowizyjnej z kwoty wypłacanej z tytułu gwarancji. 

11. W przypadku odmowy przez BGK wypłaty z tytułu gwarancji albo wygaśnięcia gwarancji bez jej realizacji, jeżeli opłata prowizyjna za udzielenie gwarancji 
nie została przekazana do BGK, BGK zwraca się do Banku Kredytującego o przekazanie należnej opłaty prowizyjnej w terminie 20 dni roboczych od 
otrzymania wezwania BGK. W przypadku, gdy nie będzie możliwe pobranie i przekazanie do BGK należnej opłaty prowizyjnej ze środków Kredytobiorcy, 
Bank Kredytujący w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przekazuje do BGK należną opłatę prowizyjną za Kredytobiorcę, za wyjątkiem sytuacji, 
gdy łącznie spełnione zostaną poniższe warunki: 

1) w okresie wymagalności opłaty prowizyjnej na rachunku Kredytobiorcy w Banku Kredytującym brak było środków na zapłatę opłaty prowizyjnej za 
udzielenie gwarancji (jeżeli rachunek taki był prowadzony w okresie wymagalności opłaty prowizyjnej); 

2) wymagalność należnej opłaty prowizyjnej powstała po dniu wysłania przez Bank Kredytujący: 
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a) wypowiedzenia umowy kredytu, 
b) wezwania do spłaty zaległości z tytułu kredytu;  

3) kiedy zaległość z tytułu niespłaconego kredytu, pomimo upływu terminów wskazanych w wezwaniu do spłaty zaległości bądź wypowiedzeniu umowy 
kredytu nie została uregulowana do czasu: 
a) wezwania BGK do zapłaty z tytułu gwarancji,  
b) wygaśnięcia gwarancji, a w przypadku gdy okres ważności gwarancji jest krótszy niż okres kredytu, powstania (po wygaśnięciu gwarancji), 

wymagalności całej kwoty kredytu pozostałego do spłaty. 

12. W przypadku gdy, stosownie do ust. 11 zdanie drugie, nie będzie możliwe pobranie i przekazanie do BGK należnej opłaty prowizyjnej ze środków 
Kredytobiorcy i spełnione zostaną łącznie warunki, o których mowa w ust. 11 pkt 1 – 3, Bank Kredytujący przekazuje do BGK, w celu wystąpienia przez 
BGK do Kredytobiorcy o zapłatę zaległych opłat prowizyjnych: 

1) oryginał Wniosku; 

2) oryginał weksla własnego in blanco Kredytobiorcy stanowiącego zabezpieczenie gwarancji wraz z oryginałem deklaracji wekslowej do tego weksla; 

3) oświadczenie Kredytobiorcy,  zgodnie z załącznikiem nr 3a do Umowy; 

4) informację o Kredytobiorcy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy; 

5) kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie osób podpisanych na wekslu do składania oświadczeń woli w imieniu Kredytobiorcy, 

chyba że Bank Kredytujący uprzednio przekazał te dokumenty do BGK. 

Bank Kredytujący przekazuje do BGK dokumenty, o których mowa powyżej, w terminie, o którym mowa w ust. 11, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy 
okres ważności gwarancji jest krótszy niż okres kredytu, termin ten rozpoczyna bieg z dniem powstania wymagalności całej kwoty kredytu pozostałego do 
spłaty. 

13. Opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi. 

Pomoc de minimis 

1. Gwarancja KFG stanowiąca zabezpieczenie kredytu Banku, stanowi pomoc de minimis. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy de minimis oraz obowiązki Banku wynikające z udzielonej gwarancji BGK de minimis  określa Załącznik nr 5. 

Załącznik nr 5

 

Zabezpieczenie udzielonej 

gwarancji KFG 

1. Prawne zabezpieczenie na rzecz BGK na wypadek roszczeń wynikających z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco 

Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową każdorazowo wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK. W przypadku ustanawiania zabezpieczenia 

kredytu w formie poręczenia na wekslu wystawianym na rzecz Banku Kredytującego, Bank Kredytujący może przyjąć także od takiego poręczyciela 

poręczenie na wekslu wystawianym na rzecz BGK. W celu uniknięcia wątpliwości Bank Kredytujący i BGK potwierdzają, że przyjęcie poręczenia na wekslu 

wystawianym na rzecz BGK nie jest obligatoryjne. 
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2. Bank BPS z tytułu udzielonej przez BGK gwarancji KFG, przyjmuje na rzecz BGK zabezpieczenie w formie weksla własnego in blanco, którego wzór określa 

Załącznik nr 6, wraz z deklaracją wekslową, której wzór określa Załącznik nr 6a oraz zawartym w niej oświadczeniem małżonka wystawcy weksla, jeśli 

Kredytobiorcą jest osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa oraz - w przypadku 

ustanowienia zabezpieczenia w formie poręczenia wekslowego na rzecz BGK – oświadczeniem poręczyciela wekslowego wraz z oświadczeniem jego 

małżonka, jeśli poręczyciel wekslowy jest osobą fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa.  

3. Z zachowaniem zasad określonych powyżej, w przypadku spółki cywilnej weksel wraz z deklaracją wekslową przyjmowane są odrębnie od każdego ze 

wspólników albo od wszystkich wspólników łącznie (z podpisami wszystkich wspólników na jednym wekslu oraz deklaracji wekslowej). 

4. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń kredytu objętego gwarancją również w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego, Bank przyjmuje od 

Kredytobiorcy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, dokonującego na wezwanie Banku wypłaty z gwarancji i spłacającego w ten sposób 

w części Bank, w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w prawa do ustanowionych zabezpieczeń, którego wzór 

określa Załącznik nr 6b. Oświadczenie przyjmowane jest w liczbie egzemplarzy adekwatnej do ustanowionych zabezpieczeń w postaci hipoteki lub 

zastawu rejestrowego. 

5. Gdy po udzieleniu gwarancji zostały ustanowione zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego, Bank przyjmuje od Kredytobiorcy 

oświadczenie (Załącznik nr 6b). Oświadczenie przyjmowane jest w liczbie egzemplarzy adekwatnej do ustanowionych zabezpieczeń w postaci hipoteki 

lub zastawu rejestrowego. 

6. Dokumenty na rzecz BGK (weksel, deklaracja oraz oświadczenie) przechowywane są przez Bank. 

7. W przypadku niewystąpienia Banku do BGK z wezwaniem do zapłaty z tytułu gwarancji spłaty kredytu, po upływie okresu ważności tej gwarancji Bank 

postępuje z wekslem oraz z deklaracją wekslową, w sposób stosowany w Banku Kredytującym do takich dokumentów po wygaśnięciu zobowiązania,  z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 10 i 11 Umowy. 

 

Załącznik nr 6 Załącznik nr 6a Załącznik nr 6b

 
 

Schemat realizacji 

podstawowych czynności 

związanych z gwarancją 

KFG 

Schemat realizacji podstawowych czynności związanych z udzieleniem kredytu objętego gwarancją KFG oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych 

określa poniższy Załącznik nr 7. 

Załącznik nr 7

 



 

23 
 
 

 

 

Rejestracja gwarancji  

w systemie księgowym 

1. Zabezpieczenie w postaci gwarancji BGK należy zarejestrować w rejestracji zabezpieczeń w systemie księgowym  

 

Rejestr kredytów objętych 

gwarancją KFG 

1. Rejestracja  umów kredytów objętych gwarancją KFG, na podstawie Umowy prowadzona jest przez Zespół Sprawozdawczości  w Rejestrze (SI-OKP PLD). 

Zasady pracy w Rejestrze określa Podręcznik użytkownika  - Załącznik nr 8 

Załącznik nr 8

 
2. Warunkiem objęcia kredytu gwarancją KFG jest wpisanie udzielonego kredytu do w/w Rejestru. 

3. Banku Spółdzielczy wprowadza  do systemu SI-OKP PLD w ciągu 2 dni roboczych od dnia wystąpienia poniżej wymienionych zdarzeń: 

1) nowe transakcje, 

2) aktualizacje zmieniające parametry aktualnego kredytu lub gwarancji (zwiększenie, zmniejszenie, wydłużenie, skrócenie: gwarancji/kredytu), 

3) opłaty za kolejny okres roczny (wprowadzamy do systemu SI-OKP PLD zawsze jeden dzień później od daty kiedy kredyt został objęty gwarancją), 

4) informacje o zmianach warunków spłaty kredytu w przypadku, gdy istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy kredytu lub też kredyt jest w całości 

wymagalny (restrukturyzacja), 

5) informacje o zamkniętych gwarancjach, 

6) informacje o zaległych prowizjach pobranych od Klientów w danym miesiącu 

7) potwierdzenie na bieżąco przekazanej opłaty prowizyjnej należnej BGK (kwota wpłaty); 

4. Bank Spółdzielczy wprowadza do systemu SI-OKP PLD do 2-go dnia roboczego następnego miesiąca, informacje o przeterminowaniu, które wystąpiło w 

kredytach objętych gwarancją KFG na koniec poprzedniego miesiąca; 

5. Bank Spółdzielczy przekazuje należną BGK opłatę prowizyjną w terminie do 2-go  dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął 

się okres gwarancji, za który należna jest opłata na rachunek Banku BPS nr 35 1930 0005 9002 1130 0007 0011 wpisując jako tytuł wpłaty: „Opłata 

prowizyjna za m-c ………., … rok od gwarancji, nr umowy lub ID kredytu”, 

6. W przypadku zbiorczego przekazania prowizji za poprzedni miesiąc, Bank Spółdzielczy przekazuje do 10-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca na 

skrzynkę pld@bankbps.pl zestawienie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9. 

Załącznik nr 9

 
7. Bank Spółdzielczy ma obowiązek wprowadzenia do Rejestru do 2-go dnia roboczego następnego miesiąca, zadłużenia kapitałowego według stanu na 

koniec poprzedniego miesiąca zgodnego z systemem księgowym. 

mailto:pld@bankbps.pl
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8. Bank Spółdzielczy ma obowiązek uaktualnienia w Rejestrze klasyfikacji należności do 2-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu w którym 

nastąpiła zmiana klasyfikacji należności w systemie księgowym. 

Obowiązki informacyjno-

promocyjne 

1. Bank Kredytujący zobowiązany jest do: 
1) umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o gwarancjach oferowanych przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 

wraz z logo „Gwarancja de minimis”; 
2) umieszczania w materiałach i kampaniach informacyjno-promocyjnych Banku kierowanych do klientów MŚP, dotyczących kredytów, które mogłyby 

być objęte gwarancją, informacji o możliwości skorzystania z gwarancji wraz z logo „Gwarancja de minimis”. 
2. Przez materiały i kampanie informacyjno – promocyjne, w których powinny być zamieszczone informacje o możliwości skorzystania z gwarancji wraz z 

logo „Gwarancja de minimis”, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć w szczególności tablice reklamowe i informacyjne, billboardy, plakaty, 
banery internetowe, roll-upy, ścianki konferencyjne, reklamy, w tym reklamy telewizyjne, ogłoszenia i artykuły prasowe, broszury, ulotki, foldery, strony 
internetowe oraz materiały o charakterze promocyjnym, w tym gadżety, upominki, nadruki na nośniki danych lub inne. 

3. Bank wykorzystuje logo „Gwarancja de minimis” w wersji określonej przez BGK w wytycznych dotyczących stosowania logo „Gwarancja de minimis” 
stanowiących załącznik nr 13 do Umowy. 

4. Logo „Gwarancja de minimis” będzie umieszczane w sposób widoczny dla odbiorców informacji, o których mowa w ust. 1. 
5. W przypadku materiałów drukowanych nie posiadających strony tytułowej ani redakcyjnej (broszury, ulotki, foldery do 4 stron) logo „Gwarancja de 

minimis” powinno się znaleźć na pierwszej lub ostatniej stronie materiału. 
6. W przypadku opracowań w wersji elektronicznej (płyty CD, DVD, pamięci flash, do pobrania z www itp.) logo „Gwarancja de minimis” powinno się znaleźć 

na pierwszej stronie/pierwszym widocznym ekranie/oknie powitania, które ukazuje się podczas odtwarzania materiałów zamieszczonych na nośniku 
danych. 

7. W przypadku prezentacji multimedialnych (typu MS PowerPoint, Flash, itp.) logo „Gwarancja de minimis” powinno się znaleźć co najmniej na pierwszym 
slajdzie/oknie. 

8. W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku banerów internetowych, logo „Gwarancja de minimis” nie musi pozostawać statyczne. Bank Kredytujący 
może stworzyć i odtwarzać animowaną wersję logo „Gwarancja de minimis”, pod warunkiem, że po wprowadzeniu elementów animowanych powrócą 
one do właściwej formy statycznej i efekt ten będzie wyraźnie widoczny. 

9. BGK oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do logo „Gwarancja de minimis”. BGK upoważnia Bank do korzystania z logo „Gwarancja de 
minimis” w celu realizacji przez Bank obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu (licencja) z prawem do udzielenia dalszej licencji (sublicencja), 
jeżeli udzielenie dalszej licencji okaże się niezbędne do realizacji przez Bank obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. 

10. Bank zobowiązany  się poinformować pisemnie, drogą elektroniczną lub poprzez opublikowanie informacji na swojej stronie internetowej, Kredytobiorcę, 
dla którego nie będzie konieczności przekazania zmienionych „Warunków uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach 
portfelowej linii gwarancyjnej de minimis”, o tym że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemiiCOVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka 
opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%., poprzez następujący komunikat: 
„Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres 
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roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii 
gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%.” 

Podejrzenie o popełnieniu 

oszustwa 

W przypadku podejrzenia uzyskania kredytu zabezpieczonego gwarancją w wyniku oszustwa, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach  niezwłocznie (nie później niż 
w terminie 14 dni) po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazuje do BGK kopię złożonego zawiadomienia lub informację o 
złożeniu takiego zawiadomienia zawierającą miejsce, datę oraz powód złożenia zawiadomienia wraz z sygnaturą (jeśli jest znana Bankowi w momencie 
powiadamiania BGK). 

Tryb szczególny dotyczący 

procesu obejmowania 

kredytów gwarancjami w 

okresie od 19 marca 2020 

r. do 31 grudnia 2020 r. 

1. Bank Kredytujący na etapie udzielania nowej gwarancji/zmian istniejącej gwarancji (przedłużania lub podwyższania istniejącej gwarancji) stosuje zasady 
oceny zdolności kredytowej, oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy zgodnie z procedurami wdrożonymi w Banku na okres mitygacji skutków pandemii 
COVID-19. 

 


