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„Poręczenie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, 
szansą na rozwój biznesu”



powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

W swoich założeniach Spółka ma pomagać małym i średnim przedsiębiorcom 

mającym siedzibę lub prowadzącym działalność na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, w dostępie do finansowania zewnętrznego ich działalności 

poprzez poręczanie spłaty kredytów, pożyczek i leasingów. Gwarancja spłaty 

zobowiązania jaką oferujemy jest wiarygodnym i bezpiecznym instrumentem 

zastępującym inne formy zabezpieczenia takie jak np. hipoteka, zastaw rejestrowy czy 

blokada środków. Dzięki naszemu poręczeniu przedsiębiorca nie musi zamrażać 

środków i może dowolnie korzystać ze swojego kapitału.



Głównymi udziałowcami Funduszu są: 

-  podmioty, które dają gwarancję bezpieczeństwa i wiarygodności.

Pozostali udziałowcy to: Powiat Bydgoski, Gmina Solec Kujawski, Gmina Żnin, 
Gmina Miasta Chełmża, Gmina Płużnica, Gmina Pakość, Gmina Zakrzewo.
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Zakres działania K-PFPK  obejmuje  całe 

województwo kujawsko-pomorskie. 

 Siedziba Funduszu znajduje się w Toruniu. 

 Informacje o poręczeniu Funduszu, Przedsiębiorca 

może uzyskać u doradcy bankowego, 

w oddziale instytucji finansowej lub w siedzibie Funduszu. 



 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych działa od 2002 r., a jego kapitał 

poręczeniowy wynosi ponad 71 mln zł. Od początku działalności poręczyliśmy 

ponad 5798 kredytów na łączną kwotę przekraczającą pół miliarda złotych. 

Pozwoliło to przedsiębiorcom zaciągnąć kredyty w wysokości miliarda złotych. 

Ponadto dzięki naszemu wsparciu zadeklarowano utworzenie 
 *

ponad 5060 nowych miejsc pracyna terenie całego województwa .
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 W chwili, gdy nie ma możliwości ustanowienia innego zabezpieczenia zobowiązania, 

 Gdy przedsiębiorca poszukuje alternatywnych form zabezpieczeń,

 Gdy istniejące zabezpieczenie jest niewystarczające,

 Gdy przedsiębiorca nie chce blokować na zabezpieczenie swojego majątku, 

    Przy ustanowieniu zabezpieczenia  na okres przejściowy do czasu ustanowienia 

       prawomocnego wpisu hipoteki lub ustanowienia zastawu rejestrowego. 

Poręczenia kredytów i pożyczek.

Poręczenie, to rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu, udzielane na podstawie 

przepisów Prawa Cywilnego. Poręczenie udzielane jest instytucji finansowej, z którą 

współpracuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych w oparciu o 

umowę o współpracy na wniosek, składany przez Przedsiębiorcę w banku lub 

instytucji finansowej.

Kiedy warto zastanowić się nad poręczeniem?



 



 

Nowym produktem w naszej ofercie jest , które udzielane jest:

•zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), 

jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium,

•w oparciu o art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 769 951 1101 i 1529), z zachowaniem warunków 

wykluczających zaistnienie pomocy publicznej, w szczególności warunków o których 

mowa w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 

do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02).

poręczenie zapłaty wadium

Poręczenie zapłaty wadium



 

Poręczenie takie udzielane jest w ramach , przyznawanego na okres 

. Pakiet może składać się z wielu mniejszych poręczeń wystawianych 

przez K-PFPK w trakcie obowiązywania pakietu, na zlecenie Zobowiązanego. 

Łączna kwota poręczeń udzielonych jednemu podmiotowi w ciągu roku 

nie może przekroczyć .

pakietu wadialnego

jednego roku

1,0 mln zł

ü Brak konieczności wpłaty i mrożenia gotówki

ü Atrakcyjna cena 

ü możliwości uczestnictwa w kilku 

       postępowaniach równocześnie

ü Mniejsze koszty 

Wzrost wiarygodności

ü

;

 produktu wobec gwarancji ubezpieczeniowych czy bankowych;

 Wzrost  i 

;

 i wymogi formalne niż w przypadku oferty banków czy ubezpieczycieli;

    uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego;

  Zachowanie , uzyskanie lepszego .

konkurencyjności

ü

płynności finansowej poziomu rozwoju

Poręczenie zapłaty wadium - korzyści dla Przedsiębiorcy



O Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych:

Ř Krajowej Grupy Poręczeniowej Jest udziałowcem 

Ř Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych Jest członkiem  

Ř Krajowego Systemu Usług Należy do struktur  

Ř Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu Jest członkiem  

Ř  1 października 2015 roku opublikowano kolejny rating dla K-PFPK.

Fundusz otrzymał ocenę wiarygodności kredytowej nadaną przez EuroRating Sp. z o.o.

Długoterminowy rating: A- z perspektywą Stabilną

Ř Izby Przemysłowo-Handlowej 
        Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 Jest członkiem  



 

Kontakt:



Dziękujemy za uwagę.
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