
DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SP. Z O.O.



www.dfg.pl

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

 powołany w 2002 roku przez Województwo Dolnośląskie

 większościowymi udziałowcami Funduszu są obecnie

Województwo Dolnośląskie i Bank Gospodarstwa Krajowego

 pomaga MMŚP z Dolnego Śląska otrzymać kapitał 

na rozwój działalności gospodarczej



www.dfg.pl

Produkty

 poręczenia zapłaty wadium

 poręczenia należytego wykonania

 poręczenia kredytów i pożyczek

 poręczenia transakcji leasingowych

 poręczenia faktoringu



Poręczenia – dla kogo

www.dfg.pl

mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, posiadającego siedzibę 

lub prowadzącego działalność na obszarze województwa dolnośląskiego

przedsiębiorcy posiadającego zdolność do obsługi zobowiązań

przedsiębiorcy typu startup



DFG Sp. z o.o. – współpracujemy z…

www.dfg.pl



PORĘCZENIA ZAPŁATY WADIUM



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM – podstawa prawna

www.dfg.pl

Poręczenia zapłaty wadium DFG są honorowane w postępowaniach na podstawie art. 97 ust. 7 

pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2    

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

§



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM a rodzaje postępowań

www.dfg.pl

 Poręczenia wadialne udzielane są w postępowaniach organizowanych na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

 W postępowaniach organizowanych z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych 

poręczenie zapłaty wadium może być udzielone jeśli jego organizatorami są:

• jednostki sektora finansów publicznych, 

• przedsiębiorstwa państwowe, 

• spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 

• spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

• spółdzielnie mieszkaniowe, 

• spółki wodne, 

• przedsiębiorstwa energetyczne.



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM – PAKIET

www.dfg.pl

 określany wartościowo limit poręczeń wadialnych, w ramach którego 

na wniosek przedsiębiorcy mogą być udzielane indywidualne poręczenia wadialne

 maksymalna wysokość to 1 mln zł

 czas na wykorzystanie pakietu to 12 miesięcy

 decyzja o przyznaniu pakietu do 5 dni

 podpisanie umowy na pakiet jest warunkiem koniecznym do udzielania 
jednostkowych poręczeń wadialnych



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM 

www.dfg.pl

Poręczenia zapłaty wadium

 udzielane w ramach pakietu wadialnego 

 maksymalny czas udzielenia poręczenia do 127 dni

 maksymalna wartość jednego poręczenia wadialnego do 500 tys. zł

 wystawienie poręczenia nawet w jeden dzień



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM – zalety

możliwość równoczesnego 

uczestniczenia w wielu 

postępowaniach o wysokiej 

wartości finansowej

przedsiębiorca 

nie „zamraża” 

swoich środków

atrakcyjna cena 

(od 0,5% wartości poręczenia, 

min. 200 zł)

www.dfg.pl



Poręczenia ZAPŁATY WADIUM 

– procedura przyznania i korzystanie z pakietu

www.dfg.pl

Klient przesyła wypełnione dokumenty 
(do pobrania na www.dfg.pl) do DFG

Weryfikacja formalno-prawna, 
jakościowo-finansowa DFG i podjęcie 
decyzji o udzieleniu pakietu wadialnego 
(do 5 dni roboczych)

Po pozytywnej decyzji, podpisanie Umowy 
o udzielenie poręczenia pakietu 
wadialnego

Po podpisaniu Umowy Klient może korzystać 
w ramach czynnego pakietu z poręczeń 
wadialnych

PRZYZNANIE PAKIETU

1

2

3

4

Klient wysyła do DFG SIWZ oraz wniosek 
o udzielenie poręczenia wadialnego 
w ramach pakietu wadialnego

DFG przygotowuje dokument 
(1-2 dni robocze)

Poręczenie wadialne po opłaceniu 
i akceptacji jest wysyłane do Klienta 
mailem z e-podpisem

KORZYSTANIE Z PORĘCZEŃ 
WADIALNYCH

1

2

3



PORĘCZENIA 
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY



Poręczenia NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
a rodzaje postępowań

www.dfg.pl

 Poręczenia należytego wykonania umowy udzielane są w postępowaniach organizowanych na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych.

 W postępowaniach organizowanych z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych 

poręczenie zapłaty wadium może być udzielone jeśli jego organizatorami są:

• jednostki sektora finansów publicznych, 

• przedsiębiorstwa państwowe, 

• spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 

• spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

• spółdzielnie mieszkaniowe, 

• spółki wodne, 

• przedsiębiorstwa energetyczne.



Poręczenia NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – LINIA

www.dfg.pl

 określany wartościowo limit w linii poręczeń należytego wykonania umowy, w ramach 

którego na wniosek przedsiębiorcy mogą być udzielane indywidualne poręczenia 

należytego wykonania umowy

 maksymalna wysokość to 300 tys. zł

 czas na wykorzystanie linii to 6 miesięcy

 decyzja o przyznaniu linii do 5 dni

 podpisanie umowy na linię poręczeń jest warunkiem koniecznym 

do udzielania jednostkowych poręczeń należytego wykonania umowy



Poręczenia NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

www.dfg.pl

Poręczenia jednostkowe należytego wykonania umowy

 udzielane w ramach przyznanej linii poręczenia

 maksymalny czas udzielenia poręczenia to 8 lat

 maksymalna wartość jednego poręczenia należytego wykonania umowy 

do przyznanego limitu

 wystawienie poręczenia nawet w jeden dzień



Poręczenia NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – zalety

poręczenie podnosi

wiarygodność firmy

przedsiębiorca 

nie „zamraża” 

swoich środków

poprawa płynności finansowej 

firmy – brak konieczności 

korzystania z kredytu

www.dfg.pl

!

atrakcyjna cena



Poręczenia NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
– procedura przyznania i korzystanie z linii

www.dfg.pl

Klient przesyła wypełnione dokumenty
do DFG

Weryfikacja formalno-prawna, 
jakościowo-finansowa DFG i podjęcie 
decyzji o udzieleniu linii należytego 
wykonania (do 5 dni roboczych)

Po pozytywnej decyzji, podpisanie Umowy 
o udzielenie linii poręczenia należytego 
wykonania umowy

Po podpisaniu Umowy Klient może korzystać 
w ramach czynnej linii z poręczeń 
należytego wykonania umowy

PRZYZNANIE LINII

1

2

3

4

Klient wysyła do DFG SIWZ oraz wniosek 
o udzielenie poręczenia należytego 
wykonania umowy w ramach 
przyznanego limitu

DFG przygotowuje dokument 
(1-2 dni robocze)

Poręczenie należytego wykonania 
umowy po opłaceniu i akceptacji jest 
wysyłane do Klienta mailem 
z e-podpisem

KORZYSTANIE Z PORĘCZEŃ 
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1

2

3



PORĘCZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK



 brak wymogu minimalnego okresu działania firmy 

 maksymalna wartość poręczenia 1 mln zł

 dotyczy kredytów i pożyczek obrotowych

 udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 80%

 okres poręczenia do 60 miesięcy 

 opłata 0 zł 

Poręczenia KREDYTÓW I POŻYCZEK – warunki (REPO)

www.dfg.pl

Poręczenia w ramach projektu post-JEREMIE, którymi zarządza Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 



Poręczenia KREDYTÓW I POŻYCZEK – warunki (standard)

www.dfg.pl

 brak wymogu minimalnego okresu działania firmy 

 maksymalna wartość poręczenia 700 tys. zł

 udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 70%

 okres poręczenia do 60 miesięcy 

 opłata zgodnie z przyjętą przez DFG tabelą opłat i prowizji na stronie www.dfg.pl



Poręczenia KREDYTÓW I POŻYCZEK – zalety

www.dfg.pl

 dostęp do finansowania zewnętrznego dla firm z małym stażem

 ułatwienie i przyśpieszenie transakcji kredytowej

 zmniejszenie opłaty/marży instytucji finansowych

 zastępuje tradycyjne formy zabezpieczenia kredytu

 atrakcyjna cena 

 brak zbędnych formalności

 szybka decyzja 

 przedsiębiorca nie „zamraża” swoich środków



Poręczenia KREDYTÓW I POŻYCZEK – procedura udzielania

www.dfg.pl

Klient udaje się do Banku, 
który ma podpisaną umowę 

o współpracy z DFG

Pracownik Banku przyjmuje 
wniosek o udzielenie poręczenia 
wraz z dokumentacją kredytową 

i przesyła skany kompletu 
dokumentów do DFG

Weryfikacja formalno-prawna 
oraz jakościowo-finansowa 

przeprowadzona przez 
DFG i podjęcie decyzji 
o udzieleniu poręczenia 

(2-3 dni robocze)

Po pozytywnej decyzji 
DFG przesyła mailowo 

do Banku:
• umowę o udzielenie poręczenia,
• weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową,
• FV do zapłaty prowizji (jeżeli dotyczy)

Klient podpisuje dokumenty
i Bank wysyła skany 

do DFG celem weryfikacji. 
DFG odsyła skan Umowy 

poręczenia do Banku celem 
uruchomienia kredytu

1 2 3

4 5



PORĘCZENIA 
TRANSAKCJI LEASINGOWYCH



www.dfg.pl

 brak wymogu minimalnego okresu działania firmy 

 maksymalna wartość poręczenia 1 mln zł

 dotyczy leasingu operacyjnego

 udział procentowy w Instrumencie Finansowym: 

- do 80% wartości netto przedmiotu leasingu w przypadku poręczenia transakcji leasingowej do 500 tys. zł

- do 70% wartości netto przedmiotu leasingu w przypadku poręczenia transakcji leasingowej powyżej 500 tys. zł

 okres poręczenia do 60 miesięcy 

 brak opłat za udzielone poręczenie

Poręczenia TRANSAKCJI LEASINGOWYCH – warunki (REPO)

Poręczenia w ramach projektu post-JEREMIE, którymi zarządza Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 



www.dfg.pl

 brak wymogu minimalnego okresu działania firmy 

 maksymalna wartość poręczenia 350 tys. zł

 dotyczy leasingu finansowego i operacyjnego

 udział procentowy w Instrumencie Finansowym do 80% wartości netto przedmiotu leasingu

 okres poręczenia do 60 miesięcy 

 opłata od 0,8% do 2,2% udzielonego poręczenia w zależności od wartości i okresu trwania poręczenia

Poręczenia TRANSAKCJI LEASINGOWYCH – warunki (standard)



Poręczenia TRANSAKCJI LEASINGOWYCH – zalety

www.dfg.pl

 brak konieczności angażowania majątku prywatnego – „zamrażania” własnych środków

 skuteczne zastąpienie tradycyjnej formy zabezpieczeń, np. hipoteki

 obniżenie opłaty wstępnej

 możliwość finansowania nietypowych przedmiotów leasingu, np. linii produkcyjnych

 zabezpieczenie o wysokiej płynności – ułatwia i przyspiesza transakcję leasingową

 decyzja w kilka dni

 atrakcyjna cena



Poręczenia TRANSAKCJI LEASINGOWYCH – procedura

www.dfg.pl

Klient udaje się do Instytucji 
Finansującej, 

która ma podpisaną umowę 
o współpracy z DFG

Pracownik Instytucji Finansującej 
przyjmuje wniosek o udzielenie 

poręczenia wraz z pozostałą 
dokumentacją oraz przesyła skany 

kompletu dokumentów 
do DFG

Weryfikacja formalno-prawna 
oraz jakościowo-finansowa 

przeprowadzona przez 
DFG i podjęcie decyzji 
o udzieleniu poręczenia 
(do 7 dni roboczych)

Po pozytywnej decyzji 
DFG przesyła mailowo 

do Instytucji Finansującej:
• umowę o udzieleniu poręczenia,
• weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową,
• FV do zapłaty prowizji (jeśli 

dotyczy)

Klient podpisuje dokumenty
i Instytucja Finansująca wysyła 

skany do DFG
celem weryfikacji. 

DFG odsyła skan Umowy 
poręczenia do Instytucji 

Finansującej celem uruchomienia 
leasingu

1 2 3

4 5



PORĘCZENIA FAKTORINGU



Poręczenia FAKTORINGU – warunki (REPO)

www.dfg.pl

 brak wymogu minimalnego okresu działania firmy

 wartość poręczenia nie może przekroczyć (równocześnie) 80% aktualnej 

wartości przyznanego limitu i kwoty 300 tys. zł

 okres poręczenia do 12 miesięcy

 opłata 0 zł 

Poręczenia w ramach projektu post-JEREMIE, którymi zarządza Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 



Poręczenia FAKTORINGU – warunki (standard)

www.dfg.pl

 brak wymogu minimalnego okresu działania firmy

 wartość poręczenia nie może przekroczyć (równocześnie) 80% aktualnej 

wartości limitu głównego i kwoty 300 tys. zł

 okres poręczenia do 12 miesięcy 

 opłata zgodnie z przyjętą przez DFG tabelą opłat i prowizji na stronie www.dfg.pl



Poręczenia FAKTORINGU – zalety

www.dfg.pl

 zabezpieczenie ułatwiające przedsiębiorcy uzyskanie produktów faktoringowych

 szybka realizacja – decyzja o udzieleniu poręczenia do 3 dni 

 brak opłat (projekt REPO)



Poręczenia FAKTORINGU – procedura

www.dfg.pl

Klient udaje się do Faktora, 
który ma podpisaną umowę 

o współpracy z DFG

Pracownik Faktora przyjmuje 
wniosek o udzielenie poręczenia 

wraz z pozostałą dokumentacją oraz 
przesyła skany kompletu 

dokumentów do DFG

Weryfikacja formalno-prawna 
oraz jakościowo-finansowa 

przeprowadzona przez  
DFG i podjęcie decyzji 
o udzieleniu poręczenia 

(2-3 dni robocze)

Po pozytywnej decyzji 
DFG przesyła mailowo 

do Faktora:
• umowę o udzielenie poręczenia,
• weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową,
• FV do zapłaty prowizji (jeżeli dotyczy)

Klient podpisuje dokumenty
i Faktor wysyła skany 

do DFG celem weryfikacji. 
Po pozytywnej weryfikacji DFG odsyła 
skan Poręczenia do Faktora celem 

uruchomienia limitu faktoringu

1 2 3

4 5



Zapraszamy do kontaktu

tel. 696 871 433

tel. 534 699 663

tel. 570 448 000

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

www.dfg.pl

poreczenia@dfg.pl

www.dfg.pl


