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Biłgoraj, dn. 27.04.2020 r. 
 
Szanowni Państwo, 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przygotował trzy mechanizmy wsparcia Państwa działalności 
w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią koronawirusa, które dotyczą pożyczek w ramach RPO WL 
2014 - 2020: 
1. Dodatkowa maksymalnie 6 miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych (z wydłużeniem okresu 

spłaty pożyczki lub bez wydłużania tego okresu), 
2. Maksymalnie 6 miesięczne wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych  

(z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki lub bez wydłużania tego okresu). 
3. Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy od jej 

uruchomienia. Okres zawieszenia działalności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Po jego 
zakończeniu okres, w ciągu jakiego musicie Państwo utrzymać działalność (tj. 12 miesięcy) zostanie 
odpowiednio wydłużony. Aby skorzystać z możliwości zawieszenia działalności konieczne jest złożenie  
wniosku wraz z wiarygodnym uzasadnieniem, że sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa w 
związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie. 

W przypadku pożyczek będących w okresie karencji możliwe jest skorzystanie z mechanizmu nr 1 i 2, 
w przypadku pożyczek będących po okresie karencji – tylko z mechanizmu 2, w każdym przypadku 
możecie Państwo skorzystać z mechanizmu 3. 
 
W przypadku pożyczek będących w okresie karencji - jeżeli wnioskują Państwo o dodatkową karencję – 
spłacają Państwo tylko odsetki od pożyczki. Mogą Państwo zawnioskować o wakacje kredytowe, ale wtedy 
uruchomienie wakacji kredytowych skraca umowny okres karencji. Wniosek o wakacje kredytowe lub 
dodatkową karencję mogą Państwo złożyć do końca 2020 roku (bieg terminu wakacji lub dodatkowej 
karencji musi rozpocząć się do końca 2020 roku), czyli mogą Państwo wykorzystać umowny okres karencji 
i dopiero w późniejszym okresie zawnioskować o wakacje kredytowe. Niezależnie od daty złożenia 
wniosku, muszą Państwo wiarygodnie uzasadnić na dzień złożenia wniosku, jak pogorszyła się sytuacja 
finansowa Państwa przedsiębiorstwa w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na 
świecie. 
 
W przypadku pożyczek będących w okresie obsługi finansowej, tj. po okresie karencji – na Państwa 
wniosek maksymalnie przez 6 miesięcy nie spłacają Państwo kapitału lub kapitału i odsetek. Przez okres 
wakacji kredytowych naliczane są odsetki od całości niespłaconego kapitału pożyczki na poziomie stopy 
bazowej ustalonej w dniu podpisania umowy pożyczki (tj. 0,37%) lub na poziomie oprocentowania 
rynkowego ustalonego w umowie pożyczki (tylko w przypadku jeżeli pożyczka nie była udzielona na 
warunkach preferencyjnych, tzn. z pomocą de minimis). Mogą Państwo zawnioskować o wakacje 
kredytowe do końca 2020 roku (bieg terminu wakacji musi rozpocząć się do końca 2020 roku), jednakże 
muszą Państwo wiarygodnie uzasadnić na dzień złożenia wniosku, jak pogorszyła się sytuacja 
finansowa Państwa przedsiębiorstwa w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na 
świecie. 
 
Karencji dodatkowej i wakacji kredytowych nie można łączyć w tej samej umowie pożyczki. 
 
W przypadku zaległości w spłacie pożyczek, które powstały od dnia złożenia wniosku (nie wcześniej niż 
przed 20 marca 2020r.) roku do momentu podpisania aneksu do umowy pożyczki w sprawie wprowadzenia 
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dodatkowej karencji lub wakacji kredytowych i są spowodowane skutkami epidemii COVID-19 
oprocentowanie wobec tych zaległości określone będzie na poziomie stopy referencyjnej z umowy pożyczki 
(tj. stopa bazowa + marża). 
 
Ponadto, zastosowanie powyższych zmian wiąże się z koniecznością odpowiedniego przeliczenia wartości 
udzielonej pomocy de minimis. Konieczność ta dotyczy tylko pożyczek udzielonych na zasadach 
preferencyjnych w ramach pomocy de minimis. Wiąże się to dla Państwa z koniecznością 
przygotowania szeregu dokumentów, a dla nas z koniecznością przeliczenia wysokości pomocy. Niestety, 
bez zmian przepisów prawnych w zakresie udzielania pomocy de minimis jesteśmy do tego czasu zmuszeni 
prosić Państwa o następujące dokumenty jako załączniki do wniosku: 
1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania 

https://www.barr.org.pl/file/2017/11/339-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-
o-pomoc-de-minimis.xls) 

2) Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego  
i dwóch poprzednich lat podatkowych poprzedzających datę złożenia Wniosku o udzielenie pomocy  
de minimis (do pobrania https://www.barr.org.pl/file/2018/07/516-
O%C5%9Bwiadczenie%20o%20warto%C5%9Bci%20otrzymanej%20pomocy%20de%20minimis%20-
%20wersja%20edytowalna.doc) 

3) Dane finansowe za ostatnie dwa okresy obrachunkowe, tj. na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.,  
w szczególności: 
a) Roczne sprawozdania finansowe wraz z informacjami dotyczącymi przyjętych zasad rachunkowości 

(bilans, rachunek zysków i strat) – dotyczy podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, 
b) Roczne zestawienie przychodów i kosztów, na podstawie podatkowej księgi przychodów  

i rozchodów – dotyczy podmiotów prowadzących podatkową książkę przychodów  
i rozchodów, 

c) Ewidencja zakupów, Ewidencja sprzedaży – dotyczy podmiotów płacących zryczałtowany podatek 
od przychodów ewidencjonowanych, 

d) PIT/CIT za 2018 r. i 2019 r. (jeżeli dotyczy), 
e) Ewidencja środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. 

Jeżeli tylko odpowiednie przepisy prawne w tym zakresie zostaną zmienione, zrezygnujemy z powyższego 
wymogu. 
Ponadto w uzasadnieniu wniosku o dodatkową karencję, wakacje kredytowe lub zawieszenie działalności 
prosimy wiarygodnie uzasadnienie, jak pogorszyła się sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa w 
związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie (w tym jak sytuacja związana z 
COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia 
takich problemów w przyszłości). Tylko wiarygodnie uzasadnione wnioski będą mogły być 
rozpatrzone pozytywnie. W szczególności prosimy o: 

 opisanie wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na Pani/Pana firmę, w tym na problemy związane 
z płynnością, stroną przychodową i kosztową prowadzonej działalności lub uzasadnić ryzyko 
wystąpienia takich problemów w przyszłości. 

 jeżeli uzasadnieniem jest konieczność czasowego zamknięcia / zawieszenia działalności (np. 
zamknięcie sklepu), a która to konieczność nie wynika z decyzji podjętych na poziomie rządowym, 
prosimy uzasadnić konieczność czasowego zamknięcia / zawieszenia działalności. 

 ewentualne dołączenie do wniosku dokumentów (maile, pisma itp.), z których wynika np. odmowa 
dostaw komponentów niezbędnych do produkcji lub odmowa odbioru wyprodukowanego towaru 
itp. 

W każdym momencie pracownicy Funduszu Pożyczkowego są gotowi Państwu pomóc – prosimy o kontakt 
telefoniczny lub mailowy. 


