
Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Fun-
duszu Por´czeƒ Unijnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1262)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na zasadach okreÊlonych w niniejszej ustawie
Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e udzielaç
ze Êrodków Funduszu Por´czeƒ Unijnych rów-
nie˝ regwarancji, gwarancji realizacji przedsi´-
wzi´cia oraz gwarancji dobrego wykonania
kontraktu.”;

2) w art. 2 w ust. 1:

a) uchyla si´ pkt 3,

b) uchyla si´ pkt 5 i 6,

c) dodaje si´ pkt 10—16 w brzmieniu:

„10) wniosek o udzielenie gwarancji — zlecenie
udzielenia gwarancji sp∏aty kredytu, zlece-
nie udzielenia gwarancji wykonania zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z emisji obligacji,
zlecenie udzielenia gwarancji realizacji
przedsi´wzi´cia, zlecenie udzielenia gwa-
rancji dobrego wykonania kontraktu, zle-
cenie udzielenia regwarancji;

11) wykonawca przedsi´wzi´cia — osob´ fi-
zycznà, osob´ prawnà lub jednostk´ orga-
nizacyjnà niemajàcà osobowoÊci prawnej,
o ile posiada zdolnoÊç prawnà, uczestni-
czàcà w realizacji przedsi´wzi´cia, w szcze-
gólnoÊci kredytobiorc´, po˝yczkobiorc´,
emitenta obligacji; 

12) gwarancja — gwarancj´ w rozumieniu
art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z póên. zm.1));

13) gwarancja realizacji przedsi´wzi´cia —
gwarancj´ udzielanà na rzecz podmiotu
podejmujàcego decyzj´ o wspó∏finanso-
waniu przedsi´wzi´cia ze Êrodków Unii
Europejskiej;

14) gwarancja dobrego wykonania kontraktu
— gwarancj´ udzielonà na zabezpieczenie
nale˝ytego wykonania umowy zawartej
w celu realizacji przedsi´wzi´cia;

15) regwarancja — gwarancj´ udzielonà na za-
bezpieczenie gwarancji realizacji przedsi´-
wzi´cia udzielonej przez bank inny ni˝
Bank Gospodarstwa Krajowego;

16) portfel kontraktów — zbiór pojedynczych
umów zawartych w celu realizacji przed-
si´wzi´cia, dla którego ∏àcznà kwot´ limitu
gwarancji dobrego wykonania kontraktu
na okreÊlony czas ustalono umowà mi´-
dzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego
a innym bankiem.”; 

3) w art. 3: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Celem Funduszu jest zwi´kszenie mo˝liwo-
Êci wykorzystania Êrodków Unii Europej-
skiej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ârodki Funduszu nie sà Êrodkami publiczny-
mi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).”; 

4) w art. 4: 

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyp∏aty zrealizowanych przez BGK gwa-
rancji lub por´czeƒ udzielonych ze Êrod-
ków Funduszu;”,

— uchyla si´ pkt 2,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. BGK mo˝e wyodr´bniç w ramach Funduszu,
do wysokoÊci ustalonej zgodnie z art. 7
ust. 2a, cz´Êç Êrodków zgromadzonych na
rachunku, z przeznaczeniem na udzielanie
gwarancji lub por´czeƒ sp∏aty kredytu lub
wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z emi-
sji obligacji kredytobiorcom, po˝yczkobior-
com lub emitentom obligacji, w przypadku
gdy dla danego projektu nie uzyskano dofi-
nansowania ze Êrodków Unii Europejskiej.”; 

5) w art. 7: 

a) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) opiniowanie wniosków o ustanowienie li-
mitu gwarancji lub por´czeƒ portfela kredy-
towego oraz limitu gwarancji portfela kon-
traktów;”,
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USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

o zmianie ustawy o Funduszu Por´czeƒ Unijnych

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.



b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Komitet, na wniosek BGK, ustala wysokoÊç
Êrodków, o których mowa w art. 4 ust. 3, na
dany rok kalendarzowy, przy czym nie mo-
˝e byç ona wy˝sza ni˝ 15 % Êrodków Fun-
duszu zgromadzonych na rachunku we-
d∏ug stanu na ostatni dzieƒ roboczy po-
przedniego roku kalendarzowego.

2b. Udzielanie gwarancji lub por´czeƒ, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 3, odbywa si´
w trybie i na zasadach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒ-
stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U.
z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z póên. zm.2)),
obowiàzujàcych przy udzielaniu gwarancji
i por´czeƒ ze Êrodków Krajowego Fundu-
szu Por´czeƒ Kredytowych.”;

6) art. 10 i 11 otrzymujà brzmienie:

„Art. 10. 1. BGK mo˝e udzieliç gwarancji lub por´-
czenia sp∏aty kredytu lub wykonania
zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji,
je˝eli kredyt lub Êrodki z emisji obliga-
cji sà przeznaczone na realizacj´ przed-
si´wzi´cia.

2. BGK mo˝e udzieliç gwarancji lub por´-
czenia sp∏aty kredytu lub wykonania
zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji
bàdê gwarancji dobrego wykonania
kontraktu na wniosek wykonawcy
przedsi´wzi´cia.

3. BGK mo˝e udzieliç gwarancji realizacji
przedsi´wzi´cia na wniosek wykonaw-
cy przedsi´wzi´cia, który jest przedsi´-
biorcà w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alno-
Êci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.3)) lub osobà
prawnà albo jednostkà organizacyjnà
niemajàcà osobowoÊci prawnej, o ile
posiada zdolnoÊç prawnà, nieb´dàcà
przedsi´biorcà, i który ubiega si´
o uzyskanie dofinansowania ze Êrod-
ków Unii Europejskiej na realizacj´
planowanego przedsi´wzi´cia.

4. BGK mo˝e udzieliç regwarancji na
wniosek banku, który udzieli∏ gwaran-
cji realizacji przedsi´wzi´cia.

Art. 11. BGK mo˝e udzieliç gwarancji lub por´-
czenia ze Êrodków Funduszu, je˝eli kwota
jednostkowej gwarancji lub por´czenia

nie przekracza równowartoÊci w z∏otych
5 000 000 euro, a w przypadku gwarancji
dobrego wykonania kontraktu — równo-
wartoÊci w z∏otych 500 000 euro, z za-
strze˝eniem art. 17 ust. 2 i 3.”;

7) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem udzielenia gwarancji lub por´cze-
nia jest z∏o˝enie do BGK wniosku o udzielenie
gwarancji lub por´czenia wraz z dokumentami
zawierajàcymi dane umo˝liwiajàce dokonanie
analizy, o której mowa w art. 13 ust. 1.”;

8) w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie: 

„2. Gwarancji lub por´czenia nie udziela si´, je˝eli
z analizy, o której mowa w ust. 1, wynika, ˝e
podmiot, którego zobowiàzania majà byç obj´-
te gwarancjà lub por´czeniem, nie b´dzie
w stanie wykonaç tych zobowiàzaƒ.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku
udzielenia bankom gwarancji lub por´czenia
portfela kredytowego oraz udzielenia gwaran-
cji portfela kontraktów.”;

9) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. Warunkiem udzielenia gwarancji lub po-
r´czenia jest ustanowienie zabezpiecze-
nia na rzecz BGK na wypadek roszczeƒ
wynikajàcych z tytu∏u wykonania obo-
wiàzków gwaranta lub por´czyciela. Pod-
stawowym zabezpieczeniem gwarancji
lub por´czenia jest weksel „in blanco”.”;

10) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Op∏ata prowizyjna jest naliczana jednorazowo
od kwoty udzielanej gwarancji lub por´czenia.”;

11) art. 16—18 otrzymujà brzmienie:

„Art. 16. 1. Gwarancja lub por´czenie sp∏aty kre-
dytu nie obejmujà odsetek ani innych
kosztów zwiàzanych z udzieleniem kre-
dytu.

2. Gwarancja lub por´czenie wykonania
zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji
obejmujà sp∏at´ nale˝noÊci g∏ównej
bez odsetek i innych kosztów zwiàza-
nych z emisjà obligacji.

3. Regwarancja obejmuje kwot´ nale˝no-
Êci g∏ównej wynikajàcà z gwarancji
i nie obejmuje kosztów zwiàzanych
z udzieleniem gwarancji.

4. Gwarancja dobrego wykonania kon-
traktu nie obejmuje kosztów zwiàza-
nych z zawarciem umowy.

5. Gwarancja realizacji przedsi´wzi´cia
udzielana przez BGK obejmuje sp∏at´
nale˝noÊci g∏ównej.

6. Gwarancja lub por´czenie sp∏aty kre-
dytu mogà byç udzielone do wysoko-
Êci 80 % kwoty kredytu.
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684
i Nr 183, poz. 1538.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 , Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127.



7. Gwarancja lub por´czenie wykonania
zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji
mogà byç udzielane do wysokoÊci
80 % wartoÊci nominalnej emisji obli-
gacji.

8. Gwarancja realizacji przedsi´wzi´cia
udzielana przez BGK nie mo˝e przekro-
czyç 80 % wartoÊci przedsi´wzi´cia. 

9. Gwarancja dobrego wykonania kon-
traktu mo˝e byç udzielona do wysoko-
Êci 80 % wartoÊci umowy. 

10. Regwarancja mo˝e byç udzielona do
wysokoÊci 80 % kwoty gwarancji.

Art. 17. 1. BGK mo˝e udzielaç gwarancji portfela
kontraktów oraz gwarancji lub por´-
czenia portfela kredytowego.

2. Kwota pojedynczego por´czenia lub
gwarancji sp∏aty kredytu udzielonych
w ramach portfela kredytowego lub
pojedynczej gwarancji dobrego wyko-
nania kontraktu udzielonej w ramach
portfela kontraktów nie mo˝e prze-
kroczyç równowartoÊci w z∏otych
500 000 euro, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W przypadku gdy zleceniodawcà gwa-
rancji lub wnioskujàcym o udzielenie
por´czenia jest jednostka samorzàdu
terytorialnego lub zwiàzek jednostek
samorzàdu terytorialnego, kwota poje-
dynczej gwarancji lub por´czenia nie
mo˝e przekroczyç równowartoÊci
w z∏otych 5 000 000 euro.

4. Gwarancja lub por´czenie sp∏aty kre-
dytu w ramach portfela kredytowego
nie mo˝e byç udzielona po uruchomie-
niu kredytu.

5. W przypadku gwarancji portfela kon-
traktów, wniosek o udzielenie gwaran-
cji dobrego wykonania kontraktu jest
sk∏adany za poÊrednictwem banku.

Art. 18. Gwarancja lub por´czenie wykonania
zobowiàzaƒ wynikajàcych z obligacji
stanowià cz´Êciowe zabezpieczenie
w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o obligacjach.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 120 — 6228 — Poz. 823


