
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r. 

Poz. 1632 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty 
kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 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. 492 i 504) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji 

spłaty kredytu udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej „pomocą de minimis”, w ramach rządowego 

programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. 

o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

2. Do pomocy de minimis nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów 

(Dz. U. poz. 707). 

§ 2. 1. Pomoc de minimis jest udzielana mikroprzedsiębiorcy, małemu i średniemu przedsiębiorcy, będącemu prze-

twórcą produktów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub wprowadzającemu do 

obrotu te produkty, zwanemu dalej „przedsiębiorcą”, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2. Pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-

go, 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, z późn. zm.
2)

) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

 

 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 

z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79/2, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 

z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 

z 30.07.2018 , str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1. 



     

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1632 

 

 

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.
3)

). 

3. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 1407/2013. 

4. Pomoc de minimis może zostać udzielona po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 6 lit. a rozporządze-

nia 1407/2013. 

§ 3. 1. Pomoc de minimis podlega kumulacji z inną pomocą zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1407/2013. 

2. Pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de mini-

mis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatko-

wych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku 

jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 tysięcy euro. 

§ 4. Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się w sposób określony w art. 4 ust. 6 lit. b rozporządzenia 1407/2013. 

§ 5. 1. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu. 

2. Gwarancja obejmuje kredyty wchodzące w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, 

dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gos-

podarstwa Krajowego a bankiem kredytodawcą. 

§ 6. 1. Gwarancja jest udzielana na wniosek o udzielenie pomocy de minimis składany przez przedsiębiorcę do banku 

kredytodawcy. 

2. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis zawiera informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. 

poz. 730 i 1063). 

3. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis dołącza się zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis, 

pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, otrzymanej w roku bieżącym oraz w dwóch po-

przednich latach, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

§ 7. Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień udzielenia gwarancji. 

§ 8. Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: M. Banaś 

                                                           
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, 

str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, 

Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. 

UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14. 




