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Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

Powołany w 2002 roku przez Województwo Dolnośląskie

Większościowymi udziałowcami Funduszu są 

Województwo Dolnośląskie i Bank Gospodarstwa Krajowego

Pomaga MŚP z Dolnego Śląska otrzymać kapitał 

na rozwój działalności gospodarczej



Poręczenia wadialne – podstawa prawna
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Art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2    

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).



Poręczenia wadialne – dla kogo
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Mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

posiadającego siedzibę lub prowadzącego działalność 

na obszarze województwa dolnośląskiego



Poręczenia wadialne – pakiet i jednostkowe
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Pakiet poręczeń wadialnych

łączny limit poręczeń wadialnych 

o jakie można wnioskować to 1 mln zł 

do wykorzystania przez 12 miesięcy 

Jednostkowe poręczenia

udzielane w ramach pakietu wadialnego 

na okres do 90 dni,

do wysokości 500 tys. zł 



Przyznanie pakietu i korzystanie 
z jednostkowych poręczeń wadialnych
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Klient przesyła wypełnione dokumenty 
(do pobrania na www.dfg.pl) do DFG

Weryfikacja formalno-prawna, 
jakościowo-finansowa DFG i podjęcie 
decyzji o udzieleniu pakietu poręczenia 
zapłaty wadium (2-3 dni robocze)

Po pozytywnej decyzji, podpisanie umowy 
o udzielenie poręczenia pakietu 
wadialnego

Po podpisaniu Umowy Klient ma czynny 
limit do wykorzystania na jednostkowe 
poręczenia zapłaty wadium

PRZYZNANIE PAKIETU

Klient wysyła do DFG SIWZ oraz 
wniosek o udzielenie jednostkowego 
poręczenia zapłaty wadium

DFG przygotowuje dokument 
(1-2 dni robocze)

Klient po opłaceniu prowizji i po 
akceptacji dokumentu, odbiera osobiście  
poręczenie jednostkowe w siedzibie DFG

KORZYSTANIE Z JEDNOSTKOWYCH 
PORĘCZEŃ WADIALNYCH



Zalety poręczenia wadialnego

Możliwość równoczesnego 

wzięcia udziału w wielu 

przetargach

Przedsiębiorca 

nie zamraża 

swoich środków

Atrakcyjna cena 

(od 0,5% wartości 

poręczenia, min. 200 zł)
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Kontakt

tel. 71 343 79 64, 

tel. kom. 696 871 433, 534 699 663 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

50-148 Wrocław, ul. Wita Stwosza 3

www.dfg.pl

wadia@dfg.pl

www.dfg.pl


