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Fundusz Poręczeń Kredytowych w województwie pomorskim powołany został w celu ułatwiania do-

stępu do finansowania zewnętrznego przedsiębiorcom, poprzez udzielanie poręczeń dla kredytów i 

pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorców (w tym osoby bezrobotne) w związku z podejmowaną lub 

prowadzoną działalnością gospodarczą. Szczegółowe zasady działalności poręczycielskiej Funduszu 

określa niniejszy regulamin. Zasady wspierania lokalnych funduszy poręczeń kredytowych działających 

w województwie pomorskim określone są w odrębnych dokumentach. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie: 

1.1.1. PRFPK Sp. z o. o., PRFPK lub Fundusz - Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredy-

towych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - podmiot prowadzący działalność 

poręczycielską zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 

1.1.2. Umowa - Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pomorski Regionalny Fun-

dusz Poręczeń Kredytowych. 

1.1.3. Zarząd - Zarząd Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością 

1.1.4. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

1.1.5. Komitet Poręczeniowy - organ doradczy Zarządu, uczestniczący w procedurze podej-

mowania decyzji w sprawie poręczeń udzielanych przez Fundusz. 

1.1.6. Wnioskodawca - podmiot prowadzący / podejmujący działalność gospodarczą i skła-

dający wniosek o poręczenie Funduszu. 

1.1.7. Beneficjent - podmiot korzystający z poręczenia Funduszu. 

1.1.8. Instytucja Finansowa - podmiot udzielający Beneficjentowi finansowania w postaci 

kredytu lub pożyczki, poręczanego przez Fundusz, zgodnie z postanowieniami niniej-

szego Regulaminu. 

1.1.9. Poręczenie - pisemne zobowiązanie Funduszu do zaspokojenia roszczeń Instytucji Fi-

nansowej, w przypadkach i zakresie ujętych w niniejszym Regulaminie. 

1.1.10. Kapitał Poręczeniowy - kapitał własny Funduszu, środki finansowe w postaci  uzyska-

nych przez Fundusz dotacji związanych z działalnością poręczeniową oraz środki po-

wierzone, wniesione w ramach wkładu innych podmiotów do instrumentów finanso-

wych oferowanych przez Fundusz na podstawie zawartych umów.  

1.1.11. Fundusze poręczeniowe, - działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby 

prawne, które w ramach prowadzonej działalności poręczają małym i średnim przed-

siębiorcom zobowiązania z tytułu finansowania dłużnego. 

1.1.12. Program - Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsię-

biorstw, poddziałanie 1.2.2., dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych. 

1.2. Określone powyżej definicje znajdują zastosowanie w całości dokumentacji formalnoprawnej 

Funduszu związanej z prowadzeniem działalności poręczycielskiej. 

2. ORGANY FUNDUSZU 

2.1. Organem odpowiedzialnym za jego bieżącą działalność poręczycielską jest Zarząd, działający 

zgodnie z postanowieniami Umowy, niniejszego regulaminu, własnego regulaminu oraz obo-

wiązujących przepisów prawa. Zarząd jest wspomagany w działalności poręczycielskiej przez 

Komitet Poręczeniowy, który działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd. 
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2.2. (skreślony) 

2.3. (skreślony) 

2.4. (skreślony) 

2.5. Zarząd składa Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdanie o udzielonych poręczeniach oraz o 

wnioskach odrzuconych wraz z uzasadnieniem przyczyn. 

2.6. (skreślony) 

2.6'.       (skreślony) 

2.7. (skreślony) 

2.8. (skreślony) 

2.9. (skreślony) 

2.10. (skreślony) 

3. BENEFICJENCI FUNDUSZU 

3.1. Poręczenie może być udzielane wyłącznie przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie Rze-

czypospolitej Polskiej. Za przedsiębiorców uznaje się osoby prawne lub fizyczne, które zawo-

dowo, we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą, spełniając wy-

mogi, o których mowa w punktach 3.4.1. - 3.4.3. 

3.2. Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Poręczenie może zostać udzielone na okres nie prze-

kraczający 8 lat. 

3.3. W miarę potrzeb i posiadanych możliwości Zarząd może zlecać podmiotom zewnętrznym przy-

gotowanie, w zakresie i na uzgodnionych warunkach, sprawozdania na temat osiąganych przez 

Beneficjenta wyników ekonomicznych od momentu udzielenia poręczenia. Raporty zawierać 

powinny między innymi informacje na temat wielkości produkcji i sprzedaży oraz kształtowa-

nia się wiarygodności kredytowej Beneficjenta. 

3.4. Beneficjentami poręczeń Funduszu mogą być jedynie przedsiębiorcy, którzy spełniają nastę-

pujące warunki: 

3.4.1. Są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi warunki określone w 

Rozporządzeniu Komisji (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. 

3.4.2. Co najwyżej 10% akcji lub udziałów w kapitale założycielskim podmiotu (lub równo-

znacznych praw) jest własnością państwowych lub samorządowych osób prawnych 

lub Skarbu Państwa. 

3.4.3. Prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. 

3.5. (skreślony)  

3.6. Poręczenia nie będą udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu  

Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 

przedsiębiorstw nie-finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE 2014/C 249/01 

z dnia 31.7.2014). 

3.7. Fundusz może udzielać poręczeń indywidualnych na zasadach określonych w odrębnym Regu-

laminie Poręczeń Indywidualnych oraz poręczeń portfelowych na zasadach określonych w od-

rębnym Regulaminie Poręczeń Portfelowych. Regulaminy określone w niniejszym punkcie wy-

magają uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki. 
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3.8. Przedsiębiorcom może być udzielone poręczenie w ramach środków własnych Funduszu oraz 

innych środków w postaci uzyskanych dotacji. 

4. WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ 

4.1. Kierowane do Zarządu wnioski o poręczenie muszą być uzupełnione załącznikami dowodzą-

cymi, iż Wnioskodawca jest godzien zaufania oraz kopią wniosku kredytowego lub pożyczko-

wego wraz z załącznikami, złożonego w Instytucji Finansowej. W przypadku przesłania kopii 

wniosku Funduszowi bezpośrednio przez Instytucję Finansową Wnioskodawca powinien upo-

ważnić ją do tego pisemnie. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przekazanie przez Instytucję 

Finansową informacji o gotowości udzielenia Wnioskodawcy kredytu/pożyczki pod warunkiem 

otrzymania poręczenia. 

4.2. Zarząd dokonuje oceny wniosku o poręczenie oraz wniosku kredytowego/pożyczkowego wraz 

z załącznikami, o których mowa w punkcie 4.1. O ile zaistnieje potrzeba Zarząd może zwrócić 

się do Wnioskodawcy lub Instytucji Finansowej o dostarczenie dodatkowych informacji na te-

mat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy oraz planowanego przedsięwzięcia. 

4.3. Wartość poręczenia nie może przekroczyć 80% wartości podstawowej kwoty, z wyłączeniem 

należności ubocznych oraz wszelkich innych kosztów, na jakie zostanie narażona Instytucja Fi-

nansowa w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań przez Be-

neficjenta. Kwota poręczenia nie może przekroczyć 1.000.000,00 złotych, przy czym dla porę-

czeń kredytów inwestycyjnych limit ten wynosi 1.300.000,00 złotych, a dla poręczeń reporę-

czonych 1.500.000,00 złotych. 

4.4. Suma wartości poręczenia udzielonego przez Fundusz oraz przez inne fundusze poręczeniowe 

nie może przekroczyć 80% wartości kwoty podstawowej udzielonego kredytu / pożyczki. 

4.5. Łączna kwota aktualnych poręczeń udzielonych jednemu Beneficjentowi nie może przekroczyć 

5% wartości kapitału poręczeniowego. 

4.6. (skreślony) 

4.7. Beneficjent wyraża zgodę na udostępnianie prowadzonych ksiąg handlowych oraz wszelkich 

innych dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością. Doku-

menty i informacje udostępniane będą na każde żądanie Zarządu. 

4.8. Wszelkie dokumenty finansowe (i zawarte w nich informacje) przedkładane Funduszowi przez 

Wnioskodawcę i przez Beneficjenta są poufne. 

4.9. W celu przystąpienia do procedury o przyznanie poręczenia, Wnioskodawca wypełnia standar-

dowy wniosek, który następnie jest przekazywany Zarządowi do rozpatrzenia. Wniosek musi 

być uzupełniony następującymi dokumentami: 

4.9.1. Zaświadczenie o rejestracji. 

4.9.2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków określonych w punktach 3.4.1.  

3.4.3. 

4.9.3. Kopie dokumentów złożonych w Instytucji Finansowej, pozostające w związku z finan-

sowaniem, którego dotyczy wniosek o poręczenie. 

4.9.4. Pełnomocnictwo upoważniające organy Funduszu do wglądu we wszelkie rachunki 

kredytowe / pożyczkowe Wnioskodawcy prowadzone w Instytucji Finansowej. 

4.9.5. Inne dokumenty i informacje uzupełniające, w miarę stwierdzonych potrzeb określone 

przez Zarząd. 

4.10. Wnioskodawca przed udzieleniem poręczenia przez Zarząd, wystawi na rzecz Funduszu 
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zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

4.11. Decyzje o udzieleniu poręczenia podejmowane są po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespła-

cenia zaciągniętego przez Wnioskodawcę zobowiązania mającego być przedmiotem poręcze-

nia zgodnie z metodologią obowiązującą w Funduszu. 

5. PROCEDURA UDZIELANIA PORĘCZEŃ 

5.1. Poręczenie zostanie wystawione po przedstawieniu przez Instytucję Finansową dowodu goto-

wości finansowania (promesy udzielenia kredytu) wraz z listą przyjętych zabezpieczeń oraz 

podjęciu przez Fundusz decyzji o przyznaniu poręczenia zgodnie z rozdziałem 3 i 4 niniejszego 

Regulaminu. 

5.2. Zarząd, działając zgodnie z postanowieniami Umowy, na podstawie niniejszego Regulaminu, 

wystawi na rzecz Instytucji Finansowej, poręczenie zobowiązań Wnioskodawcy do wysokości 

kwot określonych w punktach 4.3. - 4.5. niniejszego Regulaminu. 

5.3. Poręczenie jest terminowe i udzielane na okres nie dłuższy niż wskazany w punkcie 3.2. niniej-

szego regulaminu, obejmując okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o sześć miesięcy. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Fundusz pobiera opłaty i prowizje za udzielenie poręczenia. Stawki i opłaty prowizji określa 

Zarząd, a następnie przedkłada je Radzie Nadzorczej do wiadomości. 

6.2. Opłaty i prowizje za udzielenie poręczenia, o których mowa w pkt. 6.1 niniejszego Regulaminu 

winny uwzględniać ryzyko niespłacenia zaciągniętego przez Beneficjenta zobowiązania, koszty 

administracyjne oraz zwrot na kapitale. 

 


