
Kredyty 

Kredyty z bezpłatną gwarancją POIR
Bank Millennium realizując projekty wspierające potrzeby finansowe przedsiębiorstw, od 
kilku lat intensywnie współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach 
trzech różnych programów przeznaczonych dla firm z sektora MŚP. W zależności od 
celu, na jaki firma przeznaczy środki, może wybrać jedną z trzech możliwości: gwarancję 
de minimis, gwarancję POIR lub kredyt na innowacje technologiczne.

Na szczególną uwagę zasługują bezpłatne gwarancje POIR, wspierające realizację planów 
inwestycyjnych przedsiębiorstw, udzielane przez BGK w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój (POIR). Gwarancje POIR to rodzaj zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, 
nieodnawialnego, udzielonego w złotych, finansującego całość lub część kosztów 
kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego. Gwarancje mogą przyjąć 
formę pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej, jeśli pomoc de minimis nie 
będzie możliwa. Zaletą tego rozwiązania jest: wysoka kwota gwarancji – aż do 80% kredytu  
i do 2,5 mln EUR (równowartość w zł), 0% prowizji z tytułu wydania gwarancji, długi okres  
– do 20 lat, finansowanie w kwotach brutto (z VAT), wygoda – cały proces związany 
z gwarancją jest realizowany w Banku Millennium, a wkrótce także możliwość uzyskania 
zwrotu zapłaconych odsetek za okres 3 lat (nawet 100%, aż do 5% kwoty kredytu).

Do programu może zostać zakwalif ikowany przedsiębiorca realizujący projekt 
inwestycyjny polegający na wdrożeniu wyników prac B+R (wariant 1) albo spełniający co 
najmniej 1 z 15 kryteriów podmiotowych (wariant 2):
1) zgłosił do ochrony lub posiada prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną 

patentową, lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym, lub wzoru 
przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego 
objętego prawem z rejestracji,

2) jest lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości 
i otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną,

3) posiada status centrum badawczo-rozwojowego,
4) posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej 

firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną 
osobę w wymiarze pełnego etatu,

5) jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku 
technologicznego,

6) jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego,
7) środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na 

wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 
3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%,

8) w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” 
finansującego działalność innowacyjną,

9) w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady 
o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku 

Kalendarium prawne
od 16 marca 2018 r.  

do 15 kwietnia 2018 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE: 

•	1	kwietnia	2018	r.	

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 
2014 r. w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środków 
spożywczych. Rozporządzenie to, 
wydane w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia, określa 
sposób znakowania i szczegółowy 
zakres informacji podawanych 
w oznakowaniu poszczególnych 
rodzajów środków spożywczych. 
Zmiany odnoszą się do środków 
spożywczych, na opakowaniach których 
umieszczono nazwę „ocet” oraz 
przetworów mlecznych zawierających 
w oznakowan iu  ok r e ś l en i e 
„śmietankowy”. Celem rozporządzenia 
jest zapewnienie nabywcy niezbędnych 
informacji umożliwiających porównanie 
nabywanego ar t yku ł u rolno- 
-spożywczego z innymi artykułami rolno- 
-spożywczymi tego samego rodzaju, 
zapobieganie nieuczciwym praktykom 
rynkowym oraz zapewnienie właściwej 
jakości handlowej tych artykułów.

•	10	kwietnia	2018	r.	

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 
15 grudnia 2017 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w odlewniach metali. Rozporządzenie 
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przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym 
okresie podatkowym,

10) w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub 
usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%,

11) w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez 
akredytowaną instytucję otoczenia biznesu,

12) w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego 
z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji,

13) w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów 
wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru 
projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej,

14) w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub 
międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności,

15) w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 
15% rocznie.

Prognozy makroekonomiczne

Perspektywa podwyżki stóp procentowych coraz odleglejsza 

Dane o strukturze wzrostu gospodarczego 
w IV kwartale ubiegłego roku potwierdziły 
bardzo dobrą koniunkturę w polskiej 
gospodarce. W tym czasie wzrost PKB 
wyniósł 5,1% r/r i był najwyższy od  
IV kwartału 2011 r. Od strony popytowej 
pozytywnie do wzrostu przyczyniły się 
wszystkie główne kategorie. Co ciekawe, 
po raz pierwszy od 3 lat inwestycje miały 
większą kontrybucję do dynamiki PKB niż 
konsumpcja indywidualna, co oznacza, że 
to właśnie nakłady na środki trwałe były 
głównym motorem gospodarki. Dane 
wysokiej częstotliwości za pierwsze 
miesiące tego roku sugerują utrzymanie 
się dobrej koniunktury także w 2018 r.  
W samym I kwartale dynamika PKB 
może wynieść około 5% r/r. Wsparciem 
dla inwestycji będą wciąż środki unijne 
i inwestycje infrastrukturalne. Dane 
o produkcji budowlano-montażowej 
z początku tego roku wskazują, że 
ich kontrybucja do wzrostu inwestycji 
w I kwar ta le będzie znaczna . 
W perspektywie kolejnych kwartałów 
utrzymanie wysokich wzrostów produkcji 
budowlanej może jednak napotkać barierę 
podażową. 

Pomimo bardzo dobrej koniunktury 
w polskiej gospodarce polityka pieniężna 
pozostaje łagodna. Wynik posiedzenia 
Rady Polityki Pieniężnej w marcu, na 
którym dostępna była nowa projekcja 
PKB i inflacji, nie przyniósł niespodzianki 
i parametry polityki pieniężnej nie uległy 
zmianie. Oznacza to, że referencyjna stopa 

procentowa utrzymuje się od ponad  
3 lat na historycznie niskim poziomie 1,5%. 
W ocenie Rady bieżące dane i prognozy 
wskazują na korzystne perspektywy 
aktywności gospodarczej w Polsce, choć 
oczekuje nieznacznego spowolnienia 
tempa wzrostu PKB w kolejnych latach. 
Jednocześnie, zgodnie z najnowszą 
projekcją makroekonomiczną, inflacja CPI 
będzie w horyzoncie oddziaływania polityki 
pieniężnej utrzymywała się w pobliżu 
celu inflacyjnego. W rezultacie, w ocenie 
Rady, obecny poziom stóp procentowych 
sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na 
ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz 
równowagi makroekonomicznej. Łagodną 
wymowę miały wypowiedzi prezesa 
NBP A. Glapińskiego. Podtrzymał on 
swoje wcześniejsze założenie o stabilności 
stóp procentowych do końca 2018 r., 
a dodatkowo wskazał, że obserwowany 
obecnie wzrost płac nie przekłada się 
na intensyfikację presji inflacyjnej i nawet 
pomimo oczekiwanego przyspieszania 
inflacji CPI w horyzoncie projekcji może nie 
pojawić się konieczność zmian parametrów 
polityki pieniężnej w dłuższym okresie, 
chyba że dojdzie do niekorzystnych zmian 
za granicą. Jego zdaniem, w przypadku 
realizacji scenariusza bazowego projekcji 
marcowej stopy procentowe mogłyby 
utrzymać się na obecnym poziomie do 
końca 2020 r.

W mojej ocenie, do podniesienia kosztu 
pieniądza może dojść jednak wcześniej. 
Już projekcja marcowa nie daje zbyt wiele 

przestrzeni do realizacji przez Radę celu 
inflacyjnego w przypadku materializacji 
prawdopodobnych czynników ryzyka, 
tj. szybszego wzrostu płac oraz wyższej 
dynamiki cen żywności i energii. Projekcja 
wskazuje bowiem, że inflacja CPI wynieść 
ma 2,7% w 2019 r. oraz 3,0% w 2020 r.,  
a więc ukształ tuje się powyżej celu 
inflacyjnego NBP, czyli 2,5%. Realizacja 
ryzyka szybszego niż założono wzrostu 
wynagrodzeń w horyzoncie projekcji jest 
bardzo prawdopodobna. W projekcji 
przyjęto, że wzrost płac przyspieszy 
z 5,3% w ubiegłym roku do poziomu 
6,8-6,9% w latach 2018-2020, a więc ma 
być niższy niż odnotowany w IV kwartale 
2017 r., gdy wyniósł 7,1% r/r. Tymczasem 
przedsiębiorcy zwracają uwagę na coraz 
wyraźniejsze narastanie presji płacowej, 
która będzie się nasilać nieco bardziej 
niż w scenariuszu centralnym projekcji 
marcowej. Ścieżka inflacji będzie zatem 
nieco wyższa niż w projekcji i pod koniec 
2020 r. inflacja może przekroczyć poziom 
górnej granicy dopuszczalnych odchyleń 
od celu. Wraz z napływem nowych danych 
oraz prognoz komfort członków Rady 
będzie się stopniowo zmniejszał. Biorąc 
jednak pod uwagę wysoką tolerancję 
większości Rady na nasilenie procesów 
inflacyjnych, nie sądzę, aby do zacieśnienia 
polityki pieniężnej miało dojść wcześniej 
niż w drugiej połowie przyszłego roku.

   Grzegorz Maliszewski 
Główny Ekonomista

Bank Millennium

wydano na podstawie art. 237(15)  
§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  
– Kodeks pracy. Określa ono wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w odlewniach stopów żelaza i metali 
nieżelaznych. Ilekroć w rozporządzeniu 
jest mowa o odlewniach, należy przez 
to rozumieć zakłady pracy lub ich części 
zajmujące się wytwarzaniem odlewów 
ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. 
Rozporządzenie uchyla rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 
1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w odlewniach metali. 

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne. Prognozy makroekononomiczne nie stanowią 
badania inwestycyjnego i nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych oraz nie podlegają jakimkolwiek zakazom 
w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
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