
Zarządzenie nr 1/02/2020 
Prezesa Zarządu  

Pomorskiego Regionalnego  
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

z dnia 3 lutego 2020 roku 
 
 
 

w sprawie: zmiany stawek prowizji za czynności związane z udzielaniem poręczeń  

 

 

Zarządza się, co następuje: 

§1 

1. Zarząd Funduszu wprowadza nowe stawki dla poręczeń kredytów i pożyczek, opracowane zgodnie 

z Metodologią wyceny poręczeń/gwarancji indywidualnych dla MŚP stosowaną przez PRFPK  

Sp. z o.o. 

2. Ostateczną decyzję w sprawie prowizji podejmuje Zarząd Funduszu. 

3. Sposoby wyliczenia prowizji zawarte są w dokumencie programu Excel, który stanowi załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

§2 

Traci moc Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 1/12/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.  

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020 roku. 

 
 
 

 
Irena Wróblak 
 
 
Prezes Zarządu 

  



Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu 
Nr 1/02/2020 z dnia 3.02.2020 r. 

 
TABELA OPŁAT I PROWIZJI 

ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM PORĘCZEŃ SPŁATY KREDYTÓW/POŻYCZEK 
WYKONYWANE W 

POMORSKIM REGIONALNYM FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH  
SP. Z O.O. w GDAŃSKU 

 

Dotyczy poręczeń udzielanych ze środków własnych PRFPK 

Lp. Rodzaj czynności 
Stawka % 

Opłata 
Kredyt inwestycyjny Kredyt obrotowy1 

1 Opłata administracyjna2                                                                               90 zł 

2 Prowizja z tytułu udzielenia 
poręczenia34567 
 
 
 
 
 
 
 

Miesiące: 
do 12 
> 12 do 24 
> 24 do 36 
> 36 do 48 
> 48 do 60 
> 60 do 72 
> 72 do 84 
> 84 do 96 

Stawka minimalna8 

 

0,76% 
1,15% 
1,36% 
1,47% 
1,53% 
1,57% 
1,59% 
1,61% 

0,88% 
1,33% 
1,57% 
1,70% 
1,77% 

3 Start–up - w przypadku MŚP (mikro, mały lub średni przedsiębiorca), które nie mają historii 
kredytowej, jak nowoutworzone przedsiębiorstwa, prowizja wynosi co najmniej 3,8% za 
pierwszy okres roczny, przy czym nie może być ona niższa od stawki, która miałaby  
zastosowanie do spółki dominującej lub spółek dominujących.  
Za każdy kolejny rok doliczana jest opłata w wysokości 0,3 pp. 

 

4 Prowizja z tytułu poręczenia pomostowego, 
do czasu uprawomocnienia prawnego 
zabezpieczenia kredytu/pożyczki9 

Od  0,25% do 0,45% od wartości poręczenia min. 100 zł 

5 Opłata za aneks do umowy poręczenia – 
zmiana warunków poręczenia10 

100 zł 

6 Opłata za aneks techniczny (wydłużenie 
terminu poręczenia do maksymalnie 2 m-cy)  

n/d 0,20%  

 

 
1 W przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego, spłacanego w ratach obowiązują stawki prowizyjne dla 
Kredytu inwestycyjnego. 
2 W przypadku negatywnej decyzji dotyczącej udzielenia poręczenia opłata nie podlega zwrotowi. 
3 W przypadku przedterminowej spłaty kredytu lub pożyczki opłaty pobrane z góry nie podlegają zwrotowi. 
4 Prowizja liczona jest od kwoty poręczenia i pobierana jest z góry za cały okres obowiązywania poręczenia. Pro-
wizja jest zdyskontowana w oparciu o stopę dyskontową i jest uzależniona od kategorii ryzyka oraz okresu porę-
czenia. 
5 W przypadku przedsiębiorstw, które nie mają historii kredytowej (nowoutworzonych firm) opłata prowizyjna 
uwzględnia zwiększony poziom ryzyka, które ponosi Fundusz. 
6 W przypadku wydłużenia okresu poręczenia (z wyłączeniem aneksów technicznych) naliczana jest prowizja z 
tytułu udzielenia poręczenia. 
7 Prowizja od Aneksów do umów poręczenia podwyższających kwotę poręczenia liczona od podwyższonej kwoty 
poręczenia 
8 Minimalna stawka prowizyjna dotyczy Klientów zakwalifikowanych do kategorii ryzyka poręczeniowego na po-
ziomie IA, określonej zgodnie z metodologią przyjętą w Funduszu. 
9 Maksymalny okres poręczenia -  do 6 miesięcy. Prowizja uzależniona jest od kategorii ryzyka poręczeniowego 
Klienta, ustalonej zgodnie z metodologią przyjętą w Funduszu. 
10 Opłata dotyczy pozostałych czynności związanych z zawarciem Aneksu, z wyłączeniem wydłużenia okresu po-
ręczenia oraz zwiększenia kwoty poręczenia. 


