
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMA WSPARCIA   

 Subwencje zwrotne  

PRZEZNACZENIE 

 pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem 

przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni 

innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji) 

 przedterminowa spłata kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości 

pożyczki 

KWOTA/OKRES FINANSOWANIA  

 max 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata 

 Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego 

Tarcza  Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze 

sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % 

przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z 

COVID-19 

 



WARUNKI UMORZENIA  

 Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do 

 wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na 

 następujących zasadach: 

 25% pod warunkiem kontynuacji działalności; 

 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; 

 Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 

miesięcy. 

 W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest 

 odpowiednio  wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania 

 miejsc pracy. 

 Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju 

 a Ministerstwem Rozwoju. 

DLA KOGO?  PRZEDSIĘBIORCA  

 dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót 

nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 

 Ddla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych 

(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 

2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 

ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek 

COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568); 

 prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019;  

 wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. 

 brak zaległości w płatności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 

31 grudnia 2019, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest 

uznawane za zaległość. 



 beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu 

posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał 

podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania 

Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. 

WYŁĄCZENIA  

 Nieposiadanie rezydencji podatkowej na terytorium RP. Odejście od tej zasady 

 możliwie jest  wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do 

 przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 

 terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. 

     _______________________________________________________________________________ 

 

  FORMA WSPARCIA 

 GWARANCJE DE MINIMIS 

  PRZEZNACZENIE 

 Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. 

 



KWOTA/OKRES FINANSOWANIA  

 Nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy 

WARUNKI 

 zwiększenie zakresu gwarancji do 80 % kwoty kredytu; 

 brak prowizji za gwarancję - za pierwszy roczny okres gwarancji;  

 wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego;  

 maksymalnie na okres 99 miesięcy – kredyt inwestycyjny; 

przeznaczenie kredytu:  

 - finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej 

(kredyt obrotowy); 

 - finansowanie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (kredyt inwestycyjny); 

 zabezpieczenie wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;  

 nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem; 

 stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku 

rocznym (0% kwoty kredytu za roczny okres gwarancji do 31 grudnia 2020 r.).  

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

 bycie rezydentem;  

 brak wpisu wykluczającego uzyskanie kredytu w systemie, w którym podlegają 

weryfikacji przez Bank Kredytujący (np. Bankowy Rejestr bazy BIK);  

 brak zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z 

tytułu składek wobec ZUS/KRUS;  

 nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji;  

 nieposiadanie w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, 

wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej 

w Banku Kredytującym do kategorii "zagrożonej" lub w przypadku której zaistniały 

dowody utraty wartości, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w 

kwocie przekraczającej 500 zł;  

 brak zobowiązania do zwrotu pomocy publicznej;  

 łączne zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także 

gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) nie przekracza 3,5 mln zł przy 



zachowaniu przez Kredytobiorcę pułapów pomocy de minimis na podstawie 

przepisów UE. 

WYŁĄCZENIA 

 Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na: 

 refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu 

inwestycyjnego; inwestycje kapitałowe;  

 zakup instrumentów finansowych;  

 zakup wierzytelności;  

 zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;  

 na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, 

zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

  FORMA WSPARCIA 

 GWARANCJE BIZNESMAX 

PRZEZNACZENIE  

 Bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja ta może być przeznaczona na: 



 zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej;  

 związane z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych;  

 kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.;  

kredyt obrotowy odnawialny, w tym kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 

udzielony do końca 2020 

KWOTA/OKRES FINANSOWANIA 

 Nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy 

WARUNKI  

 zakres gwarancji – do 80% kwoty kredytu;  

 maksymalna kwota gwarancji – 2,5 mln euro;  

 okres gwarancji – do 20 lat, z zastrzeżeniem kredytu odnawialnego – 39 miesięcy;  

 brak prowizji za udzielenie gwarancji;  

 zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową;  

 forma pomocy publicznej – pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna. 

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

 rezydent;  

 uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy 

inwestycyjnej;  

 spełnianie jednego z 17 kryteriów lub realizowanie projektu wpisującego się w 

jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. 

(https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-

biznesmax/). 

 

          ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

FORMA WSPARCIA 

 Leasing operacyjny 

PRZEZNACZENIE  

 Refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach 

leasingowych. 

KWOTA/OKRES FINANSOWANIA  

 do 5 mln PLN do 6 lat (karencja do 12 m-cy) 

WARUNKI 

 wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat;  

 oprocentowanie: WIBOR 1M + marża; opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%; 

  opłaty manipulacyjne 0%;  

 ubezpieczenie OC/AC/NNW opłacone przez leasingodawcę (doliczane do rat 

leasingowych) 

 zabezpieczenie leasingu: weksel, art. 777 KPC, poręczenie udziałowców. 

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

 działalność minimum przez 12 miesięcy; 

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

 zakończenie ostatniego roku dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + 

amortyzacja). 

 



 

FORMA WSPARCIA  

 Pożyczka 

PRZEZNACZENIE  

 Finansowanie deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa (utrzymanie 

zatrudnienia).  

KWOTA/OKRES FINANSOWANIA  

 Kwota netto wymagana do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń 

przedsiębiorstwa do 2 lat (karencja do 12 m-cy).  

WARUNKI  

 oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża;  

 prowizja przygotowawcza 0,2%;  

 jednorazowo lub w transzach; 

 zabezpieczenie:  

 dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel, 777 Kpc, poręczenie udziałowców;  

 dla pożyczek > 200 tys. zł zabezpieczenia materialne (minimum 120% wartości 

rynkowej), wsparcie Funduszy Poręczeniowych KGP, weksel, art. 777 Kpc, 

poręczenie udziałowców.  

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA  

 działalność minimum przez 12 miesięcy;  

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



 zakończenie ostatniego roku dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + 

amortyzacja) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


