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DLA BIZNESU  
 OFERTA ANTYKRYZYSOWA BANKU 
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK 

 

 
Przedstawiamy Państwu instrumenty finansowe oferowane     
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z       
epidemią COVID-19. Ich szczegółową listę znajdziecie      
Państwo również na stronie:  www.bgk.pl/pakietpomocy 
 
 
Gwarancje de minimis dla Mikro- i MŚP  

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które przez       
koronawirusa są w trudnej sytuacji, mogą korzystać z        
gwarancji de minimis. 

Gwarancje de minimis to zabezpieczenie kredytu na       
wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie.        
Dzięki tej gwarancji bank udzielający kredytu ma       
pewność, że zobowiązanie w części zabezpieczonej przez       
BGK, zostanie spłacone. 

zasady gwarancji de minimis to: 

● wzrost maksymalnego zabezpieczenia do 80      
proc. kwoty kredytu, 

● brak prowizji pobieranej przez BGK za      
udzielenie gwarancji za pierwszy rok gwarancji      
(wcześniej wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji w       
skali roku), 

● dłuższy okres kredytu obrotowego objętego     
gwarancją: z 27 do 39 miesięcy. 

Dokładne informacje o ofercie znaleźć można TUTAJ. 

Gwarancje Płynnościowe dla Średnich i Dużych      
Przedsiębiorstw  

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest częścią tzw.      
rządowej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą     
uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno       
komercyjnych jak i spółdzielczych – które podpisały z        
Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o      
współpracy. Gwarancje z Funduszu Gwarancji     
Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020       
roku. Podstawowe warunki Funduszu Gwarancji     
Płynnościowych dla nowych lub odnawianych po 1       
marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku       
bieżącym i linii kredytowych: 

● zabezpieczenie BGK – do 80 proc. kwoty kredytu        
(kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł), 

● kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł, 
● okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż          

okres kredytu + 3 miesiące, 
● przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności     

finansowej. 

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31         
grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na           
1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS          
ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w        
banku w kwocie powyżej 3 tys. zł) 

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ. 

 
Pożyczki i Dopłaty Unijne dla Mikro- i MŚP 
 
Bank BGK jest również instytucją “koordynującą”      
wsparcie unijne w ramach Regionalnych Programów      
Operacyjnych.  
 
Zasady wsparcia:  

● dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w      
spłacie kapitału, 

● 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie     
zobowiązań, 

● obniżenie oprocentowania pożyczek, 
● brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do      

zaległości wynikających z COVID 19 oraz nie       
podejmowanie działań windykacyjnych przed    
wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy. 

 
O wsparcie można ubiegać się w Instytucjach       
Pośredniczących BGK. Listę aktualnie dostępnych     
pożyczek unijnych znajdziecie TUTAJ a Instytucji      
Pośredniczących w małopolsce  TUTAJ. 
 
Pożyczka Płynnościowa dla Mikro- i MŚP  
 
Przypominamy również że w BGK dostępna jest też        
Pożyczka Płynnościowa z zerowym oprocentowaniem w      
wysokości do 500 tys. zł. Wsparcie przeznaczone jest dla         
podmiotów będących mikro, małym lub średnim      
przedsiębiorstwem – na pokrycie wydatków związanych      
z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i      
zapewnienie jej płynności finansowej. Jest to część tzw.        
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Szczegóły    
dotyczące pożyczki znajdą Państwo TUTAJ. 
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https://www.bgk.pl/pakietpomocy/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-de-minimis/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/fundusz-gwarancji-plynnosciowych/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-malopolskie/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/94/
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Planowane dopłaty do odsetek kredytów dla Mikro-,       
MŚP i Dużych Przedsiębiorstw 

W ramach kolejnej Tarczy Antykryzysowej (z      
Ministerstwa Rozwoju) zapowiedziane jest również     
stworzenie systemu dopłat do odsetek kredytów- pomoc       
polegać ma dopłatach do oprocentowania kredytów      
bankowych ze strony BGK dla przedsiębiorców      
dotkniętych skutkami COVID-19 (niezależnie od ich      
wielkości). 

Zasady wsparcia: 

● dopłaty do oprocentowania, 
● rodzaj kredytu: kredyt obrotowy, 
● okres objęcia kredytu dopłatami: max. 12      

miesięcy, 
● kredyt na zapewnienie płynności finansowej     

przedsiębiorstwa. 

Gdzie złożyć wniosek?  

Wniosek będzie można złożyć w banku, z którym BGK         
podpisze umowę współpracy. Może to być bank, w        
którym przedsiębiorca ma kredyt obrotowy, ale może on        
też wybrać inny bank, kierując się warunkami, jakie        
oferuje. Lista banków współpracujących zostanie     
opublikowana na bgk.pl po uruchomieniu programu. 

 

Pozostała oferta BGK dla Mikro- i MŚP 

➢ Gwarancje Biznesmax  

➢ Kredyt na Innowacje Technologiczne 

➢ Pożyczki z Programu „Przedsiębiorcza Polska     

Wschodnia Turystyka"  

➢ Wsparcie dla podmiotów sektora ekonomii     

społecznej (PES) 

 

Źródło: bgk.pl 
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https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-biznesmax/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/program-dla-podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej-pes/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/program-dla-podmiotow-sektora-ekonomii-spolecznej-pes/

