
Główne zasady udzielania poręczeń  
w ramach projektu realizowanego z MFR 

 
CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 
Przedsiębiorca może korzystać z Jednostkowych Poręczeń, zabezpieczonych Jednostkowym Reporęczeniem   
w terminie do 36 m-cy, tj. do dnia 08.12.2024r. od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że: 

a) do 36 m-cy od dnia zawarcia Umowy nastąpi złożenie Podmiotowi Organizującemu Przetarg, w którym 
przedsiębiorca bierze udział dokumentu potwierdzającego udzielenie poręczenia jako zabezpieczenie 
zobowiązań wynikających z ustawy PZP w przypadku zatrzymania wadium przez Podmiot Organizujący 
Przetarg, przy czym za datę złożenia przyjmuje się dzień nie wcześniejszy niż data otwarcia ofert wskazana  
w ogłoszeniu o zamówieniu i tylko przy takim założeniu, że w tym dniu faktycznie doszło do otwarcia ofert; 
 
b) do 36 m-cy od dnia zawarcia Umowy nastąpi złożenie Podmiotowi Organizującemu Przetarg, dla którego 
MŚP został wybrany wykonawcą, dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
o Zamówienie Publiczne, na co obie strony tj. Podmiot Organizujący Przetarg i MŚP wyrażają zgodę; 
 
c) do 36 m-cy od dnia zawarcia Umowy nastąpi złożenie dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy o Podwykonawstwo na rzecz generalnego wykonawcy, który jest związany  
z MŚP Umową o Podwykonawstwo, na podstawie której MŚP zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 
 

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM JEDNOSTKOWEGO PORĘCZENIA W RAMACH PROJEKTU? 
Przedmiotem Jednostkowego Poręczenia, zabezpieczonego Jednostkowym Reporęczeniem może być: 

a) wadium przetargowe, składane przez MŚP, które ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
ustawy PZP samodzielnie bądź w konsorcjum (zwane dalej poręczeniem wadialnym); 
 
b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 450 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, składane 
przez MŚP, który zawiera Umowę o Zamówienie Publiczne (samodzielnie bądź w konsorcjum); 
 
c) zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o Podwykonawstwo. 

 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ  Z PORĘCZEŃ W RAMACH PROJEKTU Z MFR? 
1. Poręczenia, zabezpieczone  Reporęczeniem udzielane są wyłącznie przedsiębiorcy: 

a) który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

 
b) który posiada siedzibę lub oddział zarejestrowany na terenie województwa małopolskiego, wpisany do 
CEIDG lub KRS przez okres co najmniej 6 m-cy licząc od dnia złożenia oferty przez przedsiębiorcę, dotyczącej 
zamówienia publicznego, w ramach którego udzielane jest dane Jednostkowe Poręczenie; 

 
c) który samodzielnie lub w konsorcjum w związku i na rzecz prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej lub na rzecz konsorcjum, ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego bądź zawiera Umowę 
o Zamówienie Publiczne; 
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d) który nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na 
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz UE 
C249/1 z 31.07.2014); 
 
e) który nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa 
oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji; 
 
f) który nie jest podmiotem w stosunku, do którego Wykonawca lub osoby upoważnione do jego reprezentacji 
posiadają tak bezpośrednio jak i pośrednio jakiekolwiek powiązania w tym o charakterze majątkowym  
i kapitałowym osobowym czy też faktycznym, które wypływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na 
prawidłowe udzielenie i obsługę Jednostkowego Poręczenia. 
 

2.Jednostkowym Reporęczeniem obejmowane są wyłącznie Jednostkowe Poręczenia udzielane w ramach        
postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych w oparciu o tryby określone w ustawie PZP. 
 
3. Przedsiębiorca, który spełnia warunki, o których mowa powyżej może ubiegać się o Jednostkowe Poręczenie, jeśli 
występuje w konsorcjum, a także jeśli działa jako oficjalnie zgłoszony podwykonawca MŚP związany z generalnym 
wykonawcą Umową o Podwykonawstwo. 
 
WYKLUCZENIA ZAKWALIFIKOWANIA TRANSAKCJI PORĘCZENIA DO PROJEKTU: 
Z projektu wykluczone są poręczenia udzielone na rzecz MŚP, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

a) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów 
tytoniowych; 
b) produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych; 
c) produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych; 
d) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
e) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych; 
f) produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub prekursorów; 
g) likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych; 
h) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych  
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 
i) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą 
im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

  
SKRÓCONY SCHEMAT UDZIELANIA PORĘCZEŃ: 

1. Jednostkowe Poręczenie udzielane jest na wniosek MŚP, do którego załącza dokumenty przetargowe: 

specyfikację warunków zamówienia, draft umowy lub podpisaną umowę w ramach wygranego postepowania 

o zamówienie publiczne. 

2. Następnie udzielenie Jednostkowego Poręczenia zabezpieczonego Jednostkowym Reporęczeniem poprzedzi 

przeprowadzenie przez FRIPWW analizy ryzyka, zgodnie ze stosowaną Metodologią oceny ryzyka. 

3. Jednostkowe Poręczenie jest terminowe. Maksymalny okres Jednostkowego Poręczenia wynosi: 

a) do dnia związania Ofertą w przypadku poręczenia wadialnego; 
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b) do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania je przez Podmiot Organizujący Przetarg za należycie 

wykonane, chyba że zastosowanie znajdą postanowienia art. 453 ust 2-4 PZP, przy czym nie dłużej niż  84 

miesiące od dnia udzielenia ostatniego poręczenia w ramach projektu, tj. nie dłużej niż do 08.12.2031r. 

Każdorazowo dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie umowy jest protokół wystawiony  

i podpisany przez Podmiot Organizujący Przetarg, będący stroną Umowy o  Zamówienie Publiczne. 

4. Przedsiębiorca otrzymuje przygotowany przez FRIPWW draft poręczenia wraz z wyceną do akceptacji  

warunków jego udzielania. 

5. Każde Jednostkowe Poręczenie zabezpieczone Jednostkowym Reporęczeniem wymaga przed jego 

udzieleniem ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z polityką zabezpieczeń stosowaną przez FRIPWW  

z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym zabezpieczeniem każdego Jednostkowego Poręczenia będą 

weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową, o których stanowi § 3 ust. 3 lit. n Umowy. 

6. Przedsiębiorca dokonuje opłaty i może odebrać gotowe poręczenie.  

 

OPŁATY ZA PORĘCZENIA 
1. Fundusz nie pobiera od MŚP opłat innych niż określone w regulacjach stosowanych we FRIPWW. Jednostkowe  

Poręczenia są udzielane na warunkach rynkowych tj. przy zastosowaniu tzw. bezpiecznych stawek, 

określonych w Obwieszczeniu Komisji ws. Zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie 

gwarancji (Dz. Urz.UE C 155 z 20.06.2008) oraz po dokonaniu analizy ryzyka nie wywiązywania się ze 

zobowiązania obejmowanego poręczeniem i oceny przedkładanych zabezpieczeń, zgodnie ze stosowaną 

Metodologią oceny ryzyka i polityką wyceny zabezpieczeń. 

2. Opłaty zgodne z tabelą opłat.  

          
 
 
 

 
 
 
 
 


