
 

 

Informacja prasowa  
Warszawa, 10.05.2021 

 

BGK wdraża gwarancje leasingu  
 

Mikro, małe i średnie firmy otrzymają nowe ułatwienie w dostępie do finansowania. 

Gwarancje BGK dla leasingu wykorzystują środki Paneuropejskiego Funduszu 

Gwarancyjnego. Pomogą wygenerować akcję leasingową o wartości 5,6 mld zł i wesprą 

przedsiębiorców oraz polską gospodarkę w trudnym okresie pandemii koronawirusa. 

Nowe gwarancje BGK zabezpieczą do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej 

bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. 

 

Całkowita kwota środków trwałych sfinansowanych przez firmy leasingowe w Polsce 

wyniosła w 2019 r. 78 mld zł, w ubiegłym roku było to 70 mld zł. Leasing to istotne źródło 

finansowania potrzeb MŚP. Teraz, co szczególnie ważne dla firm w czasie kryzysu 

wywołanego pandemią koronawirusa, przedsiębiorcy będą mieli do niego łatwiejszy 

dostęp. Jednocześnie firmy leasingowe, które podpisały umowę o współpracy z BGK, 

udzielą leasingu na korzystniejszych warunkach.  

 

Dzięki nowym gwarancjom leasingodawcy mogą zaproponować korzystniejsze od 

standardowych warunków, m.in. obniżyć marżę leasingu/pożyczki, wydłużyć okres trwania 

leasingu/pożyczki, zwiększyć kwotę leasingu/pożyczki, obniżyć wymagania co do poziomu 

innych zabezpieczeń. BGK jest pierwszym bankiem rozwoju, który wykorzystuje środki 

Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w formule regwarancji, aby zaoferować 

wsparcie dla biznesu. 

 

–– Elastycznie reagujemy na aktualne potrzeby gospodarki i społeczeństwa, czego 

przykładem jest pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorców, których dotknęła pandemia. Firmy 

skorzystały z niego już 100 tysięcy razy a finansowanie wygenerowane dla gospodarki 

przekracza 76 mld zł. Budujemy partnerskie relacje i współpracę z rynkiem finansowym i 

sektorem publicznym. Wspólnie z naszymi partnerami – Ministerstwem Finansów, 

Związkiem Polskiego Leasingu i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym – pomagamy tym 

firmom, które korzystają z leasingu lub pożyczki leasingowej jako alternatywy dla kredytu 

bankowego. Razem inicjujemy działania i tworzymy rozwiązania, które przyczyniają się do 

rozwoju społeczno-gospodarczego kraju - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu 

BGK.  
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– Przedsiębiorcy już od ponad roku walczą z efektami pandemii, które realnie wpływają na 

polską gospodarkę. Wspólnie z partnerami z BGK i EFI postanowiliśmy przygotować nowe 

kompleksowe rozwiązanie pomocowe, które będzie dotyczyło zarówno umowy leasingowej 

jak i pożyczki leasingowej – mówi Paweł Pach, Przewodniczący KW Związku Polskiego 

Leasingu. – Firmy leasingowe, które będą dystrybuować nowe produkty, będą mogły 

bardziej elastycznie kreować ich politykę cenową, będą w stanie wydłużać okres 

leasingowania czy zwiększać kwotę finansowania. Parametrem, który najbardziej 

optymistycznie nas dziś nastraja, jest fakt gwarantowania przez BGK, aż do 80 proc. 

wartości umowy. Należy podkreślić, że sam program jest bardzo istotnie wyposażony w 

kapitał, który pozwoli wykreować transakcje leasingowe o wartości ponad 5 mld zł (5,6 mld 

zł). Spodziewamy się dużego zainteresowania tym programem wśród wszystkich 

przedsiębiorstw leasingowych zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu. 

Gwarancja korzysta z regwarancji EFI i środków Paneuropejskiego Funduszu 

Gwarancyjnego (EFG). Powstała przy wsparciu Ministerstwa Finansów oraz Krajowego 

Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. BGK 

wykorzystał możliwość stworzoną przez polski rząd w wyniku przystąpienia Polski do  

Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. 
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- Podpisana przez Bank Gospodarstwa Krajowego umowa o nowej portfelowej linii 
gwarancyjnej to bardzo dobra wiadomość dla Polski i dla naszego sektora leasingu. Dzięki 
temu polskie firmy, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, skorzystają z 
instrumentów oferowanych na korzystnych warunkach dzięki gwarancjom w ramach 
Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego – mówi minister finansów, funduszy i polityki 
regionalnej Tadeusz Kościński. 
 
63% polskich przedsiębiorców uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania 
działalności. Na drugim miejscu znalazła się linia kredytowa, która jest ważna dla ponad 
połowy firm MŚP (55%), na kolejnym miejscu przedsiębiorcy wymieniają dotacje (49%). 
 
Niniejsze finansowanie korzysta ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu 
Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw 
członkowskich wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. 
 

Materiał video: https://youtu.be/I7o8UJs6f8Q 
 

Dodatkowe informacje dla mediów: 

• Anna Polak, Związek Polskiego Leasingu,  

e-mail: anna.polak@leasing.org.pl, tel.: (22) 542 41 39 lub 505 83 18 18 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie 

wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, 

finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza 

przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami 

zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów 

służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. 

W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, 

Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, 

udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej 

Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank 

podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie 

pracowników, partnerów i klientów. 

 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która 

skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z 

rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów 

roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. 

Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i 

parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie 

regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz 

propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim 

Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów 

Europy. Więcej na temat ZPL na www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn 

https://pl.linkedin.com/company/zwiazek-polskiego-leasingu-zpl 

https://youtu.be/I7o8UJs6f8Q
http://www.leasing.org.pl/
https://pl.linkedin.com/company/zwiazek-polskiego-leasingu-zpl

