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Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w 2002 r. z inicjatywy Województwa Lubuskiego. Od początku 

działalności misją Spółki było wpieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł 

finansowania poprzez udzielanie poręczeń. Na przestrzeni lat Fundusz poszerzał swoją gamę produktów począwszy od poręczeń 

kredytów, pożyczek, poprzez zabezpieczanie transakcji leasingowych aż do poręczeń zapłaty wadium do przetargu i należytego 

wykonania umowy.  

20 lat doświadczenia w poręczeniach, 46 mln kapitału przeznaczonego na wspieranie MSP, wyspecjalizowana kadra i 

szybkość rozpatrywania wniosków a także konkurencyjne stawki prowizyjne to tylko niektóre z atutów Lubuskiego Funduszu 

Poręczeń Kredytowych. 

Zachęcamy Państwa zatem do zapoznania się z ofertą Funduszu, która niewątpliwie jest optymalnym produktem dla 

przedsiębiorcy a dla Instytucji Finansowej pewnym i skutecznym zabezpieczeniem. 
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OFERTA SKIEROWANA DO …  
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają na terenie województwa 

lubuskiego siedzibę, oddział, filię, miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub na 

tym terenie zamierzają przeprowadzić inwestycję.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PORĘCZENIA 
 zabezpieczenie dla firm, który nie posiadają własnego majątku, którym mógłby 

zabezpieczyć finansowanie lub jest ono niewystarczające,

 wzmocnienie zabezpieczenia w przypadku finansowania inwestycji  

o podwyższonym ryzyku, 

 zabezpieczenie w działalnościach/ branżach, w których nie mogą być zastosowane 

inne zabezpieczenia (np. gwarancja BGK),

 LFPK + BGK - dodatkowe zabezpieczenie wraz z gwarancją BGK, które łączenie nie mogą przekroczyć 80% kapitału kredytu/ pożyczki,

 poręczenia LFPK udzielane w ramach pomocy de minimis są bezpłatne w całym okresie poręczenia, a nie tylko w wybranym okresie np. przez pierwszy 

rok.
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Limity poręczenia i prowizje 

Rodzaj 
kredytu/ 
pożyczki 

Rodzaj poręczenia 
Limity procentowe  

i czasowe poręczenia 
Limity Prowizja ** 
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Poręczenie  
w ramach pomocy  
de minimis 

Do 60% kapitału 
Do 60 miesięcy 

Limit jednostkowego poręczenia – 600.000 zł 
Limit łączny zaangażowania na rzecz jednego 
przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstw powiązanych 
kapitałowo i/lub osobowo – 600.000 zł *** 

0 zł 

Poręczenie 
krótkoterminowe 

Do 80% kapitału* 
Do 6 miesięcy 

Limit jednostkowego poręczenia – 1.000.000 zł 
Limit łączny na rzecz jednego przedsiębiorcy – 
2.000.000 zł 

0,2% - do 3 m-cy poręczenia 
0,3% - do 6 m-cy poręczenia 

Poręczenia   
do 800.000 zł. 

Do 80% kapitału* 
Do 120 miesięcy 

Limit jednostkowego poręczenia – 800.000 zł 
Limit łączny na rzecz jednego przedsiębiorcy – 
2.000.000 zł 

0,6% za każde 12 miesięcy poręczenia 

Poręczenia  
standardowe 

Do 80% kapitału* 
Do 120 miesięcy 

Limit jednostkowego poręczenia – 2.000.000 zł 
Limit łączny na rzecz jednego przedsiębiorcy – 
2.000.000 zł 

Od 0,3% - do 6 m-cy poręczenia 
Od 0,6% - od 6 do 12 m-cy poręczenia 
Od 1,1% - od 12 do 24 m-cy poręczenia 
Od 1,6% - od 24 do 36 m-cy poręczenia 
Od 1,8% - od 36 do 48 m-cy poręczenia 
Od 2,0% - od 48 miesięcy poręczenia 
Stawka prowizyjna uzależniona od oceny ryzyka 
poręczeniowego 
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 Poręczenie  

w ramach pomocy  
de minimis 

Do 60% kapitału 
Do 60 miesięcy 

Limit jednostkowego poręczenia – 600.000 zł 
Limit łączny zaangażowania na rzecz jednego 
przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstw powiązanych 
kapitałowo i/lub osobowo – 600.000 zł *** 

0 zł 

Poręczenie 
krótkoterminowe 

Do 80% kapitału* 
Do 6 miesięcy 

Limit jednostkowego poręczenia – 600.000 zł 
Limit łączny na rzecz jednego przedsiębiorcy – 
800.000 zł 

0,2% - do 3 m-cy poręczenia 
0,3% - do 6 m-cy poręczenia 

Poręczenia  
do 480.000 zł. 

Do 80% kapitału* 
Do 36 miesięcy 

Limit jednostkowego poręczenia – 480.000 zł 
Limit łączny na  rzecz jednego przedsiębiorcy – 
800.000 zł 

0,6% za każde rozpoczęte 12 miesięcy 
poręczenia 
 

Poręczenia  
standardowe 

Do 80% kapitału* 
Do 60 miesięcy 

• Limit jednostkowego poręczenia – 600.000 zł 
(przy spłacie jednorazowej zobowiązania) 

• Limit jednostkowego poręczenia – 600.000 zł 
(przy spłacie ratalnej nieregularnej 
zobowiązania) 

• Limit jednostkowego poręczenia – 800.000 zł 
(przy spłacie ratalnej regularnej zobowiązania) 

• Limit łączny na rzecz jednego przedsiębiorcy – 
800.000 zł 

Od 0,3% - do 6 m-cy poręczenia 
Od 0,6% - od 6 do 12 m-cy poręczenia 
Od 1,1%  - od 12 do 24 m-cy 
poręczenia 
Od 1,6% - od 24 do 36 m-cy poręczenia 
Od 1,8% - od 36 do 48 m-cy poręczenia 
Od 2,0% - od 48 miesięcy poręczenia 
Stawka prowizyjna uzależniona od oceny ryzyka 
poręczeniowego 

 

*    Poręczenia LFPK do 80% kapitału kredytu/ pożyczki i na okres do 120 miesięcy są dostępne jedynie dla Instytucji Finansowych, których Umowy Generalne  
o Współpracy dopuszczają takie limity. W pozostałych wypadkach poręczenia mogą być udzielane tylko do 60% kapitału kredytu/ pożyczki oraz na okres do 
60 miesięcy. 

 

**    Prowizja od udzielonego poręczenia jest pobierana jednorazowo za cały okres poręczenia,   najpóźniej w dniu podpisania umowy poręczenia. 
 

*** Maksymalne zaangażowanie łączne w poręczenia LFPK Sp. z o.o. udzielone wyłącznie w ramach pomocy de minimis na rzecz jednego przedsiębiorcy oraz 
przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i/lub osobowo z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów nie może przekroczyć 600.000zł. 

 

Maksymalne zaangażowanie łączne w poręczenia LFPK Sp. z o.o. udzielone na rzecz jednego beneficjenta z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów nie może 
przekroczyć 2.000.000 zł. 
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OFERTA SKIEROWANA DO …  
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie województwa lubuskiego 
tj. mających tutaj z siedzibą, oddział lub realizujących w tym województwie inwestycję. 
 
 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PORĘCZENIA 
➢ możliwość obniżenia opłaty wstępnej w przypadku dodatkowego zabezpieczenia 

transakcji, 

➢ możliwość leasingowania nietypowych przedmiotów leasingu lub tzw. 
trudnozbywalnych, 

➢ możliwość wydłużenia okresu leasingu a tym samym obniżenia Klientowi wysokości 
rat leasingowych. 
 
 

Limity poręczenia i prowizje 

➢ poręczenia w ramach pomocy de minimis    

• do 600.000 zł      

• do 60 miesięcy   

• prowizja 0 zł. 
*wyłączenia: transakcje leasingu zwrotnego, firmy z sektorów wyłączonych z pomocy de minimis m.in.: rybołówstwo, górnictwo węgla, sektory wytwarzania 

podstawowych produktów rolnych, firmy transportowe na leasing środków transportu drogowego  do przewozu towarów (w przypadku innych przedmiotów leasingu 

firmy te mogę ubiegać się o takie poręczenie), 
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➢ poręczenia w ramach kapitałów własnych, prowizja zgodnie z Tabelą opłat i prowizji 

 

Okres poręczenia Do 24 miesięcy Od 24 do 36 miesięcy Od 36 do 48 miesięcy Powyżej 48 miesięcy 

procentowy poręczenia od do od do od do od do 

Od 1 do 20% 0,8% 1,2% 1,0% 1,4% 1,2% 1,6% 1,6% 2,0% 

Od 20 do 40 % 1,0% 1,4% 1,2% 1,6% 1,4% 1,8% 1,8% 2,2% 

Od 40 do 60 % 1,2% 1,6% 1,4% 1,8% 1,6% 2,0% 2,0% 2,4% 

Od 60 % do 80% 1,4% 1,8% 1,6% 2,0% 1,8% 2,2% 2,2% 2,6% 

• Limit jednostkowego poręczenia transakcji leasingowej nie może przekroczyć  1.000.000 zł i 80% wartości finansowania. 

• Okres poręczenia może wynosić maksymalnie 66 miesięcy, w szczególnych przypadkach 126 miesięcy. 

• Limit łączny zaangażowania na rzecz jednego przedsiębiorcy z tytułu poręczeń transakcji leasingowych nie może przekroczyć 1.000.000 zł 

• Maksymalne zaangażowanie łączne w poręczenia LFPK Sp. z o.o. udzielone na rzecz jednego przedsiębiorcy z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów nie może 
przekroczyć 2.000.000 zł. 

 

Wszystkie opłaty prowizyjne są opłatami brutto i pobierane jednorazowo za cały okres obowiązywania poręczenia 
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OFERTA SKIEROWANA DO …  
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział  na terenie woj. lubuskiego 
albo startują w przetargach organizowanych przez Zamawiającego, który posiada siedzibę  
w województwie lubuskim. 

 
WADIUM DO PRZETARGÓW … 
realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych lub organizowanych poza ustawą Prawo 
Zamówień publicznych m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółki wodne, przedsiębiorstwa 
energetyczne, podmioty sektora finansów publicznych. 

 
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PORĘCZENIA 
➢ minimum formalności i niskie koszty poręczenia, 

➢ brak konieczności wpłaty i zamrożenia gotówki, 

➢ możliwość udziału w wielu przetargach jednocześnie, 

➢ szybka decyzja – przyznanie pakietu do 2 dni roboczych, poręczenie konkretnego przetargu w 
ramach pakietu 1 dzień roboczy. 

 

Limity poręczenia 

➢ w ramach pakietu wadialnego do 1 mln zł. 

➢ indywidulane poręczenie do 700 tys. zł 

➢ na okres do 90 dni 

 

Konkurencyjne prowizje  

➢ od 0,5% do 1,5% za indywidualne 

poręczenie zapłaty wadium 

➢ 100 zł za udzielenie pakietu 
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• Poręczenie jest formą bezgotówkowego wniesienia zabezpieczenia do umowy z 

Zamawiającym, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

• Poręczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady jest alternatywą 

dla zabezpieczenia wnoszonego w formie gotówkowej oraz dla gwarancji 

oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe i banki. 

 

OFERTA SKIEROWANA DO …  
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa lubuskiego lub 

mającego zamiar realizować zamówienie publiczne na rzecz Zamawiającego z 

siedzibą na terenie województwa lubuskiego. 

 
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PORĘCZENIA 
➢ brak konieczności angażowania środków własnych w zabezpieczeni  e transakcji 

➢ wzmocnienie wiarygodności i pozycji przedsiębiorcy 

➢ zabezpieczenie płatności 

➢ Może przystąpić do wielu przetargów jednocześnie 

➢ Poręczenia wystawiane są zarówno w formie elektronicznej oraz pisemnej 

➢ Przedsiębiorca oszczędza czas a zyskuje profesjonalną oraz kompleksową obsługę  

 

Limity poręczenia 

➢ w ramach pakietu wadialnego do 1,5 mln zł. 

➢ indywidulane poręczenie do 1,0 mln zł 

➢ na okres łącznie do 132 miesięcy. 

mailto:lfpk@lfpk.pl
http://www.lfpk.pl/

