
 
 

Warszawa,  31 marca 2020 r. 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(PO KL) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdraża działania zaradcze dotyczące 

warunków udzielania i spłaty Państwa pożyczek w projektach BGK w ramach PO WER 

(Działanie 2.9) i PO KL (Działanie 1.4). Działania te mają na celu łagodzenie wpływu epidemii 

wywołanej koronawirusem na podmioty ekonomii społecznej. 

 

 Działania zaradcze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

w zakresie pożyczek („na rozwój” oraz „na start”) w ramach projektu „Wdrożenie 

instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu 

Przedsiębiorczości Społecznej” (nr POWR.02.09.00-00-0004/16): 

Pośrednicy finansowi – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Fundusz 

Regionu Wałbrzyskiego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na Państwa 

uzasadniony wniosek mogą zastosować w stosunku do pożyczek:  

 wydłużoną karencję w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres,  

 tzw. wakacje kredytowe, tj. zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-

odsetkowych – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,  

 dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 

 obniżenie oprocentowania do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku, 

kiedy pożyczkobiorca będzie miał trudną sytuację finansową wynikającą z sytuacji 

epidemicznej w kraju, 

 wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, tj. o 6 miesięcy, 

 wydłużenie okresu spłaty pożyczek maksymalnie o okres 12 miesięcy.  

 

 Działania zaradcze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie 

pożyczek spłacanych w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej” (nr POKL.01.04.00-00-001/12): 



 
W stosunku do udzielonych pożyczek Pośrednik finansowy – Towarzystwo Inwestycji 

Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE)  na Państwa wniosek może zastosować:  

 tzw. wakacje kredytowe, tj. zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-

odsetkowych - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,  

 dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a w przypadku 

trudnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju - 

obniżenie oprocentowania do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,  

 wydłużenie okresu spłaty pożyczek maksymalnie o okres nieprzekraczający 12 miesięcy. 

 
       Z poważaniem, 
 
 

 
 

Kazimierz Kuberski 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działajmy razem – od nas wszystkich zależy, kiedy zwyciężymy koronawirusa. Nasze 
działania to jedno. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał 
się dalej! Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, unikaj dużych skupisk 
ludzkich. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem.  

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje znajdziesz:  

 na stronie www.gov.pl/koronawirus   
 na infolinii NFZ: 800 190 590  


