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W III kwartale 2015 r. spółka udzieliła 7 nowych poręczeń, które otrzymali przedsiębiorcy 
z terenu: Gminy Miejskiej Dzierżoniów – 3 poręczenia, Gminy Bielawa – 2, Gminy 
Dzierżoniów – 1 oraz Gminy Pieszyce – 1. Łączna kwota udzielonych poręczeń w III 
kwartale 2015 r. wyniosła 292.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt dwa 
tysiące 00/100). Poręczenia udzielone w III kwartale 2015 r. obejmują poręczenia udzielone 
na zasadach ogólnych (rynkowych) – 4 poręczenia o łącznej wartości 180.000 PLN oraz 
poręczenia udzielone w ramach realizacji Umowy Operacyjnej-Reporęczenie z dnia 
07.08.2015 r. – 3 poręczenia o łącznej wartości 112.000 PLN. Dzięki udzielonym nowym 
poręczeniom, zgodnie z deklaracjami Beneficjentów Funduszu, na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego utworzono 5 dodatkowych oraz utrzymano 1 dotychczasowe miejsce 
pracy.  

Od początku swojej działalności Fundusz udzielił 326 poręczeń na łączną kwotę 
11.433.358,04  PLN (słownie złotych: jedenaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące 
trzysta pięćdziesiąt osiem 04/100), dzięki którym powstało na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego 31 nowych firm, utworzono 167 dodatkowych oraz utrzymano 
101 dotychczasowych miejsc pracy.  

Kapitał spółki zaangażowany jest w 118 poręczeniach – 206 beneficjentów spłaciło swoje 
zobowiązania wobec instytucji finansujących, a w przypadku 2 beneficjentów Fundusz 
dokonał wypłaty poręczenia na rzecz instytucji finansującej.   

 

Poniższa  tabela przedstawia ww. dane w rozbiciu na poszczególne gminy.  

Nowe 

L.p. Nazwa gminy 
Liczba 
poręczeń 

Kwota 
poręczeń 
(PLN) Firmy 

Miejsca 
pracy 

Utrzymane 
miejsca 
pracy 

1. 
Gmina Miejska 
Dzierżoniów 

122 4.489.342,86 6 54 42 

2. Gmina Bielawa 90 2.889.965,24 14 66 32 

3. Gmina Dzierżoniów 34 1.200.800,00 3 17 9 

4. Gmina Piława Górna 25 815.300,00 3 11 9 

5. Gmina Niemcza 10 189.250,00 2 3 1 
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6. Gmina Pieszyce 26 1.092.569,94 - 4 4 

7. Miasto Wałbrzych  11 478.400,00 2 10 2 

8. Gmina Łagiewniki  8 277.730,00 1 2 2 

Razem  326 11.433.358,04 31 167 101 

 

Aktualne zaangażowanie kapitału Funduszu na dzień 30.09.2015 r. z tytułu udzielonych 
poręczeń wynosi 3.082.592,63 PLN (słownie złotych: trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące 
pięćset dziewięćdziesiąt dwa 63/100). Dla porównania, na koniec II kwartału 2015 r. 
zaangażowanie kapitału z tytułu udzielonych poręczeń wynosiło 3.123.998,20 PLN.   

Należy jednak zaznaczyć, że na tak znaczące zaangażowanie ma wpływ realizacja trzech 
Umów Operacyjnych-Reporęczenie. Aktualne zaangażowanie kapitału w aktywne poręczenia 
udzielone w ramach wspomnianych Umów wynosi na dzień 30.09.2015 r. wartość 
2.169.733,07 PLN, z czego 80% tej kwoty (tj. 1.735.786,46 PLN) stanowi Reporęczenie 
Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego.   

Aktualna kwota zaangażowania oznacza, że wartość aktywnych poręczeń w stosunku do 
posiadanego kapitału poręczeniowego wynosi ok. 242%. Udzielając kolejnych poręczeń 
spółka wykorzystuje tzw. mnożnik kapitałowy (pozwalający zgodnie z podpisanymi 
z instytucjami finansowymi umowami współpracy na udzielanie poręczeń pomimo 
zaangażowania całego kapitału poręczeniowego).     

Udzielone poręczenia poprzedzane są posiedzeniem Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu, która 
zgodnie z regulaminem działalności poręczycielskiej, dokonuje rekomendacji złożonych 
wniosków o poręczenie. W trzecim kwartale 2015 r. Komisja Kwalifikacyjna odbyła 2 
posiedzenia, pozytywnie opiniując 2 złożone wnioski o poręczenie. W związku ze zmianą 
Regulaminu działalności poręczycielskiej Funduszu, dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki 
w dniu 29 listopada 2011 r., Komisja opiniuje wnioski o poręczenie, których wartość 
przekracza 40.000,00 PLN. 

W dniu 23 lipca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FPKPD Sp. 
z o.o., na którym reprezentowane było 89,46% kapitału Spółki.  

Podczas Zgromadzenia, udziałowcy podjęli m.in. uchwałę w sprawie przyznania nagrody 
rocznej Prezesowi Zarządu spółki za 2014 rok oraz dyskutowali na temat dokapitalizowania 
spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego.  

W dniu 07 sierpnia 2015 r. Zarząd Funduszu podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
pełniącego funkcję Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
(Priorytet nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 
„Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP”) kolejną (trzecią) Umowę 
Operacyjną-Reporęczenia oraz złożył wniosek o udostępnienie Limitu Reporęczenia w 
wysokości 800.000,00 PLN. W dniu 18 sierpnia br. Menadżer DFP zaakceptował wniosek 
oraz udostępnił spółce Limit Reporęczenia ww. wysokości, co oznacza, że zgodnie z zawartą 
Umową, spółka może udzielać do dnia 31.12.2015 r. preferencyjnych poręczeń dla 
przedsiębiorców z terenu powiatu dzierżoniowskiego.  

W dniu 10 sierpnia 2015 r. odbyło się III w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas 
którego członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia Rady 
oraz podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie działalności 
poręczycielskiej Funduszu (zmiany dot. regulacji związanych z realizacją kolejnej Umowy 
Operacyjnej-Reporęczenia). 

W dniu 06 sierpnia 2015 r. Prezes Zarządu uczestniczył w spotkaniu Pośredników 
Finansowych woj. dolnośląskiego z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego 
dotyczącym nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.    

W dniu 11 sierpnia 2015 r. Prezes Zarządu odbył w siedzibie Dolnośląskiego Funduszu 
Gospodarczego we Wrocławiu spotkanie z przedstawicielami funduszy poręczeniowych woj. 
dolnośląskiego, którego głównym tematem było uzgodnienie wspólnego stanowiska funduszy 
poręczeniowych (przekazanego następnie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego) w 
zakresie instrumentów inżynierii finansowej obecnej i przyszłej perspektywy finansowej w 
nawiązaniu do Analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów 
finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020.   

W dniu 09 września 2015 r. Prezes Zarządu skierował do udziałowców spółki oraz 
Przewodniczących Rad Miast/Gmin wspólników Funduszu wniosek o zaplanowanie 
w przyszłorocznych budżetach środków na objęcie w spółce nowych udziałów. Fundusz 
wystosował również do Gminy Niemcza i Gminy Pieszyce podobne pisma z propozycją 
wejścia kapitałowego do spółki i zaplanowanie na ten cel odpowiednich środków 
w przyszłorocznych budżetach. 


