
Przedsiębiorco! 
Masz pomysł na rozwój własnej firmy? Skorzystaj z poręczenia Funduszu Poręczeń 

Kredytowych ! 
 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu powiatu dzierŜoniowskiego mogą przy ubieganiu się 
o kredyt/poŜyczkę skorzystać z oferty Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu 
DzierŜoniowskiego Sp. z o.o.  Fundusz jest spółką z kapitałem samorządowym, udzielającą 
dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie poręczenia.   

Jednym z udziałowców spółki jest takŜe Gmina DzierŜoniów, która od kilku lat sukcesywnie 
zwiększa swoje udziały w Funduszu, przyczyniając się do rozwoju lokalnych firm.    

Lokalny Fundusz Poręczeniowy ma za zadanie ułatwiać dostęp do finansowania dłuŜnego 
głównie tym przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, którzy mają 
zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych zabezpieczeń własnych (np.: nieruchomości, 
środków trwałych, poręczycieli).      

 
Oferowana przez Fundusz forma wsparcia jest atrakcyjna dla przedsiębiorcy przynajmniej 

z kilku powodów: 
- przedsiębiorca uzyskuje kredyt/poŜyczkę mimo braku wystarczających własnych 

zabezpieczeń,  
- bank/fundusz poŜyczkowy otrzymuje wiarygodne oraz płynne zabezpieczenie, natomiast 

fundusz wspiera dostęp do finansowani,. 
- koszt uzyskania poręczenia jest zdecydowanie mniejszy w porównaniu z innymi prawnymi 

rodzajami zabezpieczeń, 
- przedsiębiorca spełniając warunki formalne uzyskuje poręczenie w stosunkowo krótkim czasie 
- ok. 4-5 dni od momentu  złoŜenia wniosku. 
- przedsiębiorca składa jedynie wniosek o poręczenie oraz załączniki wymagane przez 

instytucje finansowe. Fundusz nie wymaga od przedsiębiorcy  dodatkowych dokumentów.   
 
Podobnie jak większość działających funduszy poręczeniowych, nasz Fundusz zabezpiecza 

maksymalnie do 75 % zaciąganego kredytu/poŜyczki. Kwota jednostkowego poręczenia nie moŜe 
jednak przekroczyć 50.000 PLN. Poręczeniem moŜe być objęty wyłącznie kredyt bezpośrednio 
związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (zarówno kredyt inwestycyjny jak i obrotowy).  

 
Przykład: 
a) przedsiębiorca stara się o kredyt na kwotę 10.000 PLN, 
b) w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń własnych, Fundusz zabezpiecza 

kredyt/poŜyczkę do 75% zobowiązania, czyli 7.500 PLN, 
c) pozostałą część kredytu/poŜyczki przedsiębiorca zabezpiecza innymi prawnie przyjętymi 

rodzajami zabezpieczeń.   
 
Fundusz współpracuje z instytucjami finansowymi posiadającymi atrakcyjną ofertę 

kredytową/poŜyczkową dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.  
 

Z historii funduszy poręczeniowych 
 
Pierwsze fundusze poręczeń kredytowych powstały we Francji w latach 1915-1920. Ze względu 

na szereg zalet powstających funduszy, zyskały one szerokie poparcie organizacji przedsiębiorców. 
Jednak intensywny rozwój tych instytucji przypada na lata 1950-1970. Obecnie instytucje poręczeń 
kredytowych funkcjonują w około 60 krajach na całym świecie i są podstawowym źródłem finansowania 
dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ciągłe zmiany rynków usług finansowych zaowocowały 



powstaniem funduszy poręczeniowych o róŜnej specjalizacji i róŜnych formach działania.  
Na terenie Polski, pierwsze fundusze poręczeniowe zaczęły powstawać na początku lat 90-tych. W tym 
okresie w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych Phare utworzono 8 funduszy działających na szczeblu 
lokalnym, a w ramach Polsko-Brytyjskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości 2 fundusze o 
zasięgu wojewódzkim. Na początku 1995 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzono Fundusz 
Poręczeń Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który swoim zasięgiem działania 
obejmował obszar całego kraju. W 1997 roku fundusz ten zmienił zakres swojej działalności i nadal 
działa pod nazwą Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. 
Szacuje się, Ŝe na dzień dzisiejszy działa w Polsce ok. 60 funduszy poręczeniowych.  
 
Działalność FPKPD Sp. z o.o. 

 
Nasz lokalny Fundusz poręczeniowy rozpoczął swoją działalność w 2003 roku z inicjatywy 

jednostek samorządu terytorialnego naszego powiatu. Pierwsze poręczenie zostało udzielone 
w czerwcu 2004 roku.  

Funduszu udzielił od tego czasu 62 poręczeń na łączna kwotę 1.395.399,00 PLN. Dzięki 
udzielonym poręczeniom powstało na terenie powiatu dzierŜoniowskiego 18 nowych firm oraz zgodnie 
z deklaracjami Beneficjentów Funduszu, poręczenia spółki przyczyniły się do utworzenia 61 nowych 
oraz utrzymania 31 dotychczasowych miejsc pracy.  
 
 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w biurze Funduszu mieszczącym się 
w DzierŜoniowie przy ulicy Batalionów Chłopski 19, tel.: 645-04-31.  

Zapraszamy równieŜ do zapoznania się z ofertą Funduszu na naszej stronie internetowej -  
www.fpkpd.pl, gdzie znajdują się interesujące informacje o działalności Funduszu oraz wykaz instytucji 
współpracujących z Funduszem.  

 
Wszystkich przedsiębiorców serdecznie zapraszamy! 

 


