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Podwaliny systemu funduszy poręczeniowych 

 
Fundusz Poręczeń 
Kredytowych dla 
MSP w ramach 
BGK / Krajowy 

Fundusz Poręczeń 
Kredytowych   

 
Pomoc kierowana 

przez rządy 
Wielkiej Brytanii  

i Kanady 

 
Program 
Inicjatyw 

Lokalnych 
finansowany ze 

środków 
europejskich 

(PHARE) 

 
PARP 

 
 

Lata 90-e  

Program  
STEP-IFE  

KSU 

 
32 lokalne i regionalne fundusze poręczeń 

kredytowych dysponujące kapitałem ok. 36 mln zł 
(2001 rok) 
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       Rozwój systemu funduszy poręczeniowych 

BGK 
 

Kapitał dla 
przedsiębiorczych 

 
Objęcie udziałów i akcji 
w 15 funduszach; kwota 

ponad 30 mln PLN 

PARP 
 

Sektorowy Program Operacyjny 
Wzrost Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw 
 

Wsparcie kapitałowe 39 
funduszy kwotą 366 507 tys. 

PLN 
 

Lata 2001 - 2010  

49 lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych 
dysponujących kapitałem ok. 605 mln zł 

(2008 rok) 

Lata 2010 – 2012 wsparcie kapitałowe w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych  
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Rozwój systemu funduszy poręczeniowych – rola PARP 

Wypracowany standard świadczenia usługi finansowej – udzielanie poręczeń  

Wszelkie działania PARP na rzecz FPK realizowane są we 
współpracy z KSFP i BGK 

Rozwój kompetencji konsultantów 

Doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymywania standardów 
funkcjonowania i standardów świadczenia usługi poręczeniowej  

Zapisy Standardu ujęto w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki w sprawie  
Krajowego  Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które do dzisiaj  
jest jedynym prawnym dokumentem określającym ramy systemu funduszy  
poręczeniowych  

Reklama i promocja 
 

Wypracowana koncepcja monitoringu funduszy poręczeniowych i 
uzgodniony zakres danych sprawozdawczych  

Obecnie realizowane są audyty monitorujące powiązane z nadaniem 
funduszom ratingów  
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Usługi informacyjne i doradcze Punktów Konsultacyjnych 

Projektowana usługa pt.: Planowanie działań w MMSP a finansowanie zwrotne 

Projekty PARP ułatwiające dostęp MSP do finansowania zwrotnego 

Usługa pilotażowa w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i 
małych przedsiębiorstw 

Projekty realizowane są w ramach 
Krajowego Systemu Usług – 

www.ksu.parp.gov.pl 
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Rekomendacje 

 
Powołanie 
instytucji 

reporęczenia  

 
Wdrożenie 

rozwiązań, które 
stworzą system 
poręczeniowy 
atrakcyjny dla 

sektora bankowego  

 
Stworzenia ram 

legislacyjnych dla 
działalności FPK / 

ujednolicenie 
regulacji 
prawnych 

Lata 2012 - …  

Wprowadzenie pakietowych usług dla przedsiębiorców, zwłaszcza 
związanych z finansowaniem zwrotnym.  

Wdrażanie poręczeń portfelowych 

 
 
 
 

Uregulowanie 
statusu poręczeń w 

kontekście 
obowiązujących 

regulacji 
dotyczących 

pomocy publicznej 

Wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych 
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