
Pożyczki płynnościowe POIR  

Czym są pożyczki płynnościowe POIR? 

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

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej POIR? 

To pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się 
przez skutki pandemii lub rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.  

Jakie są korzyści dla mojej firmy? 

• wysoka kwota pożyczki – 1 mln zł (lub 1,5 mln zł, jeśli zrealizujesz cel związany z przejściem 
na gospodarkę niskoemisyjną)  

• spłacasz wyłącznie pożyczony kapitał – masz na to 6 lat 

• nie ma dodatkowych kosztów  

• pierwsza rata po 6 miesiącach po otrzymaniu środków  

• łatwo rozliczysz pożyczkę – zestawieniem wydatków obrotowych lub fakturami za inwestycje  

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę płynnościową POIR? 

• rachunki za energię i inne bieżące opłaty 

• wynagrodzenia  

• podatki, składki zdrowotne i ubezpieczeniowe 

• zatowarowanie, półprodukty  

• inwestycje (do 40% pożyczki), w tym w poprawę efektywności energetycznej oraz 
odnawialne źródła energii (gospodarka niskoemisyjna) 

• inne wydatki niezbędne do funkcjonowania firmy 

Kto udziela pożyczek płynnościowych POIR? 

Pożyczek udzielają instytucje finansujące, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
(BGK). Ich listę BGK opublikuje w 4 kw. 2022 r. Śledź stronę:  

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

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

Jak mogę skorzystać? 

1. Znajdź instytucję finansującą w Twoim regionie 

2. Przygotuj i złóż wniosek o pożyczkę (przez internet lub w punkcie obsługi klienta) 

3. W przypadku pozytywnej decyzji pożyczkowej – przedstaw zabezpieczenia i podpisz umowę 
pożyczki  

Pamiętaj! 

Nabór wniosków 

a. Możesz złożyć wniosek, kiedy nabór wniosków jest otwarty  

b. Regulamin naboru i wymagane dokumenty określa instytucja finansująca 

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/kredyty-obrotowe/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/kredyty-obrotowe/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/


c. Terminy naborów i wymagane dokumenty sprawdź na stronie instytucji finansującej 

We wniosku o pożyczkę 

a. Uzasadnij, w jaki sposób Twoja sytuacja pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19 lub 
rosyjskiej agresji wobec Ukrainy 

b. Określ plan, w jaki sposób pożyczka pomoże Ci poprawić tę sytuację  

c. Przedstaw swoją sytuację finansową i prognozy 

d. Przekaż inne informacje, jakich wymaga instytucja finansująca 

Ocena wniosku 

a. Instytucja finansująca może poprosić Cię o dodatkowe informacje i dokumenty  

b. Decyzję w sprawie przyznania pożyczki, jej wysokości i zabezpieczeń, podejmuje instytucja 
finansująca 

Pożyczka 

Środki na konto otrzymasz w ciągu 30 dni od podpisania umowy pożyczki 

 

 


