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Pożyczka Płynnościowa POIR

BGK we współpracy z Lubelską Fundacją
Rozwoju oraz Stowarzyszeniem Centrum
Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka
(województwo mazowieckie)

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
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MAKSYMALNA WARTOŚĆ JEDNOSTKOWEJ
POŻYCZKI -  DO 15 MLN ZŁ ORAZ:

nie przekroczy 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub 
dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę,
łącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu
pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących
wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który
dostępne są dane,
w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1.01.2019r. lub po tej dacie
maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń
szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności;
kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości
wynagrodzeń pracowników, 
kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej
zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18
miesięcy.
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OKRES SPŁATY POŻYCZKI -  DO 6 LAT 
 
OPROCENTOWANIE -  0% 
 
KARENCJA W SPŁACIE -  DO 6 MIESIĘCY OD DNIA
URUCHOMIENIA POŻYCZKI 
 
WAKACJE KREDYTOWE -  WYDŁUŻENIE OKRESU
SPŁATY NA 2 MIESIĄCE RAZ DO ROKU 
(W PIERWSZYM I  DRUGIM ROKU OKRESU SPŁATY POŻYCZKI)  

 
BRAK OPŁAT I  PROWIZJI  ZA UDZIELENIE
POŻYCZKI I  OBSŁUGĘ
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PRZEDSIĘBIORSTWO
NIE ZNAJDOWAŁO SIĘ W
TRUDNEJ SYTUACJI
PRZED 31.12.2019,  A
OBECNIE ZNAJDUJE SIĘ
W TRUDNEJ SYTUACJI  W
WYNIKU WYSTĄPIENIA
COVID-19 LUB JEST NIĄ
ZAGROŻONA

Pożyczka Płynnościowa POIR

WARUNKI SKORZYSTANIA

NA PRZEDSIĘBIORSTWIE
NIE CIĄŻY OBOWIĄZEK
ZWROTU POMOCY I  NIE
PODLEGA WYKLUCZENIU
Z MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU
DO ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH.



Subwencja finansowa

Finansowanie dla mikrofirm i MŚP
opierające się na nieoprocentowanych
subwencjach finansowych, dostępnych w
bankach komercyjnych i spółdzielczych,
które przystąpiły do programu (17 banków)

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
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UTRZYMANIE DZIAŁALNOŚCI
UTRZYMANIE ZATRUDNIENIA

1.
2.
 
JEŻELI  KRYTERIA ZOSTANĄ
SPEŁNIONE, PO 12 MIESIĄCACH
DO 
 
 
 
WARTOŚCI SUBWENCJI  MOŻE
ZOSTAĆ UMORZONE.

75%

Warunki skorzystania



Obliczenie kwoty
subwencji

 24 tys. zł na jedną osobę
zatrudnioną w firmach,
które straciły między 50
(włącznie) a 75 proc.
przychodów

Maksymalna
wartość subwencji
wynosi 324 tys. zł.

12 tys. zł na jedną osobę
zatrudnioną w firmach, które
w wyniku pandemii straciły
między 25 (włącznie) a 50
proc. przychodów ze
sprzedaży

36 tys. zł na jedną osobę
zatrudnioną w firmach,
które straciły 75 proc. lub
więcej przychodów ze
sprzedaży

SUBWENCJA FINANSOWA

MIKRO
PRZED
SIĘBIO

RCA



Mały i średni przedsiębiorca

4%
przychodu ze
sprzedaży za poprzedni
rok obrotowy dla firm,
które w wyniku
pandemii straciły
między 25 (włącznie) a
50 proc. przychodów ze
sprzedaży

8%
przychodu ze
sprzedaży za poprzedni
rok obrotowy dla firm,
które w wyniku
pandemii straciły 75
proc. przychodów ze
sprzedaży lub więcej

6%
przychodu ze
sprzedaży za poprzedni
rok obrotowy dla firm,
które w wyniku
pandemii straciły
między 50 (włącznie) a
75 proc. przychodów ze
sprzedaży



Gwarancja de minimis

Udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy
publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu
obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego
lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de
minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże
się bezpośrednio z przekazaniem środków
finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych
skutków podatkowych



Zmiany zasad
obejmowania
kredytów gwarancjami
de minimis
przygotowane w celu
zmniejszenia
skutków pandemii
COVID-19 z pakietu
pomocowego BGK

zwiększenie zakresu
gwarancji do 80 proc.
kwoty kredytu

brak prowizji za
udzielenie gwarancji

wydłużenie
maksymalnego okresu
gwarancji z 27 do 39
miesięcy dla kredytu
obrotowego

Gwarancja de minimis



WARUNKI SKORZYSTANIA

Z gwarancji będą mogły
skorzystać firmy, które na 1
lutego 2020 roku nie miały
zaległości w ZUS, US. Zmiany
będą obowiązywać do 31
grudnia 2020 r. z możliwością
ich przedłużenia. Wdrożenie
tych zmian w bankach
kredytujących zależy od ich
decyzji.



Pożyczka obrotowa finansująca
wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania
deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa,
pożyczka stanowiąca również uzupełniające źródło
finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok
innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach
Tarczy Antykryzysowej.

UDZIELANA PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
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środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu
zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności 
dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym
deficytem płynności bieżącej
pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze 
możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy z obowiązkiem
udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki
pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie
potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń i analizy
krótkiej płynności 
oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż 
prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za
rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
okres finansowania do 2 lat
 wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
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Zabezpieczenie

weksel własny in blanco
wraz z deklaracją
wekslową, oświadczenie
o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 Kpc,
poręczenie wg prawa
cywilnego głównych
udziałowców
pożyczkobiorcy

weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową,
oświadczenie o
poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 Kpc 
oraz poręczenie
głównych udziałowców
pożyczkobiorcy

zabezpieczenia
materialne (minimum
120% wg wartości
rynkowej), z
wykorzystaniem
wsparcia Funduszy
Poręczeniowych KGP

ZABEZPIECZENIA
UZUPEŁNIAJĄCE:

DLA EKSPOZYCJI DO
200 TYS. ZŁ

DLA POŻYCZEK > 200
TYS. ZŁ
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firmie z obszaru Małych i Średnich
Przedsiębiorstw prowadzącą pełną
księgowość;

prowadzącej działalność przez 12 miesięcy

przychody za ostatni okres obrachunkowy
są na poziomie min. 4 mln zł

Ostatni rok zakończony dodatnim wynikiem
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
oraz dodatnim wynikiem finansowym netto



Dofinansowanie kosztów
wynagrodzeń pracowników

W przypadku spadku obrotów możesz uzyskać
dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części
kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz
należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne.
 
Przysługuje w przypadku spadku obrotów w wyniku
pandemii koronawirusa.

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA



Dofinansowanie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50%
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego
o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy
w odniesieniu do każdego pracownika

Spadek obrotów o co najmniej 30%

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników



Dofinansowanie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70%
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki
na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w
odniesieniu do każdego pracownika

Spadek obrotów o co najmniej 50%

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników



Może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej
kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak
nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia
powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne
od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika

Spadek obrotów o co najmniej 80%

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników



Warunki
skorzystania

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach
miesięcznych. 
Przedsiębiorca nie może otrzymać
dofinansowania w części, w której te same
koszty prowadzenia działalności
gospodarczej zostały albo zostaną
sfinansowane z innych środków publicznych.
Przedsiębiorca nie może mieć m.in.
zaległości finansowych związanych z
odprowadzaniem podatków oraz składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy
lub Fundusz Solidarnościowy do końca III
kwartału 2019 r.

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników



Warunki
skorzystania

W przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów
gospodarczych rozumianych jako sprzedaż
towarów i usług w ujęciu ilościowym lub
wartościowym, wynoszący co najmniej 30%
Te same koszty prowadzenia działalności nie
będą pokryte z innych środków publicznych
Przedsiębiorca nie może mieć zaległości
finansowych związanych z odprowadzaniem
podatków oraz składek na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do
końca trzeciego kwartału 2019 r.

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników



KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Mały
przedsiębiorca

 
zatrudniający < 50 osób

Średni
przedsiębiorca

 
zatrudniający < 250 osób

Mikroprzedsiębiorca
 

zatrudniający < 10 osób

D
ofinansow

anie kosztów
w

ynagrodzeń pracow
ników



https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego/linkedin.com/company/kpg-radom
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www.kancelariakpg.pl tel: (+48) 48 377 80 30

Możliwość zorganizowania telekonferencji lub bezpośredniego spotkania z zachowaniem
wszelkich środków bezpieczeństwa

Marta Biernacka
Radca prawny

tel.: +48 796 090 990

kpg@kancelariakpg.pl

Jacek Ukleja
Aplikant radcowski

tel.: + 48 793 070 780

Aleksandra
Olczykowska-Gębska

Aplikantka radcowska
tel.: +48 883 141 403

Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz
Spółka Partnerska Radców Prawnych


