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Załącznik nr 1 
do umowy portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych nr 14/LGF-FGP/2020 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY LIMITU FAKTORINGOWEGO 
w ramach portfelowej linii gwarancyjnej LGF FGP  

(wniosek kierowany do BGK za pośrednictwem Faktora) 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy: 
 
 
 

2. Adres siedziby 

 
3. Kod pocztowy: 

- 
4. Województwo 

5.  Telefon stacjonarny: 
 
 

6.  Telefon komórkowy: 
 

7.  Adres  e-mail: 

8. Numer KRS 9 .  REGON         

- 

10. PKD        

 

11.  Forma prawna:1) 

12. NIP 

 

 

13.  Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 2) 

 

II. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ GWARANCJI: 

1. Wnioskuję/my o gwarancję spłaty limitu faktoringowego stanowiącą pomoc publiczną w ramach portfelowej 
linii gwarancyjnej LGF FGP Banku Gospodarstwa Krajowego, jako zabezpieczenie spłaty limitu faktoringowego  
udzielonego przez  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

(nazwa i adres Faktora) 
w kwocie …………………….…………….na okres ………………………..................................……………,  
      (kwota i waluta wnioskowanego limitu faktoringowego) 

2. Wnioskuję/my o gwarancję do dnia ………………….………..…. w wysokości stanowiącej ............ %  kwoty limitu 
faktoringowego wymienionego w pkt 1, tj. w kwocie ............................ zł (w przypadku limitu faktoringowego 
przyznanego w walucie obcej kwota gwarancji wynika z kwoty limitu faktoringowego, wskazanej w pkt 1 w 
zakresie objętym gwarancją według powyższego wskaźnika procentowego, przeliczonej na złote według 
średniego kursu walut NBP ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym dzień wnioskowania o gwarancję).  
 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy: 
1. Wyrażam/y zgodę, aby ostateczne warunki limitu faktoringowego oraz gwarancji zostały określone w umowie 

faktoringowej, uwzględniającej decyzję o przyznaniu limitu faktoringowego i zasady udzielania gwarancji 
(mogą one odbiegać od określonych w niniejszym wniosku w części II (PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ GWARANCJI) 
pkt 1 i 2). 

2. Podpisując umowę faktoringową, o której mowa w pkt 1, akceptuję/my w ten sposób ostateczne warunki 
limitu faktoringowego i gwarancji. Akceptacja ostatecznych warunków limitu faktoringowego i gwarancji 
zawartych w umowie faktoringowej, w przypadku ich odmienności od warunków określonych w niniejszym 
wniosku, stanowi moją/naszą zgodę na zmianę niniejszego wniosku. 

3. Oświadczam/y, że składając niniejszy wniosek zapoznałem/liśmy się z zasadami udzielenia przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) wnioskowanej gwarancji, określonymi w Warunkach uzyskania w Banku 



2 

 

Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty limitu faktoringowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej LGF 
FGP oraz że akceptujemy te zasady. W szczególności zobowiązuję/my się do zwrotu BGK kwoty wypłaconej 
przez BGK tytułem gwarancji, o którą wnioskuję/my wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami od 
zadłużenia przeterminowanego naliczanymi od dnia wypłaty kwoty z gwarancji (w wysokości aktualnie 
obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie, o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) i poniesionymi przez BGK kosztami na wypadek 
dokonania przez BGK wypłaty na rzecz Faktora  kwoty z tytułu takiej gwarancji. 

4. Jestem/jesteśmy świadom/i że w przypadku zapłaty przez BGK kwoty z tytułu gwarancji spłaty limitu 
faktoringowego, BGK wstępuje, z chwilą zapłaty, w prawa Faktora do wysokości dokonanej zapłaty, w tym w 
prawa do ustanowionych zabezpieczeń (w szczególności zabezpieczeń rzeczowych), zgodnie z art. 74 ustawy z 
dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). 

5. Oświadczam/y, że wobec mnie/nas (Wnioskodawcy) nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).  

6. Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązany/i kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu, Rady 
Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w BGK. 

7. Oświadczam/y, że: 

1) Nie ciąży na mnie/nas obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; 

2) Łączna kwota przyznanych mi/nam limitów faktoringowych objętych gwarancjami udzielonymi w ramach 
umów portfelowej linii gwarancyjnej LGF FGP zawartych przez BGK z Faktorem i z innymi faktorami, nie 
przekroczy kwoty 250 mln złotych lub kwoty limitu faktoringowego ustalonej w sposób określony w § 3 ust. 
5 Warunków uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty limitu faktoringowego w 
ramach portfelowej linii gwarancyjnej LGF FGP o ile ta kwota jest niższa niż 250 mln zł; 

3) Łączna kwota przyznanych mi/nam limitów faktoringowych oraz udzielonych kredytów objętych 
gwarancjami w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych nie przekroczy kwoty ustalonej w sposób 
określony w § 3 ust. 5 i 8 Warunków uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty limitu 
faktoringowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej LGF FGP; 

4) Jest mi/nam znana treść art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), stanowiącego, że za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39 tej ustawy, oraz za 
utrudnianie przeprowadzenia kontroli u beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości 
równowartości 10 000 euro; 

5) nie znajdowałem/nie znajdowaliśmy się w dniu 31 grudnia 2019 r. w trudnej sytuacji w rozumieniu 
odpowiednio: rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, albo 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy 
w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej 
przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 3) 

8. Na dzień złożenia wniosku jestem/jesteśmy (właściwe zaznaczyć) 4): 

a) mikroprzedsiębiorcą,  

b) małym przedsiębiorcą 

c) średnim przedsiębiorcą    

d) dużym przedsiębiorcą. 

9. Oświadczam/y, że limit faktoringowy, który ma zostać objęty wnioskowaną gwarancją, wynika z moich/naszych 
rzeczywistych potrzeb płynnościowych, określonych we wniosku o udzielenie faktoringu złożonym u Faktora.  
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10. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i, że dane osobowe zamieszczone w niniejszym wniosku 
będą przetwarzane przez BGK w celu udzielenia i realizacji gwarancji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako niezbędne do zawarcia i wykonania umowy 
gwarancji, oraz w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z gwarancji jako prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez BGK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  
a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem działalności 
bankowej i realizacją zawartych umów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.5) 

11. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez BGK informacji zamieszczonych w niniejszym wniosku, stanowiących 
dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu przeprowadzania badań ewaluacyjnych dotyczących 
gwarancji. Powyższa zgoda została udzielona dobrowolnie.5) 

12. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i o przysługującym, na podstawie RODO, prawie dostępu i 
sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do 
przenoszenia danych, a w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
administratora  prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.5) 

13. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i, że:5) 
1) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  

w rozumieniu art. 22 RODO; 
2) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do 

organizacji międzynarodowych; 
3) podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia gwarancji BGK – niepodanie tych danych skutkuje 

niemożliwością objęcia gwarancją BGK. 

14. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i o przysługującym, na podstawie RODO, prawie do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.5) 

15. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z 
naruszeniem przepisów RODO.5) 

16. Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 389, z późn. zm.), upoważniam BGK do wystąpienia za 
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.5) 

17. Wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez BIK przekazanych przez BGK,  
a dotyczących mnie/nas informacji stanowiących tajemnicę bankową, w zakresie przewidzianym przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Prawo bankowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1896,  
z późn. zm.) oraz innych ustaw - powstałych w związku z wnioskowaną gwarancją, której oświadczenie dotyczy, 
skutkującą podjęciem przez BGK czynności bankowych - przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia 
otrzymania przez BIK takiej informacji lub zapytania. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i, że 
zgoda ta może zostać odwołana przeze mnie w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia złożonego w 
BGK.5)  

18. Informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/ jesteśmy świadomy/i 
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1444, z późn. zm.), dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

19. Wyrażam/y zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez BGK, dotyczących gwarancji 
stanowiących pomoc publiczną – udzielanych w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej LGF FGP oraz zgodę na 
przekazanie moich/naszych (Wnioskodawcy) danych kontaktowych będących w posiadaniu Faktora do BGK. 

 
Do wiadomości Wnioskodawcy: 
1. BGK informuje o możliwości przekazania, na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe danych Wnioskodawcy do systemu Bankowy Rejestr (dalej: system BR), którego 
administratorem danych jest Związek Banków Polskich – Biuro Obsługi Klienta, Warszawa, ul. Postępu 17A. 
BGK informuje, że dane gromadzone w systemie BR w celu bezpieczeństwa systemu bankowego i ochrony 
depozytów bankowych mogą być udostępnione: 
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1) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.  
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie wniosków 
tych biur opartych na upoważnieniu osoby, której dane dotyczą i w zakresie określonym w tym 
upoważnieniu, 

2) bankom – w zakresie, w jakim dane te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych 
oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa  
w części trzeciej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), 

3) instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 

4) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - w  zakresie, w jakim dane te są 
niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń. 

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 10 i 11 Oświadczenia Wnioskodawcy, 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.; 
b) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 
c) Komisja Nadzoru Finansowego; 
d) biura informacji gospodarczej; 
e) banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
f) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu BGK na podstawie zawartej  

z BGK umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).5) 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 10 i 11 

Oświadczenia Wnioskodawcy celów przetwarzania, tj.: 
a) w zakresie udzielenia i realizacji gwarancji, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń. W szczególności ze względu na możliwą kontrolę prawidłowości udzielania 
pomocy dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia programu gwarancji, tj. 
od 30 czerwca 2022 r.; 

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem działalności 
bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez BGK; 

c) w zakresie badań ewaluacyjnych, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie 
przetwarzanie. 5) 

4.  Informujemy, że w BGK powołany został inspektor ochrony danych. Adres poczty elektronicznej do kontaktu  
z inspektorem to: iod@bgk.pl. Z inspektorem można skontaktować się także z wykorzystaniem formularza 
kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.bgk.pl.5) 

 

…………………..,               ……………………       ……………………..                          ……………………………………… 
(miejscowość)  (data)      (pieczęć firmowa)  (podpisy osób upoważnionych do 
       reprezentowania Wnioskodawcy) 
 
 
--------------------------------- 
1)  Forma prawna wg: przedsiębiorstwo państwowe; jednoosobowa spółka skarbu państwa; jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego (w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)); spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w stosunku do których Skarb Państwa/jednostka samorządu terytorialnego/przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka 
Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.); jednostka sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)); inna forma prawna – podać jaka. 

2)  Wpisuje się siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin 
znajduje się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php. 

3) Oświadczenie dotyczy również przedsiębiorstw powiązanych z Faktorantem w rozumieniu załącznika I odpowiednio do:  rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na 

mailto:iod@bgk.pl
http://www.bgk.pl/
http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php
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obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w 
zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

4)  Przedsiębiorcą należącym do kategorii MŚP jest przedsiębiorca spełniający warunki określone w załączniku I odpowiednio do: rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym 
oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dużym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca niespełniający warunków 
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy określonych w załączniku I do rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

5)  Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności lub spółki cywilnej.  


