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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 

niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 665) 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2022) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje zasady, ogólne warunki i tryb: 

1)   udzielania poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa, tworzenia zasobu majątkowego 

Skarbu Państwa oraz wykonywania zobowiązań z tych tytułów; 

2)   udzielania poręczeń i gwarancji przez niektóre osoby prawne; 

[3)   udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach 

programów rządowych.] 

<3) udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach 

rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych.> 

2. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, stanowią jedyne dopuszczalne 

formy, w jakich organy państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie 

określonym ustawą, mogą ustanawiać, w drodze umowy, odpowiedzialność majątkową 

Skarbu Państwa za zobowiązania innych podmiotów. 

3. (uchylony). 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć udzielane 

przez Radę Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Bank 

Gospodarstwa Krajowego, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, poręczenia: 

a)  spłaty kredytów, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 
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c)  wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty 

wystawowe, 

d)  wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem 

zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub 

gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji; 

2)   gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć udzielane 

przez Radę Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Bank 

Gospodarstwa Krajowego, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, gwarancje: 

a)  spłaty kredytów, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 

c)  wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem 

zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub 

gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji; 

3)   poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez niektóre osoby prawne - należy 

przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez niebędące bankami oraz 

zakładami ubezpieczeń następujące podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań 

publicznych lub w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej: 

a)  państwowe osoby prawne utworzone w drodze ustawy, 

b)  (uchylona) 

c)  (uchylona) 

d)  (uchylona) 

e)  fundacje, w których fundatorami są osoby prawne, o których mowa w lit. a; 

4)   [poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 

należy przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych:] 

 <poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego  należy przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowych programów poręczeniowo-

gwarancyjnych:> 

a)  spłaty kredytów i pożyczek, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 
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c)  wykonania innych zobowiązań, w szczególności należytego wykonania umowy lub 

wniesienia wadium; 

5)  rezydencie - należy przez to rozumieć rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679); 

6)   nierezydencie - należy przez to rozumieć nierezydenta w rozumieniu przepisów 

ustawy, o której mowa w pkt 5; 

7)   kredycie - należy przez to rozumieć: 

a)  kredyt udzielony przez bank-kredytodawcę będący rezydentem, 

b)  kredyt lub pożyczkę udzielone przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę będącego 

nierezydentem; 

8)   kredytobiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio kredytobiorcę lub 

pożyczkobiorcę będącego rezydentem; 

9)   (uchylony) 

9a)  mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć 

odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę spełniającego 

warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1); 

10)  ustawie o obligacjach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o 

obligacjach (Dz. U. poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1199). 

11)  (uchylony) 

12)  (uchylony) 

13)  (uchylony) 

2. Kwoty wyrażone w ustawie w euro przelicza się na walutę polską według kursu średniego, 

ogłoszonego w danym roku budżetowym przez Narodowy Bank Polski w Tabeli nr 1 

kursów średnich. 

 

[Rozdział 8a 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 

programów rządowych 
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Art. 34a. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, 

poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz 

programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmujących w 

szczególności projekty: 

1)   realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 

2)   infrastrukturalne, 

3)   związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

- w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych. 

1a. W ramach programów, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego może 

udzielać pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 

2. W ramach programów rządowych, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa 

Krajowego może obejmować lub nabywać akcje (udziały) podmiotów udzielających 

poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) oraz obejmować akcje (udziały) we 

współtworzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotach mających udzielać 

poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów rządowych, o których 

mowa w ust. 1, w formie poręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego: 

1)   pomocy publicznej, 

2)   pomocy de minimis 

- uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w programach rządowych oraz 

efektywnego i skutecznego wykorzystania poszczególnych rodzajów pomocy, a także 

zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy i jej zgodności z rynkiem wewnętrznym. 

 

Art. 34b. 

1. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1, art. 8 i art. 34. 
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2. Umowa między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego określi: 

1)   szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji; 

2)   warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji; 

3)   warunki i terminy przekazywania środków na pokrycie kosztów i wydatków związanych z 

udzielaniem poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych polegających na 

udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis, w tym wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 

3. Informacje, o których mowa w art. 34 ust. 1, w zakresie poręczeń i gwarancji udzielanych 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 34a, są przekazywane w 

terminie 60 dni po upływie półrocza. 

 

Art. 34c. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, przygotowuje plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją 

programów rządowych. 

2. Plan rzeczowo-finansowy określa w szczególności: 

1)   łączną kwotę, do wysokości której Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać 

poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych; 

2)   przewidywane wydatki wynikające z udzielanych poręczeń i gwarancji; 

3)   planowaną kwotę zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego w akcje (udziały) 

podmiotów, o których mowa w art. 34a ust. 2; 

4)   przewidywaną kwotę wypłat z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji. 

 

Art. 34d. 

1. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw finansów publicznych 

przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego, 

mając na względzie konieczność pokrycia ryzyka działalności bankowej ponoszonego 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją tych programów. 

1a. W związku z realizacją programów rządowych polegających na udzielaniu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej lub pomocy de minimis, minister właściwy 

do spraw finansów publicznych przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego środki na 
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pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji, w tym 

wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony).] 

 

<Rozdział 8a 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 

rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz funkcjonowanie Krajowego 

Funduszu Gwarancyjnego 

 

Art. 34a. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny 

rachunek, poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-

gwarancyjnych, zwanych dalej „programami rządowymi”, obejmujących w 

szczególności projekty: 

1) realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1876), 

2) infrastrukturalne,  

3) związane z rozwojem sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców 

– w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych. 

2. Poręczenie lub gwarancja, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić pomoc publiczną 

lub pomoc de minimis. 

3. W ramach programów rządowych Bank Gospodarstwa Krajowego może obejmować, 

nabywać lub zbywać akcje (udziały) podmiotów udzielających poręczeń lub 

gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) 

oraz obejmować lub zbywać akcje (udziały) we współtworzonych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego podmiotach mających udzielać poręczeń lub gwarancji za 

zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także 

organizacji pożytku publicznego. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów rządowych w 

formie poręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego: 

1) pomocy publicznej, 

2) pomocy de minimis 

– uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w programach rządowych 

oraz efektywnego i skutecznego wykorzystania poszczególnych rodzajów pomocy, 

a także zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy i jej zgodności z 

rynkiem wewnętrznym. 

Art. 34b. 

Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1 i art. 8. 

 

Art. 34c. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego umowę, która określa w szczególności: 

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji; 

2) wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji; 

3) warunki i terminy przekazywania środków, o których mowa w art. 34g ust. 3 pkt 5. 

 

Art. 34d. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych półroczne informacje o udzielonych poręczeniach 

i gwarancjach. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie 90 dni po upływie 

półrocza. 
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Art. 34e. 

W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw finansów 

publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku 

Gospodarstwa Krajowego, mając na względzie konieczność pokrycia ryzyka 

działalności bankowej ponoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

związku z realizacją tych programów.  

 

Art. 34f. 

1. W związku z realizacją programów rządowych Bank Gospodarstwa Krajowego, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, przygotowuje 

roczny plan finansowy, odrębnie dla każdego programu rządowego. 

2. Plan finansowy określa w szczególności: 

1) łączną kwotę, do wysokości której Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać 

poręczeń i gwarancji; 

2) przewidywaną kwotę kosztów i wydatków wynikających z udzielanych poręczeń 

i gwarancji; 

3) planowaną kwotę zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego w akcje (udziały) 

podmiotów, o których mowa w art. 34a ust. 3, o ile dany program przewiduje takie 

zaangażowanie; 

4) przewidywaną kwotę wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 

 

Art. 34g. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego działa Krajowy Fundusz Gwarancyjny, zwany 

dalej „Funduszem”. 

2. Środki Funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów i wydatków związanych 

z udzielaniem poręczeń i gwarancji, w tym wypłat z tytułu udzielonych poręczeń 

i gwarancji stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis, na rzecz 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.  

3. Środki Funduszu pochodzą z: 

1) środków finansowych, o których mowa w art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 

1475 i …);  

2) opłat prowizyjnych za poręczenia i gwarancje finansowane ze środków 

Funduszu; 

3) wpływów z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego w wykonaniu umowy poręczenia lub gwarancji finansowanej 

ze środków Funduszu;  

4) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu; 

5) środków z budżetu państwa przekazywanych przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów i 

wydatków, o których mowa w ust. 2, i które nie znajdują pokrycia ze środków, o 

których mowa w pkt 14 oraz 68; 

6) środków z tytułu zbycia akcji (udziałów), o których mowa w art. 34a ust. 3;  

7) darowizn i zapisów; 

8) wpływów z innych tytułów. 

Art. 34h. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans, rachunek zysków i strat oraz pozycji 

pozabilansowych; 

2) wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 

2. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest opracowywany przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, w terminie 

do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu 

ma obowiązywać. 

3. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności: 

1) łączną kwotę, do wysokości której Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać 

poręczeń i gwarancji stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; 

2) przewidywane koszty i wydatki wynikające z udzielanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji stanowiących pomoc publiczną 

lub pomoc de minimis; 
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3) przewidywaną kwotę wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 

stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis; 

4) przewidywaną wysokość zasilenia Funduszu z poszczególnych źródeł. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrom, o których mowa w ust. 2, 

półroczne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w terminie 90 dni po 

upływie półrocza.> 

[Art. 45. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi ewidencje należności i 

zobowiązań: 

1)   Skarbu Państwa - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa; 

2)   osób prawnych, wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 3 - z tytułu udzielonych poręczeń i 

gwarancji; 

3)   Banku Gospodarstwa Krajowego - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych w ramach 

programów rządowych.] 

<Art. 45. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi ewidencję należności i 

zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1843) 

Art. 4. 

1. [Do podstawowych celów działalności BGK, w zakresie określonym ustawą oraz 

odrębnymi przepisami, należy wspieranie polityki gospodarczej Rady Ministrów, 

rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności 

lokalnej i rozwoju regionalnego, obejmujących w szczególności projekty:] 

 <Do podstawowych celów działalności BGK, w zakresie określonym ustawą oraz 

odrębnymi przepisami, należy wspieranie polityki gospodarczej Rady Ministrów, 

rządowych programów społeczno-gospodarczych, w tym poręczeniowo-

gwarancyjnych, oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, 

obejmujących w szczególności projekty:> 
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1)   realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej 

oraz międzynarodowych instytucji finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

2)   infrastrukturalne, 

3)   związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

<3) związane z rozwojem sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców> 

- w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych. 

2. Przez inwestycje, o których mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności nabycie lub 

objęcie akcji, udziałów, jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, innych 

instrumentów finansowych emitowanych lub oferowanych przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub powierzenie środków pieniężnych w zarządzanie tym 

podmiotom. 

Art. 5. 

1. Do zadań BGK należy: 

1)   wykonywanie czynności określonych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

2)   obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie 

odrębnych ustaw; 

3)   obsługa transakcji eksportowych z zastosowaniem instrumentów wspierania eksportu 

oraz wspieranie eksportu polskich towarów i usług, zgodnie z odrębnymi przepisami 

lub w ramach realizacji programów rządowych; 

4)   wykonywanie czynności dotyczących instytucji kredytowych zlikwidowanych lub 

uznanych za zlikwidowane na podstawie: 

a)   z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych 

przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. poz. 410, z 1949 r. poz. 256 oraz z 1951 r. poz. 

240), 

b)   z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj 

kredytu długoterminowego (Dz. U. poz. 411 oraz z 1951 r. poz. 241), 

c)   z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. poz. 279 oraz z 

1957 r. poz. 136); 

[5)   prowadzenie - bezpośrednio lub pośrednio - działalności gwarancyjnej lub 

poręczeniowej w ramach realizacji programów rządowych lub w imieniu i na 
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rachunek Skarbu Państwa na podstawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i 

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w 

szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw;] 

<5) prowadzenie – bezpośrednio lub pośrednio – działalności gwarancyjnej lub 

poręczeniowej w ramach realizacji rządowych programów poręczeniowo-

gwarancyjnych lub w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa na podstawie 

ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 

Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w szczególności dla sektora 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;> 

6)   wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, umożliwiających wykreślenie wpisów 

ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, 

dokonanych na rzecz: 

a)  instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie 

dekretów, o których mowa w pkt 4, 

b)  Skarbu Państwa z tytułu: 

-   nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego z dnia 6 

września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. poz. 13, z 1957 r. 

poz. 172 oraz z 1968 r. poz. 6), 

-  udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, 

wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż 

gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż przez państwo domów jednorodzinnych i 

wielorodzinnych, 

c)  Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą jest Skarb Państwa, dokonanych 

przed dniem 1 września 1939 r.; 

7)   wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w szczególności budownictwa 

mającego na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, zgodnie z odrębnymi 

przepisami lub w ramach realizacji rządowych programów. 

2. Szczegółowy zakres czynności, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy lub 

umowy zawarte z właściwymi ministrami. 

2a. BGK może również pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz 

funduszy, o których mowa w Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
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17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320). 

2b. Zasady oraz warunki pełnienia roli, o której mowa w ust. 2a, określają odrębne przepisy 

oraz umowy zawarte z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządu 

terytorialnego. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, BGK wydaje na wniosek właścicieli 

nieruchomości obciążonych, po dokonaniu przez nich spłaty ujawnionej wierzytelności. 

BGK w celu określenia aktualnej wysokości ujawnionej wierzytelności uwzględnia 

odpowiednie przepisy dotyczące systemu pieniężnego, w tym przepisy dotyczące 

denominacji złotego. 

4. W celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu 

statutowego BGK. 

5. BGK w celu realizacji programów rządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5 i 7, może 

również pozyskiwać środki z innych źródeł, w szczególności zaciągać kredyty i pożyczki 

oraz emitować obligacje w kraju i za granicą. 

6. W przypadku gdy BGK, na podstawie odrębnych przepisów lub programów rządowych, 

jest obowiązany do realizacji zadań polegających na świadczeniu usług wypłat 

gotówkowych, przez świadczenie takich usług rozumie się również wypłaty gotówkowe 

realizowane przez inne banki krajowe na podstawie umowy zawartej przez BGK z tymi 

bankami. 
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U S T A W A   z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 

1475)  

Art. 29. 

1. Środki finansowe, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie 

projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu, przypisane do wkładu finansowego z 

programu operacyjnego, oraz odsetki i inne przychody, a także zyski powstałe na skutek 

obrotu tymi środkami podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez właściwą 

instytucję, a następnie są ponownie wykorzystywane: 

1)   w okresie kwalifikowalności - na realizację celów określonych zgodnie z art. 44 ust. 1 

rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z warunkami określonymi w tym przepisie; 

2)   w okresie co najmniej 8 lat po okresie kwalifikowalności - na realizację celów 

określonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia ogólnego; 

3)   w okresie następującym po okresie, o którym mowa w pkt 2 - w formie wsparcia 

finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu 

zwrotowi, przyznawanego w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub 

poręczeń, na realizację celów wynikających z programów rozwoju, o których mowa w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

2. Dysponentem środków finansowych, o których mowa w ust. 1, jest: 

1)   minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - w odniesieniu do środków 

pochodzących z krajowego programu operacyjnego; 

2)   zarząd województwa - w odniesieniu do środków pochodzących z regionalnego 

programu operacyjnego. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, nie stanowią dochodu dysponenta ani 

podmiotów, którym mogą być przekazywane w celu ponownego wykorzystania zgodnie z 

ust. 1. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są wydatkowane i rozliczane przez podmioty, 

którym środki te mogą być przekazywane w celu ponownego wykorzystania zgodnie z 

ust. 1, na warunkach określonych w umowach lub porozumieniach zawieranych przez 

dysponenta z tymi podmiotami. 

<4a. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wykorzystywane na działalność 

poręczeniową lub gwarancyjną na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
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przedsiębiorców w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne (Dz. U. 2017 r. poz. 2022, poz. …), po okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

zostają przekazane na pokrycie kosztów i wydatków, o których mowa w art. 34g ust. 

2 tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 45 rozporządzenia ogólnego.> 

5. Umowy lub porozumienia, o których mowa w ust. 4, określają w szczególności: 

1)   cele, na jakie zostaną przeznaczone środki finansowe, o których mowa w ust. 1; 

2)   okres realizacji umowy lub porozumienia; 

3)   mechanizmy zapewniające efektywność wykorzystania środków finansowych, o 

których mowa w ust. 1; 

4)   warunki wycofania środków finansowych, o których mowa w ust. 1; 

5)   koszty zarządzania środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, i opłaty za 

zarządzanie tymi środkami finansowymi; 

6)   obowiązki sprawozdawcze wobec dysponenta w zakresie wskazanym w art. 37a ust. 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

6. W celu ponownego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, 

dysponent otwiera w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek do obsługi tych środków. 

7. Obsługa finansowa rachunku, o którym mowa w ust. 6, jest prowadzona przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową zawartą między dysponentem a Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego. 

8. Środki finansowe zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 6, są uruchamiane 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek dysponenta w celu ich ponownego 

wykorzystania zgodnie z ust. 1. 

 

 

 

 


