
 
Zmiana programu „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub 
ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.” 

przyj ętego przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2009 r. 
 
 
W programie „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków  
z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.” wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
I. Tytuł programu otrzymuje brzmienie „Finansowe Wspieranie Eksportu”. 
 
II.  Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organy realizujące 
• Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – bank udzielający kredytów eksportowych; 
• Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) – ubezpieczyciel 

obejmujący ochroną kredyty eksportowe; 
• Minister właściwy do spraw finansów publicznych – organ tworzący oraz nadzorujący 

realizację programu; 
• Minister właściwy do spraw gospodarki – organ współpracujący przy tworzeniu, realizowaniu 

oraz monitorowaniu programu; 
• Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych – organ określający szczegółowe zasady 

działalności KUKE S.A. w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń 
eksportowych.” 

 
III.  Punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Cele programu 
- jakościowe 
Ułatwienie zagranicznym oraz krajowym przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących 
eksport polskich towarów i usług. 
- ilościowe 
Wzrost polskiego eksportu poprzez ułatwienia w jego finansowaniu, polegające na udzielaniu 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla: 
• zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków, 
• polskich eksporterów na realizację kontraktów eksportowych 
- z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. o łącznej 
wartości do 5,7 mld zł.” 

 
IV.  Punkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uczestnicy programu 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., polscy 
eksporterzy, importerzy polskich towarów i usług, banki.” 
 

V. W punkcie 4 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 
„Program został ustanowiony w celu pobudzenia wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie 
zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport 
polskich towarów i usług.” 

 
VI.  Punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rola BGK 
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie z własnych środków udzielać kredytów: 
• zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług lub ich bankom, 
• polskim eksporterom na realizację kontraktów eksportowych. 
W celu realizacji tego zadania BGK będzie mógł zaciągać kredyty i poŜyczki, korzystać z linii 
kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych międzynarodowych instytucji 



finansowych oraz emitować obligacje w kraju i za granicą. Zobowiązania te mogą być 
gwarantowane przez Skarb Państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r.  
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. 
 
BGK będzie przedstawiać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz 
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki coroczne sprawozdanie z realizacji programu. 
 
BGK, we współpracy z KUKE S.A., będzie regularnie przeprowadzać badania popytu na 
kredyty wspierające eksport.” 

 
VII.  W punkcie 8 tytuł oraz pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„8. Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do 
spraw gospodarki 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, we współpracy z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki, nadzoruje realizację programu rządowego.” 
 

VIII.  Punkt 9.1. otrzymuje brzmienie: 
„9.1. FINANSOWANIE ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWE.  
a) Kredyt dla nabywcy: 
- Kredyt dla nabywcy w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kredytobiorców lub 

gwarantów ubezpieczony w KUKE S.A. (w tym kredyt dla banku nabywcy),  
- Kredyt dla nabywcy udzielany na zasadach indywidualnej oceny kredytobiorcy lub gwaranta 

ubezpieczony w KUKE S.A. (w tym kredyt dla banku nabywcy),  
- Współfinansowanie przez BGK w ramach konsorcjum banków kredytu dla nabywcy 

ubezpieczonego w KUKE S.A. (w tym kredyt dla banku nabywcy), 
b) Refinansowanie kredytu dostawcy ubezpieczonego w KUKE S.A., 
c) Mechanizm stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych. 

 
ZałoŜenia ogólne produktów.  
a) Kredyt dla nabywcy jest to umowa kredytowa - między instytucją finansową i kredytobiorcą 
- finansująca kontrakt handlowy na eksport towarów lub usług, w ramach którego instytucja 
udzielająca kredytu zobowiązuje się do wypłaty gotówkowej dostawcy w imieniu nabywcy 
zgodnie z warunkami kontraktu, natomiast kredytobiorca (nabywca lub bank nabywcy) 
dokonuje spłaty kredytu. 
b) Refinansowanie kredytu dostawcy jest to umowa kredytu - między instytucją finansową  
i eksporterem - refinansująca kredyt dostawcy udzielony przez eksportera zagranicznemu 
nabywcy polskich towarów lub usług, w ramach której instytucja dokonująca refinansowania 
zobowiązuje się wypłacić dostawcy jego naleŜności przed terminem ich zapadalności. Nabywca 
spłacałby kredyt kupiecki w terminach zgodnych z harmonogramem wynikającym z kontraktu 
eksportowego. Refinansowanie kredytu dostawcy moŜe być realizowane z wykorzystaniem cesji  
praw do odszkodowania w ramach umowy ubezpieczenia w KUKE S.A., przejęcia praw  
i obowiązków ubezpieczającego z ubezpieczenia w KUKE S.A., wykupu naleŜności  
z ubezpieczeniem w KUKE S.A. 
c) Mechanizm stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych polega na dokonywaniu 
wzajemnych rozliczeń pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem, który udzielił 
kredytu eksportowego objętego mechanizmem. Rozliczenia dokonywane są kaŜdorazowo  
w momencie spłaty raty kredytu i polegają na porównaniu wysokości stałej stopy procentowej 
CIRR (ogłaszanej przez Sekretariat OECD) danego kredytu z sumą krótkoterminowej stopy 
procentowej (w szczególności LIBOR, EURIBOR) dla danego okresu i marŜy bankowej  
i przekazaniu róŜnicy między tymi dwiema wartościami. Zasady mechanizmu będą analogiczne 
do Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych. Mechanizm będzie mógł być 
zastosowany po uchyleniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.  
 
Kredyty w zakresie finansowania średnio i długoterminowego (tj. z okresem spłaty 2 i więcej 
lat) będą udzielane, ubezpieczane oraz obejmowane mechanizmem stabilizacji oprocentowania 
kredytów eksportowych zgodnie z warunkami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie 



Wspieranych Kredytów Eksportowych (Porozumienie OECD) oraz Porozumienia w sprawie 
Subsydiów i Środków Wyrównawczych Światowej Organizacji Handlu wyłącznie w ramach 
ubezpieczeń KUKE S.A. gwarantowanych przez Skarb Państwa. 
 
Zgodnie z zasadami Porozumienia OECD udzielane kredyty dla nabywcy oraz kredyty 
dostawcy (poza wyjątkami opisanymi w Porozumieniu) powinny spełniać następujące warunki:  
• mogą finansować maksymalnie do 85% wartości eksportu co oznacza, iŜ udział własny 
nabywcy musi wynosić minimum 15% wartości eksportu;  
• okres spłaty kredytu, liczony od daty zakończenia zobowiązań eksportera wynikających  
z kontraktu, nie moŜe przekroczyć:  
- 8,5 lat w przypadku eksportu do krajów naleŜących do tzw. Kategorii I (zgodnie z klasyfikacją 
OECD), po dokonaniu uprzedniej notyfikacji do Uczestników Porozumienia OECD jeśli okres 
spłaty kredytu przekracza 5 lat;  
- 10 lat w przypadku eksportu do krajów naleŜących do Kategorii II (zgodnie z klasyfikacją 
OECD);  
• spłata kapitału powinna odbywać się w równych ratach, nie rzadziej niŜ co 6 miesięcy;  
• odsetki po dacie rozpoczęcia okresu spłaty nie mogą być kapitalizowane,  
• kredyt eksportowy BGK będzie mógł równieŜ finansować koszty lokalne towarzyszące 
umowie eksportowej do wysokości 30% wartości eksportu.  

 
Zgodnie z zasadami Porozumienia w sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych 
Światowej Organizacji Handlu oprocentowanie kredytów eksportowych udzielanych po 
zmiennej stopie procentowej (LIBOR albo EURIBOR + marŜa) nie moŜe być niŜsze od kosztu 
pozyskania finansowania przez BGK, z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, 
funduszy w takiej samej walucie, na taki sam okres oraz na takich samych warunkach jak kredyt 
eksportowy.  
 
W przypadku kredytów udzielanych po stałej stopie procentowej, zgodnie z Porozumieniem 
WTO w sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych oraz Porozumieniem OECD  
w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, stała stopa procentowa kredytu 
eksportowego nie moŜe być niŜsza niŜ tzw. stopa CIRR, której wysokość dla większości walut 
krajów OECD, w tym złotego, jest co miesiąc publikowana przez Sekretariat OECD.  
W szczególnych przypadkach, zgodnie z Porozumieniem OECD, stopa CIRR jest podwyŜszana 
o 0,2 pp. 
 
Kredyty udzielane przez BGK oraz obejmowane mechanizmem stabilizacji oprocentowania 
kredytów eksportowych będą finansować kontrakty eksportowe spełniające wymóg krajowego 
charakteru eksportowanych towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  
o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. 
 
Składka ubezpieczeniowa KUKE S.A. będzie określona zgodnie z uchwałą Komitetu Polityki 
Ubezpieczeń Eksportowych określającą system stawek opracowany w oparciu o Porozumienie 
OECD.” 

 
IX.  Punkt 9.2. otrzymuje brzmienie: 

„9.2. FINANSOWANIE KRÓTKOTERMINOWE.  
a) Postfinansowanie akredytyw dokumentowych z gwarancją KUKE S.A.  
b) Dyskontowanie naleŜności z akredytyw dokumentowych z gwarancją KUKE S.A.  
c) Potwierdzenie akredytyw dokumentowych z gwarancją KUKE S.A. 
d) Refinansowanie kredytu dostawcy ubezpieczonego w KUKE S.A. 
 
ZałoŜenia ogólne produktów.  
Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem banku do zapłaty na rzecz beneficjenta 
(polskiego eksportera), jeśli ten spełni wszystkie warunki akredytywy tzn., iŜ beneficjent  
w terminie określonym w akredytywie dokona wysyłki towaru importerowi i przekaŜe do 
wskazanego w akredytywie banku wymienione w treści akredytywy dokumenty handlowe. 



Bank niezaleŜnie od woli importera musi się wywiązać ze swojego zobowiązania i dokonać 
zapłaty na rzecz beneficjenta (polskiego eksportera). 

 
a) Przez postfinansowanie akredytyw dokumentowych naleŜy rozumieć udzielenie przez BGK 

bankowi zagranicznemu – otwierającemu akredytywę na rzecz polskiego eksportera – 
kredytu. Środki z kredytu zostaną przekazane polskiemu eksporterowi jako zapłata za 
wysłany towar. Koszt kredytowania jest ponoszony przez importera.  

 
b) Pod pojęciem dyskontowania naleŜności z akredytyw dokumentowych naleŜy rozumieć 

wypłatę przyszłego wpływu z akredytywy eksporterowi, pomniejszoną o wartość dyskonta. 
Warunkiem dyskontowania akredytywy dokumentowej jest zawarty w niej warunek  
o odroczonym terminie płatności przez bank zagraniczny na rzecz beneficjenta. Kosztami 
dyskontowania jest obciąŜany polski eksporter.  

 
c) Potwierdzenie akredytywy stanowi samodzielne zobowiązanie banku potwierdzającego 

do wypłaty z tytułu akredytywy za dokumenty zgodne z warunkami akredytywy. 
 

d) Refinansowanie kredytu dostawcy moŜe być realizowane z wykorzystaniem cesji praw do 
odszkodowania w ramach umowy ubezpieczenia w KUKE S.A., przejęcia praw  
i obowiązków ubezpieczającego z ubezpieczenia w KUKE S.A., a takŜe w formule 
faktoringu z ubezpieczeniem w KUKE S.A. 

 
Produkty udzielane przez BGK w zakresie finansowania krótkoterminowego będą finansować 
kontrakty eksportowe spełniające wymóg krajowego charakteru eksportowanych towarów  
i usług zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeniach eksportowych oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 8 
ust. 2 tej ustawy. 
 
W/w produkty udzielane będą wyłącznie w przypadku eksportu do krajów, w których występuje 
ryzyko nierynkowe dłuŜnika, tj. krajów o których mowa w akcie wykonawczym wydanym na 
podstawie art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeniach eksportowych.” 
 

X. Dodaje się punkt 9.3. w brzmieniu: 
„9.3. FINANSOWANIE EKSPORTERA ZWI ĄZANE Z REALIZACJ Ą KONTRAKTÓW 
EKSPORTOWYCH 
Kredyt na prefinansowanie eksportu z gwarancją KUKE S.A. 
 
ZałoŜenia ogólne produktu.  
Kredyt na prefinansowanie eksportu jest kredytem udzielanym firmom na pokrycie płatności 
związanych z przygotowaniem do realizacji kontraktów eksportowych, wynikających z faktur za 
zakup dóbr i usług oraz odtworzenie, powiększenie i modernizację istniejącego majątku 
trwałego. Oprocentowanie kredytu na prefinansowanie eksportu stanowi sumę stawki rynku 
międzybankowego oraz marŜy BGK. Kredyt jest udzielany na warunkach rynkowych. 
Uzupełnia lukę rynkową w przypadku utrudnionego dostępu do finansowania w bankach 
związanego z brakiem rzeczowych zabezpieczeń lub kierunkiem eksportu.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


