
 

WEBINARIUM BGK DLA RADY PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ  

Pożyczki płynnościowe POIR (Program Regionalny Inteligentny Rozwój)  

– z nowej puli środków UE 
4. sierpnia 2021 r. 

Już wkrótce właściciele mikro-, małych i średnich firm ponownie będą mogli ponownie ubiegać o pożyczkę 

płynnościową POIR (ze środków UE, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Jest to program  

o zasięgu ogólnokrajowym i stanowi element tarczy antykryzysowej o łącznej puli środków 1,1 mld. PLN. 

Czym są pożyczki płynnościowe POIR? 

To nieoprocentowane pożyczki na utrzymanie płynności finansowej i bieżącej działalności firmy. Sfinansować 
można też bieżące koszty związane z rozruchem działalności po pandemii.  

Mechanizm wdrażania pożyczek 

 

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej POIR? 

Jest to program pomocowy postaci pożyczki dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców (według definicji 
Komisji Europejskiej), niezależenie od branży, których sytuacja finansowa pogorszyła się przez skutki 
pandemii (czyli przed pandemią firma była rentowna). Tymczasowa utrata płynności, na skutek COVID-19, 
nie może stanowić przeszkody w udzieleniu pożyczki. Jednak firma musi wykazać, że są realne szanse spłaty 
uzyskanej kwoty.  

Pożyczka płynnościowa POIR – korzyści dla firmy: 

 

• proste kryterium dostępu – uzasadnienie negatywnego wpływu pandemii na firmę  

• można uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie 
przekroczy 15 mln zł 

• bez wymogu wkładu własnego 

• firma spłaca wyłącznie pożyczony kapitał – ma na to 6 lat (wynika to z przepisów unijnych i nie może 
zostać ten okres przedłużony) 



• odsetki są naliczane, ale są spłacane za pomocą dotacji – firma nie musi ich spłacać (dotacja ta nie 
liczy się do pomocy de minimis) 

• bez żadnych dodatkowych kosztów – instytucje finansujące nie pobiorą żadnych opłat ani prowizji 

• pierwsza rata do 10 miesięcy po otrzymaniu środków – półroczna karencja w spłacie  

• wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki możesz skorzystać  
z dwumiesięcznych wakacji kredytowych 

• wysoka kwota pożyczki – dwukrotność wynagrodzeń w firmie za 2019 r. (za ostatni rok w przypadku 
firm działających krócej) lub jako 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 r. 

• proste zabezpieczenie – co do zasady, przy pożyczkach do 100 tys. zł, wystarczy weksel; powyżej tej 
kwoty lub kolejne pożyczki o takiej wartości dla tej samej firmy mogą wiązać się z dodatkowym 
zabezpieczeniem, ale zależy to od podmiotu oceniającego wniosek  

• dogodne warunki rozliczania pożyczki – firma składa zestawienie wydatków (a do ew. wglądu 
gromadzi faktury, listy płac, paragony itp. potwierdzające wydatki) 

• pożyczki udzielane są z reguły przez fundusze pożyczkowe, agencje rozwoju regionalnego i inne 
instytucje finansujące, wybierane przez BGK w postępowaniach konkursowych; instytucje te stosują 
uproszczone procedury ubiegania się o finansowanie   

• rozliczenie po 180 dniach po udzieleniu pożyczki jedynie na podstawie listy dokumentów 
wydatkowania środków. 

Na co można przeznaczyć pożyczkę płynnościową POIR? 

Pożyczki mogą być przeznaczone na szeroki przekrój wydatków pozwalających firmie odbudować swoją 
płynność i ją utrzymać, np.: 

 

• wynagrodzenia, w tym także należne składki ZUS i US 

• wynagrodzenia dla pracowników, w tym nowych pracowników 

• podatki, składki zdrowotne i ubezpieczeniowe 

• zatowarowanie, półprodukty  

• bieżące opłaty  

• bieżące raty leasingowe i kredytowe 

• inwestycje (jako część pożyczki) 

• inne wydatki niezbędne do funkcjonowania firmy 

Kiedy startuje program – druga połowa sierpień 2021 r. 

Jak ubiegać się o pożyczkę płynnościową POIR? 

Wnioski o pożyczkę można składać przez Internet na stronie instytucji finansującej lub poprzez punkty obsługi 

klienta. Procedury przyznawania pożyczek są proste. Poza dokumentacją wymaganą przez pośrednika 

finansowego (ich wykaz udostępniany jest na stronie instytucji finansującej), przedsiębiorca we wniosku 



pożyczkowym powinien zawrzeć także elementy biznes planu, w którym określi plan poprawy płynności 

finansowej firmy.   

Każda z instytucja finansująca (pośrednik finansowy), oprócz stosowania ogólnego modelu BKG, opiera się 

na własnych zasadach udzielenia pożyczek. Odrzucony wniosek w jednej instytucji nie dyskwalifikuje firmy 

do złożenia wniosku do innej instytucji finansującej. Warto zatem złożyć wniosek do kilku różnych 

pośredników. 

UWAGA: przy wyborze instytucji finansującej należy upewnić się, że pożyczka płynnościowa POIR danego 

pośrednika skierowana jest dla firm z regionu, w którym zgodnie z KRS / CIDG działa firma wnioskująca.  

 

Aktualnie Bank Gospodarstwa Krajowego jest w trakcie wyboru instytucji finansujących. Ich lista, będzie 

dostępna w najbliższym czasie na stronie:  

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/kredyty-

obrotowe/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/ 
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