
Nr Pytania Odpowiedzi

1 Czy zmieni się koszt uzyskania gwarancji de minimis? Tak, ponieważ w obecnej sytuacji zrezygnowaliśmy z pobierania prowizji od gwarancji de minimis do końca tego roku.

2 W jaki sposób przedsiębiorcy mogą się konsultować bezpośrednio 
w BGK?

Przedsiębiorcy mogą kontaktować się z nami poprzez naszą infolinię (801 598 888, 22 475 8888). Innym sposobem na zdobycie 
informacji jest strona internetowa bgk.pl, na której udostępniamy informacje o produktach banku oraz adresy e-mail do 
poszczególnych departamentów odpowiadających za obsługę tych produktów. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego lub 
mejlowego z naszymi Regionami. Ich pracownicy mogą udzielić odpowiedzi i doradzić, jak odpowiednio dobrać rozwiązania oferowane 
przez BGK i jak najlepiej wspomóc swoją firmę.

3 Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. 
Ma pożyczkę i stracił płynność. Czy możliwe będzie jej 
umorzenie?

Pośrednicy finansowi udzielający pożyczek unijnych nie mogą dokonywać umorzeń i wynika to wprost z zapisów na poziomie 
europejskim. Można natomiast skorzystać z wakacji kredytowych czy z możliwości wydłużenia okresu karencji lub zmniejszenia 
oprocentowania. 

4 Jak wysokie będą wysokości dopłaty do odsetek kredytów i jakie 
kwoty kredytów?

Wysokość dopłat jest zróżnicowana w zależności od kategorii przedsiębiorstwa. Wyższe dopłaty będą dla przedsiębiorstw mikro-, 
małych i średnich, natomiast niższe dopłaty dla dużych. Dopłaty będą stanowić pomoc publiczną dla przedsiębiorcy, której wartość
nominalna nie może przekraczać, łącznie z inną pomocą udzieloną przedsiębiorcy, równowartości 800 tys. euro. Nie przewidujemy
ograniczeń kwoty kredytów, które będziemy mogli objąć dopłatą. 

5 Czy zmiany prawne wprowadzone w ramach tarczy 
antykryzysowej objęły limity pomocy publicznej, które ograniczają 
dostęp do np. gwarancji de minimis? Jeśli nie, to z jakich form 
wsparcia mogą skorzystać te firmy, które wcześniej osiągnęły 
limit, a teraz potrzebują szczególnego wsparcia?

Komisja europejska wyznaczyła limit w rozporządzeniu o COVID-19. Wielkość limitu wynosi 800 tys. euro i nie sumuje się z limitem
pomocy publicznej publicznej stosowanej zazwyczaj, który wynosi 200 tys. euro. Korzystając z tych specjalnych rozwiązań, 
wprowadzonych na czas pandemii, można skorzystać ze zwiększonego limitu.

6 Kiedy pojawią się wnioski do pożyczek ze wsparciem z UE, nowa 
pożyczka płynnościowa?

Prace nad tym rozwiązaniem są już bardzo zaawansowane i planujemy, by jeszcze w kwietniu przedsiębiorcy mogli składać wnioski o 
pożyczki. 

7 Czy BGK ma jakieś sygnały z rynku, że firmy mają problemy z 
pozyskaniem kredytów zabezpieczonych gwarancjami (np. banki 
nie chcą ich udzielać pomimo zabezpieczenia)?

Z jednej strony obserwujemy bardzo duży przyrost liczby wniosków o gwarancje de minimis. Od 19 marca do dzisiaj mamy prawie 5 
tys. przedsiębiorstw, które skorzystały z tego programu pozyskując kredyty o łącznej wartości 1,5 mld zł. Jednocześnie mamy sygnały, 
że są sytuacje, w których banki nie biorą pod uwagę zabezpieczenia w wysokości 80 proc. Wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców i
działamy na rzecz coraz lepszej dystrybucji informacji do banków. Mamy regularne spotkania z przedstawicielami banków na poziomie 
zarządów, KNF i UOKIK oraz przedstawicielami Związku Banków Polskich. Ten temat jest przedmiotem rozmów. Wynika z nich, że 
operacja w krótkim czasie i na ogromną skalę poskutkowała tym, że do osób bezpośrednio obsługujących wnioskodawców nie w pełni 
dotarła. Wszystkie te informacje zbieramy i na bieżąco dyskutujemy z sektorem bankowym. 
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8 Fundacje i NGO: czy ich też dotyczą proponowane działania? Z pakietu pomocowego BGK może skorzystać każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Nie wykluczamy żadnej branży ani 
wielkości firmy. 

9 Czy BGK będzie zwiększać pulę środków w ramach Tarczy i o ile? W tej chwili nie mamy takiej potrzeby, zaplanowane środki są wystarczające. Jeśli okaże się, że potrzeby biznesu są większe, wtedy 
będziemy reagować adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na rynku. Przede wszystkim będziemy obserwować czy potrzebne będą 
większe środki przeznaczone na gwarancje kredytów udzielanych przez banki i w razie potrzeb będziemy na bieżąco reagować.

10 Czy zmieni się koszt uzyskania gwarancji de minimis? 19 marca wprowadziliśmy nowe warunki gwarancji de minimis i będą one obowiązywały do końca roku, czyli do 31 grudnia 2020 roku, 
Uzyskanie gwarancji nic nie kosztuje, ponieważ zrezygnowaliśmy z naszej prowizji. Wcześniej wynosiła ona 0,5proc. w skali roku. 
Dotyczy to zarówno firm, które dopiero się o gwarancje ubiegają, jak i firm, które już je uzyskały.

11 Kiedy pojawią wnioski do pożyczek z wsparciem UE? Czy będzie 
można skorzystać z takiej pożyczki oraz z subwencji za 
pośrednictwem PFR?

Planujemy, by pożyczki płynnościowe były dostępne dla przedsiębiorców jeszcze w kwietniu. W chwili, gdy ogłosimy start tego 
produktu, wnioski będą już dostępne u pośredników finansowych w regionach. Możliwość łączenia subwencji PFR z pożyczkami 
unijnymi zależy od parametrów produktów pomocowych oferowanych przez PFR. 

12 Jaka część pomocy w % pochodzi z funduszy europejskich? Bank Gospodarstwa Krajowego jest odpowiedzialny za wdrażanie unijnych produktów, które dziś stanowią wsparcie przedsiębiorców, 
m.in. pożyczek z RPO, pożyczek płynnościowych POIR, czy kredytu na innowacje technologiczne. Poza nimi, istnieją też inne programy 
wsparcia z funduszy UE. Instytucją nadzorującą te działania jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i to tam najlepiej
skierować pytanie o udział wsparcia unijnego w całym planie pomocy dla przedsiębiorców. 

13 Czy z 4-miesięcznych wakacji kredytowych w spłacie zobowiązań 
mogą skorzystać podmioty, które otrzymały pożyczkę w ramach 
programu JEREMIE 2?

Tak, ułatwienia w spłacie dotyczą także pożyczek JEREMIE 2. Wśród rozwiązań są także wakacje kredytowe. Szczegółowe warunki (np.
czas, na jaki udzielane są wakacje kredytowe) mogą się nieznacznie różnić w zależności od województwa. Informacji na temat 
szczegółowych warunków udzielają klientom pośrednicy finansowi w regionach. Kontakty do nich można znaleźć na stronie 
www.pozyczkiunijne.bgk.pl

14 „rozszerzenie grupy odbiorców o firmy efektywne ekologicznie, 
które np. realizowały inwestycję OZE lub gospodarki obiegu 
zamkniętego” - czy mikro przedsiębiorca, który zdecydował się na 
zainstalowanie np. paneli fotowoltaicznych dla potrzeb 
prowadzonej działalności, może skorzystać z gwarancji 
Biznesmax?

Tak. Z gwarancji Biznesmax obejmującej odnawialny kredyt obrotowy mogą skorzystać firmy efektywne ekologicznie, które w ciągu 
ostatnich 5 lat wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania, a więc firmy, które zdecydowały się np. na zainstalowanie paneli 
fotowoltaicznych dla potrzeb prowadzonej działalności.

15 Jak wysokie będą dopłaty do oprocentowania? Jaką część odsetek 
kredytu obrotowego będą stanowiły?

Wysokość dopłat jest zróżnicowana w zależności od kategorii przedsiębiorstwa. Wyższe dopłaty będą dla przedsiębiorstw mikro-, 
małych i średnich, natomiast niższe dopłaty, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa duże. Dopłaty będą stanowić pomoc publiczną dla 
przedsiębiorcy, której wartość nominalna nie może przekraczać, łącznie z inną pomocą udzieloną przedsiębiorcy, równowartości 800
tys. euro. 

16 Kiedy zostaną opublikowane informacje na temat pożyczek 
płynnościowych POIR, w tym lista instytucji, do których należy się 
zwrócić o taką pomoc?

Listę pośredników finansowych współpracujących z BGK planujemy ogłosić jeszcze w kwietniu. W momencie, gdy ogłosimy start 
produktu, lista ta będzie dostępna na stronie internetowej www.bgk.pl. Prace nad uruchomieniem produktu są już bardzo 
zaawansowane. 



17 Kiedy będzie podniesiony limit de minimis dla firm 
transportowych? Dzisiaj on wynosi zaledwie 100 tys. euro na 3 
lata. Żeby firmy transportowe mogły skorzystać z pomocy z 
Tarczy Antykryzysowej podniesienie limitu do co najmniej 500 
tys. euro jest teraz najważniejsze.

Wysokość pomocy de minimis ustalana jest przez Komisję Europejską. BGK rozmawiając o rozwiązaniach zgłaszał propozycje związane 
z dostosowaniem wysokości pomocy publicznej do obecnych potrzeb firm transportowych.  Mamy nadzieję, że w toku dyskusji z KE 
będzie możliwość zwiększenia pomocy publicznej dla tego sektora. 

18 Dlaczego banki nie mają nadal narzędzi i wytycznych aby mogły 
udzielać pomocy w ramach pakietu płynnościowego? Pomoc w 
postaci tzw. kroplówki jest potrzebna dla pacjenta a nie dla 
nieboszczyka. A czas leczenie przez BGK bardzo się wydłuża. Jeżeli 
firmy MŚP nie otrzymają pomocy w postaci pieniężnej do końca 
kwietnia 2020r to można powiedzieć że: operacja się udała ale 
pacjent nie przeżył.

Część rozwiązań pomagających zachować przedsiębiorcom płynność finansową już jest dostępna: np. gwarancje kredytowe czy 
ułatwienia w istniejących programach pożyczkowych ze środków unijnych. Pracujemy w trybie nadzwyczajnym, aby w niedługim czasie 
wdrożyć kolejne programy, np. pod koniec kwietnia chcemy udostępnić pożyczkę  płynnościową dla MŚP. Z pożyczki płynnościowej 
będzie można sfinansować pensje pracowników, opłacić czynsz za wynajem lokalu, uregulować zaległe należności wobec 
kontrahentów. Bank Gospodarstwa Krajowego jest w stałym kontakcie z bankami i pośrednikami finansowymi, aby wdrażanie 
rozwiązań przebiegało jak najsprawniej. 

19 Czy są jakieś ograniczenia dotyczące daty rozpoczęcia działalności 
- tzn. czy firmy, które rozpoczęły działalność już po wybuchu 
kryzysu koronawirusowego, a więc firmy nowe mogą z tych 
działań korzystać?

Rozwiązania z pakietu pomocowego przygotowanego przez BGK są skierowane do firm, które zostały dotknięte ekonomicznymi 
skutkami pandemii koronawirusa. Nie ma regulacji, które jednoznacznie wskazują, jak długo firma musi być na rynku, by skorzystać ze 
wsparcia. W praktyce jednak składając wniosek, np. o zabezpieczenie z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, przedsiębiorca musi 
podać w banku kredytującym informację, jak kryzys gospodarczy wpłynął na kondycję firmy. Straty związane z pandemią koronawirusa
są w tym konkretnym przypadku jednym w warunków udzielenia wsparcia.

20 O ile może wzrosnąć suma bilansowa banku w kontekście nowych 
programów pomocowych w tym roku, do jakich poziomów? Ile 
szacunkowo aktywa banków wynoszą obecnie? Jak dużego 
wzrostu kapitałów taki wzrost będzie wymagać i jak to zostanie 
sfinansowane?

Jesteśmy bankiem rozwoju i nasze wsparcie trafia do firm częściowo przez banki komercyjne lub spółdzielcze. Dotyczy to m.in. 
systemów gwarancyjnych. W związku z tym gwarancje nie wpływają bezpośrednio na nasz bilans. Oczywiście może wzrosnąć 
zapotrzebowanie na kredyty udzielane bezpośrednio przez BGK, ale trudno dziś oszacować, o ile suma bilansowa banku może w 
związku z tym wzrosnąć. W ciągu ostatnich trzech lat nasza suma bilansowa wzrosła około trzykrotnie, od 42 mld zł do ponad 130 mld, 
natomiast koronawirus powoduje zbyt dużo zmiennych i niepewności na rynku, więc trudno nam ocenić, jak suma bilansowa może się 
zmienić w najbliższym czasie.

21 Czy w ostatnich tygodniach bank był dokapitalizowywany 
obligacjami Skarbu Państwa czy tez kupował obligacje Skarbu 
Państwa? Czy sprzedawał te obligacje na nowych aukcjach NBP 
aby pozyskać gotówkę? Jak duże środki bank planuje zgromadzić 
w ten sposób?

W piątek 24 kwietnia minister finansów przekazał nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego zerokuponowe obligacje skarbowe 
serii OB0722 o łącznej wartości nominalnej 5 mld zł w celu zwiększenia funduszu statutowego BGK. Po podwyższeniu fundusz 
statutowy BGK wynosi 21,6 mld zł. Zwiększenie funduszu statutowego ma na celu wsparcie realizacji programów rządowych 
wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej przygotowanej przez Radę Ministrów jak również kontynuacji misji BGK jako banku rozwoju 
wspierającego gospodarkę. Powyższe dokapitalizowanie BGK pozwoli przede wszystkim prowadzić działalność zwiększającą płynność
przedsiębiorstw w sytuacji zakłócenia ich funkcjonowania wywołanego wybuchem epidemii COVID-19.



22 Czy przekażą Państwo szczegółowe informacje dot. wsparcia dla 
przedsiębiorców tj .pożyczka 15 mln pln z POIR?

Najważniejsze cechy pożyczki płynnościowej:
- Żadnych dodatkowych kosztów – gdy przedsiębiorca podpisze umowę na pożyczkę, jednocześnie otrzyma dotację na spłatę 
oprocentowania. Będzie to automatyczne – przedsiębiorca nie będzie musiał składać żadnych dodatkowych wniosków.
- Brak ściśle określonego katalogu wydatków – przedsiębiorca zdecyduje na jakie potrzeby związane z utrzymaniem firmy przeznaczy
środki pożyczki; pożyczką będą mogły być sfinansowane wydatki poniesione już 1 lutego 2020 r. – ważne żeby nie były opłacone.
- Półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca będzie mógł zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
- Wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych
wakacji kredytowych.
- Pożyczka do 15 mln zł – to maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy. Co ważne, jedna firma będzie mogła wziąć więcej 
niż jedną pożyczkę płynnościową, ale pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł.
- Proste zabezpieczenie pożyczki – w przypadku jednostkowej pożyczki w wysokości do 100 tys. zł jedynym wymaganym 
zabezpieczeniem będzie wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco.
- Brak wymogu wkładu własnego
- Okres spłaty do 6 lat
- Pożyczka skierowana do wszystkich branż
- Z pożyczki płynnościowej będzie można sfinansować pensje pracowników, opłacić czynsz za wynajem lokalu, uregulować zaległe 
należności wobec kontrahentów. 
- Pożyczki płynnościowe finansowane będą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


