
Tabela opłat i prowizji  
poręczeń zapłaty wadium oraz poręczeń należytego 

wykonania umowy i rękojmi za wady  

lub gwarancji jakości 
 

§ 1 

 

Ustala się następujące opłaty i prowizje dla poręczeń zapłaty wadium i poręczeń  

należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości w ramach Funduszu 

Gwarancyjnego ze środków monitorowanych przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości: 

1. prowizje od udzielenia poręczenia zapłaty wadium w wysokości 1% od kwoty 

poręczenia, nie mniej niż 50 zł, (50% zapłaconej prowizji może zostać zaliczone               

na poczet prowizji, o której mowa w § 1 ust. 2).    

2. opłaty i prowizje dla poręczeń zabezpieczenia należytego wykonania umowy i rękojmi 

za wady lub gwarancji jakości: 

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość 

1. 

Prowizja od udzielonego poręczenia należytego 

wykonania umowy i rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości do kwoty 200 000 zł: 

a) za pierwszy półroczny okres trwania poręczenia 

b) za każdy kolejny rozpoczęty kwartalny okres 

trwania poręczenia  

 

 

 

 

1,0% 

nie mniej niż 150 zł 

 
 

0,4% 

 

2. 

Prowizja od udzielonego poręczenia należytego 

wykonania umowy i rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości od kwoty 200 000,01 zł do kwoty 

500 000 zł: 

a) za pierwszy półroczny okres trwania poręczenia 

b) za każdy kolejny rozpoczęty kwartalny okres 

trwania poręczenia  

 

 

 

 

 

0,9% 

nie mniej niż 150 zł 

 
 

0,4% 

 



3. 

Prowizja od udzielonego poręczenia należytego 

wykonania umowy i rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości powyżej kwoty 500 000,01 zł: 

a) za pierwszy półroczny okres trwania poręczenia 

b) za każdy kolejny rozpoczęty kwartalny okres 

trwania poręczenia  

 

 

 

 

0,8% 

nie mniej niż 150 zł 

 
 

0,3% 

 

3. pozostałe opłaty i prowizje: 

 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie limitu* 

 

100 zł 

2. 
Za wprowadzenie zmian do umowy poręczenia  

w formie aneksu 50 zł 

3. Zmiana okresu poręczenia (wydłużenie) 

 

Wg zasad określonych § 1 ust. 2  

nie mniej niż 50 zł 

4. Za wysłanie wezwania lub monitu 
50 zł 

5. 

 

Rezygnacja z udzielonego poręczenia  100 zł 

*w przypadku decyzji negatywnej – opłata za rozpatrzenie nie podlega zwrotowi 
 

4. Prowizja od udzielanych poręczeń zapłaty wadium i zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady odpowiada cenie 

rynkowej. 


