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DLA BIZNESU  
 

 
Przedstawiamy Państwu Instrumenty finansowe    
zapewniające przedsiębiorcom płynność oraz stanowiące     
inne formy pomocy, rozdysponowane przez instytucje      
wchodzące w skład powołanej w ubiegłym roku Grupy        
PFR.  
 
TARCZA FINANSOWA- PFR 

Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania     
wsparcia w ramach Tarczy Finansowej znajdą państwo       
na stronie PFR lub Przewodniku Antykryzysowym.      
Przedstawiliśmy je także w Biuletynie z 15.04 i 16.04. 

Dla Mikroprzedsiębiorstw 

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej (warunkowo:     
częściowo zwrotnej) w ramach Programu wsparcia      
finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm      
obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz       
kwoty bazowej subwencji. 

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na       
zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku      
obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży).  

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze       
mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników      
zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego       
wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy          
oraz maksymalnie do 324 tys zł. 

Jakie są warunki umorzenia subwencji? 

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka    
preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na        
koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty       
pożyczki na następujących zasadach: 

● umorzenie 25% wartości subwencji jest bezzwrotna      
pod warunkiem kontynuowania działalności w     
ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia; 

● dodatkowe umorzenie 50% subwencji jest     
bezzwrotne w zależności od poziomu 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. 

UWAGA! Tarcza Finansowa PFR dla MŚP zostanie       
uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w        
ramach bankowości elektronicznej przez wybrane     
banki, których lista będzie udostępniona na stronie       
www.pfr.pl. Według nieoficjalnych informacji    
uruchomienie nastąpi 27 kwietnia. 

Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
 
Wysokość wsparcia - subwencji określana jest      
procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019        
r. oraz zależy od ich spadku w związku z chorobą          
COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019.       
W ten sposób subwencja może wynieść 4%, 6% lub 8%          
wartości przychodów rocznych z 2019 przy odpowiednio       
spadku aktualnych przychodów o 25%, 50% lub  75%. 

Subwencja przeznaczona jest na pokrycie kosztów      
prowadzonej działalności gospodarczej z możliwością     
przeznaczenia 25% jej wartości na przedterminową      
spłatę kredytów. 

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna     
może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12         
miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty na      
następujących zasadach: 

● umorzenie 25% pod warunkiem kontynuacji     
działalności; 

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

● dodatkowo umorzenie 25% w zależności od      
utrzymania średniego zatrudnienia w okresie     
12 miesięcy. 

UWAGA! Tarcza Finansowa PFR dla MŚP zostanie       
uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w        
ramach bankowości elektronicznej przez wybrane     
banki, których lista będzie udostępniona na stronie       
www.pfr.pl. Według nieoficjalnych informacji    
uruchomienie może nastąpić już w poniedziałek 27       
kwietnia. 

 
Dla Dużych Przedsiębiorstw  

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla      
dużych firm może mieć trzy zasadnicze formy: 

1. Finansowania płynnościowego w postaci pożyczek     
lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o          
rok o wartości nawet do 1 mld zł. 
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https://mediapfr.prowly.com/66825-wchodzi-w-zycie-ustawa-o-systemie-instytucji-rozwoju
https://mediapfr.prowly.com/66825-wchodzi-w-zycie-ustawa-o-systemie-instytucji-rozwoju
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf
http://www.pfr.pl/
http://www.pfr.pl/
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2. Finansowania preferencyjnego w postaci    
niskooprocentowanych częściowo bezzwrotnych   
(do 75%) pożyczek. Maksymalna o wartość      
pożyczki to 750 mln zł na podmiot. 

3. Finansowanie inwestycyjne w postaci    
obejmowanych instrumentów kapitałowych   
(udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w        
ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł         
na podmiot. 

WAŻNE! W zależności od instrumentu wysokość      
wsparcia zależeć będzie od luki w płynności       
przedsiębiorstwa, powstałej na skutek COVID-19 lub od       
straty finansowej. Ocena wysokości poniesionej straty      
oparta będzie na szacunku kwoty gotówkowej straty na        
sprzedaży, rozumianej jako odzwierciedlona w rachunku      
wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem kosztów        
amortyzacji.  

Maksymalny okres finansowania płynnościowego    
wynosi 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Przyjęty w          
Programie rynkowy koszt marż odsetkowych od      
finansowania płynnościowego z Polskiego Funduszu     
Rozwoju w zależności od okresu finansowania i waha się         
od 1 do 1,8 proc.  

Pozostała oferta PFR 

UWAGA! Duże przedsiębiorstwa które nie kwalifikują      
się do wsparcia z Tarczy Finansowej mogą ubiegać się         
o finansowanie z PFR w ramach standardowej oferty,        
ale na lepszych warunkach niż ma to miejsce obecnie w          
bankach. 

Ofertę znajdą państwo TUTAJ 

----------------------------------------------------------- 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO   
BGK 

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 na korzystniejszych warunkach. 

Produkt jest już dostępny dla przedsiębiorców w bankach        
współpracujących z BGK. Ich aktualna lista znajduje się        
na stronie www.bgk.pl.” 

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 z 60 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. 

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. 
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https://pfr.pl/oferta.html?clientType=clientType_3&possibilities=possibilities_3&availability=availability_0
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/fundusz-gwarancji-plynnosciowych/
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Pożyczki i Dopłaty Unijne 
 
Bank BGK jest również instytucją “koordynującą”      
wsparcie unijne w ramach m.in. w ramach Regionalnych        
Programów Operacyjnych.  
 
Na szczególną uwagę zasługuje planowana dopłata do       
wynagrodzeń w kwocie do 9 tys zł. Program wchodzi         
skład tzw. Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej . Jego       
założenia znajdziecie TUTAJ 
 
Listę aktualnie dostępnych pożyczek unijnych znajdziecie      
TUTAJ a Instytucji pośredniczących w małopolsce      
znajdziecie TUTAJ 
 
----------------------------------------------------------- 
 
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU 
 
Dla MŚP (z przychodami powyżej 4 mln. zł) 
 
Oferta antykryzysowa z ARP skierowana jest do firm        
spełniających następujące warunki: 
● Posiadanie statusu MŚP oraz prowadzenie     

rachunkowość na zasadach pełnej księgowości, 
● Prowadzenie działalności minimum przez 12     

miesięcy, 
● Przychody za ostatni okres obrachunkowy na      

poziomie min. 4 mln zł, 
● Ostatni rok zakończony dodatnim wynikiem     

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja). 
 

Podmioty spełniające powyższe wymagania będą mogły      
starać się o: 
 
● Leasing operacyjny z karencją w spłacie,  
● Pożyczkę obrotową na wypłatę wynagrodzeń,  
● Pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w      

kapitale obrotowym. 
 
Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany       
będzie do podmiotów sektora transportowego, które      
znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z         
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.    
Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych     
leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach      
leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł        
netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat.         
Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść       

nawet 12 miesięcy (co, w przypadku kosztów leasingu        
standardowego ciągnika siodłowego z naczepą, może      
wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł).  
 
Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń     
w sektorze MŚP ma pozwolić na sfinansowanie kosztów        
wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat,         
wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników,      
możliwa karencja w spłacie do 12 miesięcy.  
 
Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale      
obrotowym będzie wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł,           
okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres          
karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy. 
 
Wszystkie szczegółowe informacje znajdą państwo na      
stronie https://www.arp-tarcza.pl/ 
 

Dla Dużych Przedsiębiorstw 

UWAGA! Duże przedsiębiorstwa które nie kwalifikują      
się do wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej z        
PFR mogą ubiegać się o finansowanie z ARP w ramach          
ich klasycznej oferty na lepszych warunkach niż ma to         
miejsce obecnie w bankach. 

Ofertę znajdą państwo na stronie: 

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/pozyczki 

Kontakt bezpośrednio do ARP 

Biuro Usług Finansowych 

Wojciech Majewski   tel. +48 887 861 487 
wojciech.majewski@arp.pl 

Agent na małopolskę  

Tomasz Król    tel. +48 510 075 249          tomasz.krol@arp.pl 

----------------------------------------------------------- 

KUKE  

Faktoring z KUKE Finance 

Jednym z programów skierowanych do przedsiębiorców w       
ramach grupy PFR jest oferta faktoring w KUKE Finance. 
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https://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/malopolska-tarcza-antykryzysowa
https://www.rpo.malopolska.pl/download/20200410-tarcza-MSP.pdf
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-malopolskie/
https://www.arp-tarcza.pl/
https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/pozyczki
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Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdą      
Państwo na stronie https://www.kuke-finance.pl/ 

Gwarancje dla eksporterów 

KUKE rozszerzyło do 100 proc. zakres ochrony       
ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o     
charakterze inwestycyjnym. Dokładną informację o tej      
oraz innych gwarancjach eksportowych znajdziecie na 

https://www.kuke.com.pl/dla-firm/ 

Gwarancje środowiskowe  

KUKE wprowadziła do oferty również pakiet czterech       
gwarancji dla firm zobowiązanych do przedstawiania      
odpowiednich zabezpieczeń finansowych w związku z      
prowadzeniem działalności potencjalnie szkodliwej dla     
środowiska. 

Więcej informacji tutaj 

Źródło: pfr.pl, arp.pl, bgk.pl, kuke.com.pl 
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