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Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców eksportujących 
poza Unię Europejską 

28 marca 2011 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EKSPORTUJĄCYCH 
POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Ekspertami zaproszonymi do rozmowy są Pani EWA PIOTROWSKA i 
Pan RAFAŁ WASAK reprezentujący Bank Gospodarstwa Krajowego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Bank Gospodarstwa Krajowego jako paostwowa instytucja 
finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia 
ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie paostwowych programów społeczno-
gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesnośd i wysoką 
jakośd oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby. 
 
*Główny+: jarex wszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest sprawna i efektywna 
kosztowo realizacja działalności zleconej przez Paostwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty 
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działalności własnej dla wybranych segmentów rynku, w których bank może wykorzystad swoje 
naturalne przewagi. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Szczegółowe informacje o ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego 
znajdą Paostwo na stronie: www.bgk.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Pani EWA PIOTROWSKA jest ekspertem Departamentu Wspierania 
Handlu Zagranicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie 
obsługi operacji dokumentów, w tym akredytyw, inkas oraz gwarancji w obrocie dewizowym. W ramach 
Rządowego Programu Wspierania Eksportu obsługuje transakcje dotyczące finansowania 
krótkoterminowego związanego z rozliczeniem w postaci akredytyw. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Pan RAFAŁ WASAK jest Naczelnikiem Wydziału Finansowania 
Eksportu w Departamencie Wspierania Handlu Zagranicznego Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Uczestniczył przy formułowaniu założeo a obecnie odpowiedzialny m.in. za realizacje Rządowego 
Programu Wspierania Eksportu. Program umożliwia uzyskanie przez firmy zagraniczne atrakcyjnego 
kredytu na zakup polskich towarów i usług. 
 
*Główny+: Rafał wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Oboje są absolwentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Informacje na temat Ekspertów znajdą Paostwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Na początku naszego spotkania prosimy wyjaśnid jaki jest cel 
rządowego programu wspierania eksportu. 
 
*Główny+: OSKAR wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:02: Program powstał dla stymulacji wzrostu polskiego eksportu 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:02: umożliwia firmom zagranicznym uzyskanie kredytu na zakup polskich 
towarów i usług 
 
*Henryk+ 10:04: Witam, chciałbym zapytad czy wszyscy przedsiębiorcy mogą ubiegad się o wsparcie 
eksportu swoich towarów, usług? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:06: Proszę pamiętad, że ekspert koocząc wypowiedź używa znaku ">" 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 10:07: Do Henryk: Może to byd dowolna firma, która jest w stanie 
zrealizowad kontrakt eksportowy. Przedmiotem eksportu powinien byd towar/usługi przynajmniej w 
50% pochodzenia polskiego> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:07: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:09: Atrakcyjnośd programu polega na tym, że polscy eksporterzy 
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[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:09: • Uzyskują możliwośd zaoferowania swoim zagranicznym 
kontrahentom zakupu na warunkach kredytowych 
• Dzięki dofinansowaniu paostwa i formule non-profit programu, warunki kredytów są atrakcyjne 

(m.in. niskie, stałe stopy procentowe), nie gorsze niż warunki, kredytów, które oferuje zagraniczna 
konkurencja, 

• Nie ponosi ryzyka braku zapłaty przez importera.> 
 
*Zbigniew+ 10:09: Dzien dobry, chciałbym zapytad jakie namacalne korzyści z Programu Wsparcia 
Eksportu odnoszą polscy eksporterzy? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:10: Dodatkową korzyścią jest możliwośd finansowania odbiorców z krajów o 
wysokim ryzyku, np. z Białorusi, Ukrainy lub Rosji> 
 
*Marcin+ 10:12: Jakie warunki musi spełniad eksporter, żeby skorzystad z Programu?> 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 10:13: Do: Marcin• Eksportowane towary lub usługi muszą spełniad wymóg 
o krajowym pochodzeniu, ustalany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, 
Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097 
• Eksport jest realizowany na podstawie kontraktu. 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 10:15: W przypadku eksportu dóbr konsumpcyjnych, rozliczenie następuje 
poprzez akredytywę> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:15: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:15: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Marcin+ 10:17: Czy mogłaby Pani wyjaśnid pojęcie "akredytywę"? 
 
[Marcin] 10:17: > 
 
*Skoczów+ 10:17: Chciałbym zapytad czy lista krajów o wysokim ryzyku zmienia się, czy jest ona 
uaktualniana przez BGK i co jaki czas? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:19: Do Skoczów: lista krajów ryzyka nierynkowego (czyli krajów o wysokim 
ryzyku) jest ustalana przez Korporację Ubezpieczeo Kredytów Eksportowych 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:20: może byd zmieniana, ale w praktyce zdarza się to rzadko. 
 
*Główny+: Hermes wszedł o godz. 10:21 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 10:21: Z polskich największych partnerów handlowych do tych krajów należą 
kraje byłego Związku Radzieckiego (poza krajami nadbałtyckimi), kraje bałkaoskie, środkowoazjatyckie, 
kraje ameryki południowej> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:22: Lista pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:22: 1 - *Marcin+ 10:17: Czy mogłaby Pani wyjaśnid pojęcie 
"akredytywę"? 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 10:22: Akredytywa to nieodwołalne zobowiązanie banku otwierającego 
akredytywę do zapłaty. warunkiem, który musi spełnid eksporter jest prezentacja zgodnych z warunkami 
akredytywy dokumentów (faktura, dokument transportowy, packing list itp. Jest to bezpieczna forma 
zapłaty dla eksportera> 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:22: Dziękuję. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:22: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Główny+: banan wszedł o godz. 10:23 
 
*Hermes+ 10:24: Witam nie wiem czy już takie pytanie nie padło, bo dopiero teraz wszedłem, chciałbym 
zapytad w jaki sposób eksporter dostaje zapłatę za wyeksportowany towar? 
 
*Główny+: banan wyszedł o godz. 10:25 
 
*Główny+: Tomasz wszedł o godz. 10:26 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:27: do Hermes: Eksporter prezentuje w BGK dokumenty, świadczące o 
realizacji kontraktu, zgodne z treścią kontraktu lub akredytywy. Płatnośd do eksportera wpływa w ciągu 
5 dni roboczych od stwierdzenia przez bank zgodności (prawidłowości) dokumentów. Kredytem jest 
obciążana strona importera. Eksporter nie ponosi żadnego ryzyka związanego ze spłatą kredytu przez 
importera. Ryzyko to przejmuje BGK> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:27: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Hermes+ 10:27: Jaki warunki musi spełnid przedsiębiorca aby eksport mógł zostad objęty Programem? 
 
*Tomasz+ 10:29: Czy bank wspiera tylko eksport produktów pochodzenia polskiego, czy mogą to byd też 
produkty importowane z krajów UE? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:31: Do Tomasz: Generalnie produkt musi spełniad warunek krajowego 
pochodzenia, 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 10:31: Do Hermes: Eksporterem może byd dowolna firma, która jest w stanie 
zrealizowad kontrakt eksportowy. Eksportowane towary lub usługi muszą spełniad wymóg o krajowym 
pochodzeniu, ustalany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. 
nr 101 poz 1097 
Eksport jest realizowany na podstawie kontraktu. 
W przypadku kredytów o wartości do 10 mln euro wymagane jest pośrednictwo banku importera (banku 
lokalnego), akceptowanego przez BGK > 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 10:31: nie jest to jednak bardzo twardy warunek, bo np. produkty 
wyprodukowane zagranicą, ale kupione w Polsce traktowane są jako polskie 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:32: należy też pamiętad, że marża również traktowana jest jako częśd krajowa 
produktu 
 
*Skoczów+ 10:32: Proszę powiedzied jaka jest obecnie stopa procentowa banku BGK za udzielenie 
wsparcia dla eksporterów? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:33: więc np. jeżeli kupuje Pan towar za granicą i sprzedaje go dwa razy drożej, 
spełnia on warunek o krajowym pochodzeniu> 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 10:36: Do Skoczów: stopa procentowa zależy od okresu kredytowania i kraju 
eksportu. np. dla kredytu na 1 rok i eksporcie do Rosji oprocentowanie wynosi 3,7%, dla eksportu na 
Białoruś - 4,5%> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:36: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:36: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Skoczów+ 10:37: Jeszcze jedno pytanie związane z kredytem czy jest możliwośd odroczenia spłaty 
kredytu? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:38: Do Skoczów: Kolejny przykład oprocentowania: przy eksporcie na Białoruś 
i kredycie długoterminowym, spłacanym przez 5 lat, pełny koszt kredytu wyniesie ok. 6,50%. Dodatkowo 
importer będzie musiał ponieśd koszt gwarancji ze swojego banku (banku białoruskiego). Taka 
konstrukcja zapewni mu kredyt o rocznym koszcie niższym niż 10%. W porównaniu do zwykłego kosztu 
kredytów na Białorusi (ok. 20%) jest to dla firm białoruskich b. atrakcyjne> 
 
*Skoczów+ 10:39: Dziękuje bardzo:) 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 10:40: Do Skoczów: przy kredycie krótkoterminowym maksymalny okres 
kredytowania wynosi 719 dni. splata tego kredytu jest jednorazowa na koniec okresu kredytowania, czyli 
odroczenie spłaty do 2 lat a przy kredycie długoterminowym: pierwsza spłata odbywa sie najpóźniej 6 
miesięcy od realizacji kontraktu> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:40: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Hermes] 10:40: Czy są jakieś wytyczne banku BGK odnośnie rodzaju dóbr, których eksport może zostad 
objęty programem wsparcia eksportu? 
 
*Tomasz+ 10:41: Czy wszystkie kraje poza UE objęte są wsparciem i czy warunki kredytów są 
różnicowane w jakiś sposób (np. geograficznie, politycznie)? 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 10:43: Do Hermes. Nie ma żadnych ograniczeo odnośnie do rodzaju dóbr. 
Należy jedynie pamiętad, że kredyty długoterminowe (z okresem spłaty: od 2,0 do 10 lat) mogą byd 
udzielane tylko przy eksporcie towarów lub usług inwestycyjnych. > 
 
*Rafał+ 10:45: Jak długo trwa uzyskanie kredytu?> 
 
*Zbigniew+ 10:45: Spotkałem się z pojęciem dyskonto akredytywy, czy mógłbym prosid o wyjaśnienie 
tego pojęcia? 
 
*Główny+: firma wszedł o godz. 10:45 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 10:46: Do Rafał:Okres uzyskania kredytu w głównej mierze zależy od 
procedur banku zagranicznego (banku lokalnego). Procedura w BGK jest uproszczona. 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:46: Do Tomasz: Przy eksporcie dóbr inwestycyjnych nie ma żadnego 
ograniczenia. Przy eksporcie dóbr konsumpcyjnych objęte wsparciem są kredyty do krajów spoza Unii 
Europejskiej, ale również bez Japonii, USA, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Norwegii i Islandii. Koszty 
kredytu są uzależnione od kraju eksportu. Czym wyższe ryzyko kraju, tym wyższy koszt> 
 
*Główny+: Paweł wszedł o godz. 10:47 
 
*Paweł+ 10:48: Dzieo Dobry Paostwu ! 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:48: Witam nowego uczestnika czatu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:48: Informacja techniczna – zapis czatu widoczny jest tylko od 
momentu, kiedy wejdzie się do systemu. Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie 
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www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Zbigniew+ 10:48: Z jakich źródeł korzystają Paostwo przy ustalaniu ryzyka kraju? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:48: Czekamy na odpowiedź na następujące pytania: 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:48: Należy pamiętad, ze koszty kredytów są preferencyjne w postaci do 
kredytów z banków komercyjnych, ze względu na ubezpieczenie tych transakcji przez paostwową 
Korporację Ubezpieczeo Kredytów Eksportowych> 
 
*Główny+: Ela.R wszedł o godz. 10:49 
 
*Tomasz+ 10:49: Co znaczy wyższe ryko kraju? Czy jest dostępna informacja jakie kraje są bardziej a jakie 
mniej ryzykowne dla banku? 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 10:49: Do Zbigniew: Dyskonto akredytywy to finansowanie oferowane 
eksporterowi, na jego zlecenie i koszt. Dyskonto dotyczy akredytywy z odroczonym terminem płatności. 
Eksporter otrzymuje zapłatę za prezentowane w ramach akredytywy dokumenty przed upływem 
terminu odroczenia wynikającego z warunków akredytywy, po potraceniu kosztów dyskonta. 
 
*Paweł+ 10:49: Dziękuję za informację. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:49: [Zbigniew+ 10:48: Z jakich źródeł korzystają Paostwo przy ustalaniu 
ryzyka kraju? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:49: *Tomasz+ 10:49: Co znaczy wyższe ryzyko kraju? Czy jest dostępna 
informacja jakie kraje są bardziej a jakie mniej ryzykowne dla banku? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 10:51: do Zbigniew i Tomasz: Ryzyko kraju ustalane jest przez sekretariat OECD. 
Aktualna klasyfikacja ryzyka krajów wg OECD jest dostępna pod adresem: 
http://www.oecd.org/dataoecd/47/29/3782900.pdf . 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 10:51: > 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:51: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:51: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*firma+ 10:52: Czy można uzyskad kredyt na zapłatę składki ubezpieczeniowej? 
 
*Skoczów+ 10:53: Jakie sektory polskiej gospodarki najczęściej korzystają z programu, co najczęściej 
eksportujemy? 
 
*Główny+: Tomasz wyszedł o godz. 10:53 
 
*Główny+: Tomasz wszedł o godz. 10:53 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 10:53: Tak. Przy finansowaniu krótkoterminowym składka standardowo 
finansowana z kredytu. Przy finansowaniu długoterminowym klient dokonuje wyboru> 
 
*Paweł+ 10:55: Jaka jest różnica pomiędzy kredytem eksportowy dla nabywcy udzielany w ramach 
Programu rządowego poprzez bank importera a  Kredytem eksportowy dla nabywcy 
 



 

strona 7 z 12 

*Główny+: Tomasz wyszedł o godz. 10:55 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:55: Do Skoczów: Najczęściej z naszych kredytów korzystają eksporterzy 
sprzętu i materiałów rolniczych do krajów byłego Związku Radzieckiego, a także firmy budowlane 
realizujące duże inwestycje> 
 
*Skoczów+ 10:57: Dziękuje za odpowiedz. 
 
*Paweł+ 10:58: Ile wynosi prowizja aranżacyjna i prowizja administracyjna dla kredytu eksportowego dla 
nabywcy ? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 10:58: Do Paweł: Dla kredytów na kwote pow. 10 mln EUR istnieje możliwośd 
bezpośredniego kredytowania nabywcy (bez gwarancji banku importera). Przy kredytach na niższą 
kwotę wymagane jest pośrednictwo banku importera - jako banku otwierającego akredytywę lub 
gwarantującego spłatę kredytu 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 10:59: ? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 11:00: Do Paweł: Nie pobieramy prowizji aranżacyjnej. Prowizja administracyjna 
jest płacona corocznie i wynosi: 0,5% od niespłaconej kwoty kredytu> 
 
*jarex+ 11:00: Kto realizuje formalności związane z ubezpieczeniem kredytu? 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 11:00: Do jarek BGK> 
 
*Zbigniew+ 11:02: Spotkałem się ze stawkami CIRR, czy można prosid o wyjaśnienie tego pojęcia? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 11:04: Do Zbigniew: Są to stawki oprocentowania dla kredytów 
długoterminowych ustalane przez OECD. Stawki te są stałe przez cały okres kredytowania. Kraje 
należące do OECD umówiły się, że nie będą finansowad eksportu po stawkach niższych niż OECD. Użycie 
stawek niższych traktowane byłoby jako dumping. Stosowanie przez BGK stawek CIRR jest atrakcyjne dla 
polskich eksporterów, gdyż zapewnia im, że będą oferowad kredyty swoim nabywcom na warunkach nie 
gorszych niż firmy niemieckie, francuskie itp.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:05: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Ela.R] 11:05: Czy Bank BGK ma w swojej ofercie ubezpieczenia kredytów eksportowych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:05: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Hermes+ 11:06: Wiem, że jeśli chodzi o stawki ubezpieczeniowe to KUKE ale może posiadają Paostwo 
wiedzę od jakich czynników zależy jej wysokośd? 
 
[OSKAR+ 11:06: Czy importer musi posiadad zdolnośd kredytową?> 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 11:07: Do Ela.R BGK samo nie ubezpiecza kredytów eksportowych, natomiast 
dopełnia formalności/wnioskuje o ubezpieczenie kredytu do KUKE> 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 11:08: Do OSKAR Tak. Zdolnośd kredytową importera ocenia bank lokalny, 
który ponosi ryzyko spłaty kredytu przez importera. > 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 11:09: Do Hermes: stawka ubezpieczeniowa przy kredytach długoterminowych 
ustalana jest przez unie berneoską (stowarzyszenie ubezpieczycieli kredytów eksportowych z różnych 
krajów) i są takie same we wszystkich krajach będących członkami unii berneoskiej. Przy kredytach 
krótkoterminowych obowiązuje ocena ryzyka KUKE> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:09: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:09: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 11:10: do Hermes: Wysokośd stawki zależy głownie od ryzyka kraju eksportu i 
okresu spłaty kredytu> 
 
*Hermes+ 11:12: Czy mogliby Paostwo pokrótce przedstawid procedurę zawarcia umowy kredytu? 
 
*Ela.R+ 11:12: Pozwolę zadad sobie jeszcze jedno pytanie: proszę o informację (bezpośredni link) gdzie 
znajdę ofertę Krajowego Funduszu Poręczeo Kredytowych dotyczącą poręczeo i gwarancji na 
przedsięwzięcia proeksportowe?  Jestem na Paostwa stronie www.bgk.com.pl, ale nie mogę znaleźd 
interesujących mnie informacji. Będę wdzięczna za pomoc. 
 
*Główny+: bsip wszedł o godz. 11:12 
 
*jarex+ 11:12: przypomnę się z pytaniem, ponieważ nie widzę odpowiedzi: *jarex] 11:00: Kto realizuje 
formalności związane z ubezpieczeniem kredytu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:13: Odpowiedź została udzielona: *Ekspert - Ewa Piotrowska] 11:00: Do 
jarek BGK> 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 11:14: Do jarex Formalności związane z ubezpieczeniem kredytu realizowane 
są przez BGK.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:15: Lista pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:15: 1-*Hermes+ 11:12: Czy mogliby Paostwo pokrótce przedstawid 
procedurę zawarcia umowy kredytu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:15: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Paweł+ 11:15: Czy dużo przedsiębiorców korzysta z dyskonta należności z akredytywy eksportowej na 
ryzyko własne ?  Jest to popularna usługa ? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 11:16: Do Hermes: jeżeli kredyt realizowany jest z wykorzystaniem pośrednictwa 
banku importera akceptowanego przez BGK, procedura jest uproszczona. Importer prezentuje naszą 
ofertę swojemu bankowi i ustala z nim warunki kredytowe. Następnie bank importera otwiera 
akredytywę lub podpisuje z nami umowę kredytową. Procedura udzielenia kredytu jest wtedy 
zakooczona> 
 
*Główny+: Katarzyna Walczyk wszedł o godz. 11:16 
 
*jarex+ 11:17: Czy można uzyskad symulację kosztów kredytu? 
 
*Główny+: Katarzyna Walczyk wyszedł o godz. 11:17 
 
*Paweł+ 11:17: Szczerze przyznam, że bardziej przekonuje mnie skorzystanie z akredytywy eksportowej z 
gwarancją ubezpieczeniową KUKE. Czy to wciąż dyskonto obejmuje tylko produkt polski ? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 11:18: Do jarex: Tak 
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[Ekspert - Rafał Wasak+ 11:19: Do Paweł: Jeżeli eksportowany produkt nie spełnia wymogu o krajowym 
pochodzeniu, możemy dokonad dyskonta na warunkach komercyjnych 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 11:20: > 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 11:20: Do Pawel W ramach finansowania krótkoterminowego mamy dwa 
instrumenty: postfinansowanie i dyskonto akredytywy. Zdecydowanie większym zainteresowaniem 
cieszy sie postfinansowanie. Głownie sprzedajemy postfinansowanie, z dyskonta klienci nie korzystaja. 
 
*Hermes+ 11:20: A czy można uzyskad gdzieś informacje z którymi bankami w danym kraju Paostwo 
współpracujecie? 
 
*Główny+: bsip wyszedł o godz. 11:20 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:23: Obecnie mamy tylko jedno pytanie oczekujące: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:24: 1-*Hermes+ 11:20: A czy można uzyskad gdzieś informacje z którymi 
bankami w danym kraju Paostwo współpracujecie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:24: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Ela.R+ 11:25: Pozwolę sobie ponowid moje pytanie: proszę o informację (bezpośredni link) gdzie znajdę 
ofertę Krajowego Funduszu Poręczeo Kredytowych dotyczącą poręczeo i gwarancji na przedsięwzięcia 
proeksportowe?  Jestem na Paostwa stronie www.bgk.com.pl, ale nie mogę znaleźd interesujących mnie 
informacji. Będę wdzięczna za pomoc. 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 11:25: Do Hermes Obecnie lista banków, które akceptujemy zawiera ok. 40 
pozycji. Proszę podac kontakt do siebie lub napisad e-maila na adres: dwhz@bgk.com.pl, a list tych 
banków zostanie Panu przesłana.> 
 
*OSKAR+ 11:25: Czy importer ma przedstawid swoje sprawozdania finansowe lub inne dokumenty? 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 11:26: Do OSKAR Jeżeli kredyt udzielany będzie poprzez bank lokalny BGK nie 
ocenia sytuacji finansowej importera. BGK ocenia jedynie sytuacje finansową gwaranta, czyli banku 
lokalnego.> 
 
[Katarzyna] 11:27: Na czym polega postfinansowanie oraz dyskonto akredytywy? Jaka jest różnica 
między nimi? 
 
*Hermes+ 11:27: ok, dziękuje napisze do Paostwa maila. 
 
*Główny+: bsip wszedł o godz. 11:28 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 11:29: Do ElaR. pytanie dot. Krajowego Funduszu Poręczeo Kredytowych: 
informacje nt. tego funduszu znajdują się pod adresem  http://bgk.com.pl/poreczenia-gwarancje-splaty-
kredytu-udzielane-we-wspolpracy-z-bankami-kredytujacymi-w-ramach-rzadowego-programu-
wspieranie-przedsiebiorczosci-z-wykorzystaniem-poreczen-i-gwarancji-bgk > 
 
*Zbigniew+ 11:30: Czy firma która przystępuje do przetargu zagranicznego może uzyskad jakiś dokument 
potwierdzający możliwośd skredytowania takiej transakcji? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:30: Szanowni Paostwo, pozostało zaledwie 30 minut spotkania. 
Zachęcam do korzystania z możliwości rozmowy z Ekspertami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:31: Podsumuję listę pytao oczekujących: 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:31: 1-[Katarzyna] 11:27: Na czym polega postfinansowanie oraz 
dyskonto akredytywy? Jaka jest różnica między nimi? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:31: 2-*Zbigniew+ 11:30: Czy firma która przystępuje do przetargu 
zagranicznego może uzyskad jakiś dokument potwierdzający możliwośd skredytowania takiej transakcji? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 11:31: Do Zbigniew: Tak, wystawiamy dokument w języku polskim, rosyjskim lub 
angielskim prezentujący warunki finansowania. Taka oferta jest często wykorzystywana przez polskich 
eksporterów przy przetargach zagranicznych> 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 11:32: Do Katarzyna: Postfinansowanie to kredyt oferowany przez BGK 
bankowi otwierającemu akredytywę, z którego środków bank importera (otwierający akredytywę) może 
udzielid kredytu importerowi (maksymalny okres finansowania wynosi 719 dni). Postfinansowanie 
wykonywane jest na zlecenie banku importera, gdy bank jest zainteresowany skorzystaniem z takiej 
formy finansowania. Dyskonto akredytywy to finansowanie oferowane eksporterowi, na jego zlecenie i 
koszt. Dyskonto dot. akredytyw z odroczonym terminem 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 11:35: do Katarzyna cd. płatności. 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 11:37: Dyskonto akredytywy wykonywane jest tylko dla klientów BGK, w 
przypadku postfinansowania eksporter nie musi byd klientem BGK 
 
*Zbigniew+ 11:38: Czym są uwarunkowane decyzje o udzieleniu finansowania w ramach programu? 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 11:41: Do Zbigniew Przedmiotem eksportu musi byd towar polski (co 
najmniej w 50%), eksport odbywa się do kraju ryzyka nierynkowego 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska] 11:42: Do Zbigniew dodatkowo bank pośredniczący (np. otwierający 
akredytywę) musi zostad zaakceptowany przez BGK i KUKE. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:42: Zapraszam do dalszej dyskusji. Pozostało zaledwie 18 minut 
spotkania. 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 11:42: > 
 
[Hermes+ 11:44: Czy wniosek można złożyd w placówce banku BGK mi najbliższej czy trzeba przesład do 
Paostwa centrali? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 11:46: Do Hermes: W przypadku zapytania o finansowanie konkretnych 
kontraktów prosimy o bezpośredni kontakt z Departamentem Wspierania Handlu Zagranicznego w 
centrali  BGK, nr. tel. (22) 522 92 35; adres emailowy: dwhz@bgk.com.pl 
 
*Hermes+ 11:48: Ok, dziękuje za informacje. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:49: Mamy jeszcze 10 minut. Proszę o ostatnie dwa pytania. 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 11:49: Do Hermes: w przypadku kredytów eksportowych eksporter nie składa 
wniosku, procedura wygląda następująco (w skrócie): 1. prezentacja oferty importerowi 2. importer 
ustala ze swoim bankiem warunki finansowania z wykorzystaniem środków BGK 3. Bank importera 
otwiera akredytywę lub podpisuje umowę kredytowa z BGK 4. Eksporter po realizacji kontraktu dostaje 
pieniądze od BGK, kredytem zostaje obciążona strona importera, eksporter nie ponosi ryzyka spłaty 
kredytu> 
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*OSKAR+ 11:51: Jaką częśd kontraktu można sfinansowad kredytem? 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 11:52: Do OSKAR Kredytem krótkoterminowym (okres spłaty: do 2,0 lat) – do 
100% wartości kontraktu 
Kredytem długoterminowym (okres spłaty: od 2,0 do 10lat) – do 85% wartości kontraktu. 
 
[OSKAR+ 11:52: Dziękuję 
 
[OSKAR] 11:52: > 
 
*Zbigniew+ 11:53: Proszę mi jeszcze powiedzied czy bank BGK wskazuje kraje do których eksport może 
byd wsparty finansowaniem? 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 11:54: Do Zbigniew: 
• Eksport dóbr inwestycyjnych – bez ograniczeo 
• Eksport dóbr konsumpcyjnych – kraje ryzyka nierynkowego  (wszystkie kraje za wyjątkiem krajów UE, 

USA, Japonii, Nowej Zelandii, Kanady, Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Australii) 
W praktyce, największe zainteresowanie kredytami udzielanymi w ramach Programu wykazują odbiorcy 
białoruscy, ukraioscy, rosyjscy oraz z innych krajów byłego Związku Radzieckiego, a także z krajów 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Ameryki Łacioskiej i Południowe 
 
[Ekspert - Rafał Wasak] 11:54: j> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:55: Jest czas jeszcze na jedno - ostatnie pytanie. 
 
*Główny+: OSKAR wyszedł o godz. 11:59 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł kooca. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Szanowni Paostwo – bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej 
rozmowie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie WSPARCIA 
FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EKSPORTUJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ, to prosimy je 
kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 
16:00. 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 12:00: Podsumowując: Wyjątkowośd programu polega na tym, ze umożliwia on 
finansowanie zagranicznych odbiorców z takich krajów jak np. Białoruś i Ukraina. Dodatkowo 
finansowanie to jest oparte na atrakcyjnych warunkach, korzystniejszych niż odbiorcy zagraniczni 
mogliby uzyskad bez wykorzystania naszego programu> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był PIERWSZYM z serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Kolejny czat odbędzie się w dniach 
• 29 marca br. w godzinach: 10-12 na temat możliwości pozyskania wsparcia na projekty 
badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie innowacji ekologicznych 
• 31 marca br. w godzinach 10-12 na temat bezpieczeostwa cyfrowego - realizacja założeo 
Europejskiej Agendy Cyfrowej 
Zapraszamy. 
 
[Ekspert - Rafał Wasak+ 12:01: W przypadku pytao o finansowanie konkretnych kontraktów, prosimy o 
kontakt (22) 522 9235, dwhz@bgk.com.pl> 
 
*Główny+: firma wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Informacje o czatach, również tych, które były organizowane w 
latach 2008-2010 można znaleźd na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe 
Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
*Główny+: Zbigniew wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Ekspert - Ewa Piotrowska+ 12:01: Dziękuję za rozmowę. W przypadku pytao proszę o kontakt 
telefoniczny lub e-mailowy jw. 
 
*Główny+: Skoczów wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
*Główny+: Hermes wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


