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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 22 lutego 2019 r.  

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1111) 

 

U S T A W A   z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 

2019 r. poz. 83) 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie dotyczącym 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej "programem", określonym w: 

a)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z 

późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", oraz w przepisach 

wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

b)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i 

monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 

165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanym dalej 

"rozporządzeniem nr 1306/2013", oraz w przepisach wydanych w trybie tego 

rozporządzenia, 
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c)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 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), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", oraz w 

przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia; 

2)   warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej: 

a)  w ramach działań i poddziałań objętych programem, zwanej dalej "pomocą", 

b)  na realizację zadań określonych w art. 59 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 51 

ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej "pomocą techniczną" 

-   w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym 

w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej [.] 

<;> 

<3) zasady wdrażania instrumentów finansowych w zakresie nieokreślonym 

w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do 

określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.> 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   agencja płatnicza - agencję płatniczą w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 1306/2013; 

2)   beneficjent - beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 1303/2013; 

3)   działanie - działanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. c rozporządzenia nr 

1305/2013; 

<3a) instrumenty finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 pkt 11 

rozporządzenia nr 1303/2013;> 

4)   instytucja pośrednicząca - instytucję pośredniczącą w rozumieniu art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 1303/2013; 

5)   instytucja zarządzająca - instytucję zarządzającą w rozumieniu art. 65 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1305/2013; 
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6)   operacja - operację w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013; 

<6a) ostateczny odbiorca – ostateczny odbiorca w rozumieniu art. 2 pkt 12 

rozporządzenia nr 1303/2013;> 

7)   podmiot wdrażający - podmiot, któremu zostały delegowane zadania agencji płatniczej. 

 

<Rozdział 6a 

Instrumenty finansowe 

Art. 50a. 

1. Instytucja zarządzająca może zapewnić wkład finansowy ze środków programu na 

rzecz instrumentów finansowych na zasadach określonych w części drugiej w tytule 

IV rozporządzenia nr 1303/2013. 

2. Podmiotem, który wdraża instrument finansowy, może być podmiot wskazany w art. 

38 ust. 4 lit. a i b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w szczególności Bank 

Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „podmiotem, który wdraża instrument 

finansowy”. 

3. Umowa o finansowaniu, o której mowa w art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 1303/2013, 

zwana dalej „umową o finansowaniu”, jest zawierana między instytucją 

zarządzającą a podmiotem, który wdraża instrument finansowy. 

4. Niezwłocznie po zawarciu umowy o finansowaniu instytucja zarządzająca przekazuje 

kopię tej umowy do Agencji. 

5. Agencja: 

1) przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające 

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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 480/2014”; 
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2) pozyskuje, gromadzi, opracowuje i przekazuje instytucji zarządzającej dane 

i informacje dotyczące wdrażania instrumentów finansowych, niezbędne do 

monitorowania realizacji i ewaluacji programu. 

6. Kontrolom, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 480/2014, oprócz 

podmiotu, który wdraża instrument finansowy, podlegają instytucje finansowe 

współpracujące przy wdrażaniu instrumentów finansowych oraz ostateczni 

odbiorcy. Do tych kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 47. 

7. Instytucja zarządzająca sprawuje nadzór nad Agencją w zakresie realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 5. Do tego nadzoru stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 

2–4 oraz art. 9. 

8. Instytucja zarządzająca może przeprowadzać kontrole podmiotu, który wdraża 

instrument finansowy, instytucji finansowych współpracujących przy wdrażaniu 

instrumentów finansowych oraz ostatecznych odbiorców w zakresie wdrażania 

instrumentów finansowych pod względem zgodności z przepisami prawa i 

programem. Do tych kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 47. 

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia: 

1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 

w ramach kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 480/2014 i 

ust. 8, 

2) może określić warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 9 

ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 480/2014 i ust. 8 

– mając na względzie możliwość zweryfikowania tożsamości osoby uprawnionej do 

wykonywania czynności kontrolnych i zakresu czynności kontrolnych, do którego 

taka osoba została upoważniona, oraz zapewnienie, aby czynności kontrolne były 

wykonywane jednolicie na terenie całego kraju. 

 

Art. 50b. 

Oprócz elementów określonych w załączniku IV do rozporządzenia nr 1303/2013 

umowa o finansowaniu zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie jej przedmiotu i stron; 

2) określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych; 

3) zobowiązanie podmiotu, który wdraża instrument finansowy, do poddania się 

kontroli prowadzonej przez instytucję zarządzającą, agencję płatniczą, jednostkę 
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certyfikującą, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz innych instytucji 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli; 

4) określenie warunków rozwiązania umowy o finansowaniu; 

5) określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych, o których mowa w art. 

6 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014. 

Art. 50c. 

1. Środki finansowe są wypłacane na wniosek o płatność składany do Agencji przez 

podmiot, który wdraża instrument finansowy. 

2. Po zawarciu umowy o finansowaniu, Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych 

niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, o którym mowa w 

ust. 1, zgodnie z warunkami określonymi w art. 41 rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Art. 50d. 

1. Środki finansowe przypisane do wkładu finansowego z programu oraz odsetki i inne 

przychody, a także zyski powstałe na skutek obrotu tymi środkami, po wykonaniu 

zobowiązań wynikających z umowy o finansowaniu podlegają zwrotowi na rachunek 

wskazany przez instytucję zarządzającą. 

2. Dysponentem środków finansowych, odsetek i innych przychodów, a także zysków, o 

których mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 

3. Środki finansowe, odsetki i inne przychody, a także zyski, o których mowa w ust. 1, 

nie stanowią dochodu dysponenta ani podmiotów, którym mogą być przekazywane. 

4. Środki finansowe, odsetki i inne przychody, a także zyski, o których mowa w ust. 1, 

przekazuje się w celu ponownego wykorzystania zgodnie z art. 45 rozporządzenia nr 

1303/2013 na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i 

gwarancji, o których mowa w art. 34g ust. 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808 oraz z 2019 r. poz. …), na rzecz podmiotów 

działających w sektorze rolnym, leśnym lub na obszarach wiejskich. Z chwilą 

przekazania tych środków minister właściwy do spraw rozwoju wsi przestaje być ich 

dysponentem.> 
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U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) 

Art. 17. 

1. Wolne od podatku są: 

(pkt 1 – 53 pominięto) 

53a)  przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w 

rozdziale 10 ustawy 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, 1475 i 2433), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, 

dywidendy i inne przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot 

- w części zwiększającej wkład finansowy z programu operacyjnego; 

<53b) przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa 

w rozdziale 6a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i …), 

w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne przychody 

osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot – w części zwiększającej 

wkład finansowy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;> 

54)  przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566), w tym z tytułu wywłaszczenia 

nieruchomości; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od 

wysokości uzyskanego odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części w trybie przepisów ustawy z dnia 

11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 
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c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

54a)  
(140)

 odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu 

osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po 

nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie 

we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją do tego 

samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była taka szkoda, przy czym 

przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 stosuje się odpowiednio; 

55)  wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 

22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613) - w części 

przeznaczonej na realizację celów, o których mowa w art. 22g ust. 1 tej ustawy; 

56)  otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podmiotowi 

przejmującemu w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie, w 

jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu strat podmiotu przejmującego, 

dotyczących przejętych praw majątkowych, nieuznawanych za koszty uzyskania 

przychodów; 

56a)  
(141)

 otrzymane środki, przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

podmiotowi przejmującemu bank w wykonaniu gwarancji pokrycia strat, o której 

mowa w art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, w zakresie, w jakim stanowią one pokrycie powstałych po przejęciu 

strat banku przejmującego, dotyczących przejętych praw majątkowych, 

nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów; 

57)   dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych 

funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne 

określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: 
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a)  dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej 

lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te 

spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są 

traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, 

b)  
(142)

 dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych 

podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz odsetek od innych zobowiązań tych 

podmiotów wobec funduszu, z wyjątkiem odsetek od wierzytelności z tytułu 

pożyczek (kredytów) nabytych przez fundusz od podmiotów, których działalność 

podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, 

uprawnionych do udzielania pożyczek (kredytów) na podstawie odrębnych ustaw 

regulujących zasady ich funkcjonowania, jeżeli pożyczki (kredyty) te zostały 

udzielone przez te podmioty, 

c)  dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach, o 

których mowa w lit. a, 

d)  darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń 

dokonywanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

e)  dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych 

emitowanych przez podmioty, o których mowa w lit. a, 

f)  dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych 

przez podmioty, o których mowa w lit. a, lub udziałów w tych podmiotach, 

g)   dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych 

przez podmioty, o których mowa w lit. a; 

58)   dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o których 

mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

10a lit. a i d-f, z wyłączeniem dochodów określonych w pkt 57 lit. a-g; 

58a)  
(143)

 dochody (przychody) alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskane w roku 

podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że alternatywna spółka 

inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), posiadała przed dniem zbycia 
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bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały 

(akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch lat; 

59)  
(144)

 dochody zarządzającego, o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

wspieraniu nowych inwestycji, wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym na cele wymienione w art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających 

dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 

1)   
(145)

 dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów 

przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, 

winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z 

udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; 

zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego; 

1a)  dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach 

określonych w art. 17a-17k; 

2)   dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż 

wymienione w tych przepisach. 

(ust. 1a – 12 pominięto) 

 

 

 

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 2018 r. poz. 1808) 

 

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: 
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a)  spłaty kredytów, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 

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 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 oraz z 2018 r. poz. 

650 i 1629); 

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);] 

<9a) mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to 

rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę spełniającego 

warunki określone odpowiednio w: 

a) 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, z 

późn. zm.), 

b) załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 

r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na 

obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 

01.07.2014, str. 1, z późn. zm.) lub 
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c) załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 

2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom 

prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania 

do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37);> 

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

obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483); 

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. 

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, z 

późn. zm.), 

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.] 

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

publiczną, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.> 

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 
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organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 

723 i 1365) 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.] 

<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, 

3) pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

– 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. 34b. 

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

<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, pomoc de minimis lub pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie, 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 finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544); 

<1a) środków finansowych, odsetek i innych przychodów, a także zysków, o których 

mowa w art. 50d ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 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 1-4 oraz 6-8; 

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

7)   darowizn i zapisów; 
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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; 

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.] 

<3. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności: 

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

poręczeń i gwarancji stanowiących pomoc publiczną, pomoc de minimis lub pomoc 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 

2) przewidywane koszty i wydatki wynikające z udzielanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego poręczeń i gwarancji stanowiących pomoc publiczną, pomoc de minimis 

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 

3) przewidywaną kwotę wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji stanowiących 

pomoc publiczną, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie; 

4) przewidywaną wysokość zasilenia Funduszu z poszczególnych źródeł.> 
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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. 


