
Instrumenty finansowe 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa



Pożyczka szerokopasmowa



Pożyczka PO PC – cel i koncepcja

Cel - budowa, rozbudowa, 

przebudowa infrastruktury 

dostępowej do Internetu o 

wysokich przepustowościach: 

min. 30 Mb/s dla gospodarstw 

domowych oraz biznesu i min. 

100 Mb/s dla jednostek 

oświatowych

Produkt – preferencyjne 

pożyczki udzielane w oparciu o 

pomoc de minimis/stopę 

referencyjną KE
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582 mln zł

105 mln zł

Alokacja UE

Środki PF

Min.
wkład PT

Min.
wkład PT

31,5 mln zł



Nawet 95 % wartości przedsięwzięciaNawet 95 % wartości przedsięwzięciaZakres finansowaniaZakres finansowania

Od 20 tys. zł do 10 mln złOd 20 tys. zł do 10 mln złKwota pożyczkiKwota pożyczki

Inwestycyjna, płynnościowa, akwizycja 
PT

Inwestycyjna, płynnościowa, akwizycja 
PT

Typ pożyczkiTyp pożyczki

Do 15 lat/do 2,5 rokuDo 15 lat/do 2,5 roku

Od 0,25% w części wkładu UEOd 0,25% w części wkładu UEOprocentowanie Oprocentowanie 

Okres/karencjaOkres/karencja

Parametry produktu

Pożyczka szerokopasmowa
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Nie występują w części wkładu UENie występują w części wkładu UEProwizje/opłatyProwizje/opłaty

Możliwość stosowania zabezpieczeń na 
infrastrukturze telekomunikacyjnej

Możliwość stosowania zabezpieczeń na 
infrastrukturze telekomunikacyjnej

ZabezpieczenieZabezpieczenie



Zmiany w Projekcie, korzyści dla PT

 Współpraca z izbami telekomunikacyjnymi oraz sygnały z rynku 
umożliwiły wprowadzenie do Projektu dodatkowych elementów:

– finasowanie wydatków inwestycyjnych brutto

– finasowanie wydatków płynnościowych, w tym VAT dla sektora MŚP

– umożliwienie niskokosztowej konsolidacji poprzez finansowanie przejęcia/akwizycji 
innych PT

 Możliwość finansowania większości wydatków niekwalifikowalnych 
w dotacjach (z wyłączeniem podatku VAT)

 Możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych (ale jeszcze nie 
ukończonych pod względem finansowym i rzeczowym)

 Możliwość stosowania zabezpieczeń na przedmiocie 
inwestycji/przyszłych przychodach generowanych przez inwestycję

 Niższe koszty finasowania dla PT (w porównaniu do finasowania 
komercyjnego)



Przedmiot finansowania – bardziej 
elastycznie niż w dotacjach

Nakłady ponoszone na 
część pasywną, oraz 
aktywną
przedsięwzięcia, 
na rzecz użytkowników 
końcowych

Nieograniczony obszar 
przedsięwzięcia 
 białe punkty adresowe

 szare i czarne punkty 
adresowe 

Budowa, 
rozbudowa,
przebudowa sieci 
telekomunikacyjnej
– finansowanie 
wydatków brutto

Finasowanie 
bieżącej działalności 
PT oraz inwestycji 
już realizowanych



Warto wiedzieć, warto pamiętać

 Znacznie szerszy katalog wydatków kwalifikowalnych w porównaniu do 
finansowania dotacyjnego

 Pożyczka szerokopasmowa może sfinansować „zamknięcie inwestycji” oraz 
podłączenie użytkownika końcowego

 Pośrednicy finansowi, co do zasady, powinni brać pod uwagę specyfikę 
działalności Przedsiębiorców telekomunikacyjnych, również pod kątem 
stosowania zabezpieczeń jednostkowych pożyczek

 Wniosek o pożyczkę różni się od aplikowania o środki dotacyjne – istnieje 
możliwość poprawienia dokumentów wymaganych na etapie wnioskowania

 Pożyczki udzielane są na inwestycje szerokopasmowe realizowane na 
terytorium całego kraju (brak regionalizacji)

 Jeden przedsiębiorca telekomunikacyjny może otrzymać kilka pożyczek na 
realizację kilku przedsięwzięć (brak ograniczenia jednej pożyczki na 
podmiot)
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Bank Gospodarstwa Krajowego 
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 

Warszawa
www.bgk.pl

Instrument pożyczkowy:
Tel.: +48 22 522 94 10

E-mail: sekretariatDPE@bgk.pl



Gwarancja 
telekomunikacyjna



Gwarancja POPC – cel i koncepcja

Cel - ułatwienie w dostępie

do finansowania inwestycji 

szerokopasmowych oraz 

finansowania płynnościowego 

przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych

Produkt - gwarancja spłaty 

kredytu przeznaczonego na 

finansowanie rozwoju 

działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw 

telekomunikacyjnych, w tym 

inwestycji szerokopasmowych
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1 085 mln zł

867,8 mln zł

Akcja kredytowa

Potencjał 
gwarancyjny

Potencjał 
gwarancyjny

Alokacja

414,3 mln zł



do 80 % kwoty kredytudo 80 % kwoty kredytuZakres gwarancjiZakres gwarancji

do 2,5 mln EURdo 2,5 mln EURKwota gwarancjiKwota gwarancji

Kredyt obrotowy lub inwestycyjnyKredyt obrotowy lub inwestycyjnyTyp kredytuTyp kredytu

Do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń 

zw. z pomocą de minimis

Do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń 

zw. z pomocą de minimis

brakbrakProwizjaProwizja

Okres gwarancjiOkres gwarancji

Parametry produktu

Gwarancja POPC
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pomoc de minimis
(wartość wyliczonego EDB)

pomoc de minimis
(wartość wyliczonego EDB)

Forma pomocyForma pomocy

wekselwekselZabezpieczenieZabezpieczenie



Proces udzielenia gwarancji

 składa wniosek o 
kredyt razem z 
wnioskiem o 
gwarancję w banku 
kredytującym 

PRZEDSIĘBIORCA

BANK KREDYTUJĄCY
 outsourcing oceny 

ryzyka kredytowego 
na podstawie Umowy 
między BGK a bankiem 
kredytującym

BGK

UOKIK

 zbieranie informacji 
o udzielonej pomocy 
publicznej,

 sprawozdawczość

 podejmuje 
decyzję 
kredytową,

 sporządza umowę 
kredytową,

 zabezpiecza 
kredyt gwarancją 
BGK



Dostępność gwarancji POPC



 kredyt w złotych
 sektor MŚP
 Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907). 

 Środki z kredytu objętego gwarancją POPC mogą być przeznaczone na:
a) realizację nowej lub utrzymanie istniejącej inwestycji obejmującej budowę,

rozbudowę i przebudowę części aktywnej i pasywnej szerokopasmowej infrastruktury
dostępowej do szybkiego Internetu, w tym nakłady inwestycyjne na akwizycję
użytkowników końcowych;

b) sfinansowanie kosztów kapitału obrotowego związanych z rozwojem prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym w zakresie bieżącego obrotu oraz wzmocnienia
kondycji i płynności finansowej;

c) sfinansowanie kosztów przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między
niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na
rynku.

 Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na
finansowanie kosztów, na które Kredytobiorca uzyskał wsparcie, bądź ubiega się
o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.
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Kryteria dostępu



Określenie kategorii MŚP
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Przedsiębiorstwo: podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę
prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny
rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością,
a także spółki i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą.

Pułapy zatrudnienia i pułapy finansowe:

kategoria MŚP zatrudnienie roczny obrót suma bilansowa

mikroprzedsiębiorstwo < 10 ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR

małe przedsiębiorstwo < 50 ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR

średnie przedsiębiorstwo < 250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR

• powiązane• samodzielne • partnerskie

0 – 24,99% 
udziałów

25% - 50% 
udziałów

ponad 50% 
udziałów

Powiązania w ramach MŚP

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1



Wykluczenia związane z udzieleniem kredytu 
zabezpieczonego gwarancją 

Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony przedsiębiorcy, który: 
 posiada wpis w jakimkolwiek systemie, w którym podlega weryfikacji na

etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku
Kredytującego i które to wpisy zgodnie z tymi przepisami wykluczą
z możliwości uzyskania kredytu w Banku Kredytującym; z tym zastrzeżeniem,
że w przypadku gdy wewnętrzne przepisy Banku Kredytującego nie
przewidują weryfikacji Kredytobiorcy w systemie BR lub BIK, Bank
Kredytujący dodatkowo dokonuje weryfikacji przedsiębiorców w co najmniej
jednej z powyższych baz.

 podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia pochodzącego
z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz
wobec którego orzeczono zakaz, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w art. 9
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016
r. poz. 1541);
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 w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu 
przewidzianego do objęcia gwarancją w ramach portfelowej linii 
gwarancyjnej FG POIR:
– miał wypowiedzianą przez bank kredytujący jakąkolwiek ekspozycję 

kredytową,
– posiadał zadłużenie przeterminowane w banku kredytującym powyżej 30 

dni, w kwocie przekraczającej 500 zł,
– posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w banku kredytującym do 

kategorii „zagrożone” zgodnie z RMF lub w przypadku której, według 
oceny banku kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę 
wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;

 posiadał zaległości z tytułu podatków wobec US oraz zaległości z tytułu 
składek wobec ZUS/KRUS,

 jeśli łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji w ramach umów 
portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR zawartych przez BGK z Bankami 
Kredytującymi, dotyczących kredytów udzielonych przedsiębiorcy przez 
Banki Kredytujące przekroczy równowartość w złotych 2,5 mln euro 
przeliczoną według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z 
dnia udzielenia gwarancji,
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Wykluczenia związane z udzieleniem kredytu 
zabezpieczonego gwarancją c.d.



Forma pomocy
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Pomoc de minimisPomoc de minimis

 Limit pomocy – łączna wartość pomocy przyznana jednemu
przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (w sektorze
transportu drogowego towarów 100 000 EUR) w roku podatkowym,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go
lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto
kwotą gwarancji, o którą się ubiega

 Koszty kwalifikowalne – koszty inwestycyjne, towarzyszące i obrotowe
 Wyłączenia sektorowe – zakres, o którym mowa w rozporządzeniu

1407/2013
 Dokument potwierdzający otrzymanie pomocy – Zaświadczenie

o pomocy de minimis



Wykluczenia sektorowe
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Pomoc de minimis w formie gwarancji może być przyznawana Kredytobiorcom działającym we wszystkich 
sektorach z wyjątkiem:

1) pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 
354 z 28 grudnia 2013, str. 1, z późn. zm.);

2) pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych;

3) pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych w następujących przypadkach:

• kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od 
producentów   podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez Kredytobiorców objętych 
pomocą,

• kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom 
podstawowym;

4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. 
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów 
sprowadzanych 
z zagranicy;

6) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej Kredytobiorcom 
prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.
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Wyliczenie pomocy – wartość EDB

Całość Finansowania – kredyt w kwocie 1 000 000 złotych  

Maksymalna wysokość gwarancji – 800 000 złotych (80%)  

Maksymalna intensywność pomocy – 700 000 złotych  

wartość pomocy liczona jako 
ekwiwalent dotacji brutto (EDB) ~ 120 000 złotych



Objęcie kredytu gwarancją następuje od daty wpisania
umowy kredytu do rejestru po uprzednim spełnieniu
łącznie następujących warunków:

 posiadaniu przez kredytobiorcę zdolności kredytowej,
potwierdzonej pozytywną oceną dokonaną przez bank
kredytujący zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
Banku na dzień podjęcia decyzji kredytowej;

 udokumentowaniu przez bank kredytujący wyniku
weryfikacji potwierdzającej spełnienie warunków objęcia
kredytu gwarancją w zakresie wskazanym w liście
sprawdzającej;

 przyjęciu wymaganych dokumentów.
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Warunki objęcia kredytu gwarancją



Przyjęcie dokumentów

Bank kredytujący przyjmuje:

 Wniosek o udzielenie gwarancji, według wzoru
określonego przez BGK wraz z załącznikiem
dotyczącym pomocy de minimis

 zabezpieczenie na rzecz BGK w formie weksla
własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową;

 w przypadku ustanowienia zabezpieczeń kredytu
objętego gwarancją w postaci hipoteki lub
zastawu rejestrowego – oświadczenie
kredytobiorcy, o wyrażeniu zgody na wstąpienie
BGK w prawa zaspokojonego wierzyciela.
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Wsparcie pochodzące z instrumentu gwarancyjnego POPC może dotyczyć kosztów, które
nie otrzymały dofinansowania ze środków europejskich.

Koszty kwalifikowalne

Kredyt pomostowy – finansujący projekt dotacyjny

Gwarancja POIR

Koszty kwalifikowalne dla dotacji 

Kredyt pomostowy

Koszty niefinansowane w ramach innych 
instrumentów

Kredyt uzupełniający

Gwarancja POPC 80%

Niedozwolone jest 
udzielanie wsparcia  ze 
środków UE z dwóch źródeł 
dla tych samych kosztów 
kwalifikowalnych 

Dotacja - 70% kosztów kwalifikowalnych

Kredyt na 
wkład własny

Łączenie gwarancji z dotacją



Wypłata środków z kredytu

 Kredytobiorca dokumentuje wydatki poniesione 
zgodnie z celem kredytu na podstawie 
dokumentów finansowo-księgowych 
(faktury lub inne dokumenty o równoważnej 
wartości dowodowej). 

 Środki z rachunku kredytu mogą bezpośrednio 
regulować zobowiązania kredytobiorcy lub być 
przekazane na wskazany rachunek Kredytobiorcy. 
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Wypłata z gwarancji

 BGK zobowiązany jest do zapłaty bankowi
kredytującemu niespłaconej kwoty kredytu
w części objętej gwarancją wykorzystanej zgodnie
z celem, bez odsetek i kosztów związanych z
udzielonym kredytem.

 Bank kredytujący przesyła do BGK wezwanie do
zapłaty wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
określonym w treści wezwania, w tym zestawienie
dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających
wykorzystanie uruchomionych środków z kredytu
zgodnie z celem.
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Kontrola realizacji umowy

 poddania się kontroli prowadzonej przez uprawnione organy kontrolne
w zakresie spełnienia kryteriów dostępu, w tym w zakresie uzyskania
pomocy;

 udostępnienia lub przekazywania na wniosek Banku Kredytującego, BGK
oraz uprawnionych organów kontrolnych, dokumentacji potwierdzającej
otrzymanie i wykorzystanie kredytu zgodnie z celem, w tym dowodów
poniesienia kosztów, zestawień dokumentów finansowo-księgowych oraz
dokumentacji, będącej potwierdzeniem wiarygodności danych zawartych
we wniosku o udzielenie gwarancji;

 przechowywanie dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie
kredytu objętego gwarancją przez okres 10 lat od dnia udzielenia
gwarancji.
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Zgodnie z zapisami umowy kredytu kredytobiorca 
zobowiązany jest do:

Kontrola może obejmować dokumentację pozostającą w posiadaniu banku
kredytującego, jak również pozyskaną przez bank od kredytobiorcy – bez
konieczności wizyty kontrolnej na miejscu u kredytobiorcy.



Zalety gwarancji

 wsparcie przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

 ochrona Banku Kredytującego przed ryzykiem i korzyści w postaci
braku obowiązku naliczania wymogu kapitałowego i rezerw;

 zabezpieczenie do 80% kapitału kredytu;

 efekt dźwigni finansowej generujący środki w formie kredytu na
poziomie ok. 2,8-krotności w stosunku do udziału środków
publicznych;

 korzystanie z dobrych praktyk wynikających z doświadczenia
zdobytego podczas wdrażania przez BGK programów gwarancyjnych
wykorzystujących krajowe i europejskie środki publiczne.
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Korzyści dla firm – ostatecznych odbiorców

 umożliwienie finansowania rozwoju i konsolidacji przedsiębiorców
telekomunikacyjnych;

 łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka
decyzyjna;

 brak opłat prowizyjnych;

 zabezpieczenie do 80% kapitału kredytu;

 wsparcie informacyjno-doradcze po stronie Banków Kredytujących
i BGK;

 korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę
(lepsze parametry kredytu dla przedsiębiorcy);

 wsparcie gwarancyjne stanowi pomoc de minimis z zastosowaniem
korzystnego dla przedsiębiorcy wyliczenia poziomu EDB.
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Bank Gospodarstwa Krajowego 
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 

Warszawa
www.bgk.pl

Instrument gwarancyjny:

Tel.: +48 22 522 91 11
E-mail: sekretariatDGP@bgk.pl



Dziękuję za uwagę
Piotr Natkański

Departament Gwarancji i Poręczeń
Bank Gospodarstwa Krajowego 


