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Warszawa, 16 kwietnia 2020 r. 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Od momentu ukazania się pierwszego projektu tzw. tarczy antykryzysowej staramy się sukcesywnie 

przekazywać Państwu wiedzę na temat nowych form wsparcia przedsiębiorstw w tym trudnym dla 

wszystkich okresie. W tym celu realizujemy m.in webinaria, które można oglądać na naszej stronie na 

Facebooku – Grupa ECDP a także na stronie portalu, który współtworzymy – Ratujmy Polski Biznes.  

Tym razem przekazujemy Państwu najważniejsze informacje  na temat  tzw. Tarczy Finansowej – czyli 

pakietu rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw, które w największym stopniu odczuły skutki 

epidemii COVID-19.  Zgodnie z zapowiedziami rządu  przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Tarczy 

Finansowej  w kwietniu. 

Zachęcamy także do zapisywania się do naszego newslettera na stronie: www.ecdpgroup.com. 

Newsletter jest kanałem, którym docieramy do Państwa z najnowszymi informacjami 

prawnopodatkowymi – istotnymi w działalności przedsiębiorców.  

 

 

Jeżeli mieliby Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konrad Bartuzel 

Konsultant podatkowy, radca prawny 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.  

Konrad.bartuzel@ecdpgroup.com 

+ 48 515031858 

 

 

Paweł Terpiłowski 

Kierownik Zespołu ds. Nowych Technologii, radca prawny 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.  

Pawel.terpilowski@ecdpgroup.com 

+ 48 515031885 
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POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 

Rządowe programy wsparcia finansowego przedsiębiorstw są programami, o których 

mowa w art. 21a. ust. 1 ustaw y z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. 

U. 2019 poz. 1572, z dnia 21 sierpnia 2019 r., z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju („Ustawa o SIR”), 

zgodnie z którym Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć 

Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. („PFR” lub „Polski Fundusz Rozwoju”) realizację 

rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w tym w 

formie bezzwrotnej. Warto wskazać, że otrzymanie takiego wsparcia, które de facto 

będzie realizowane w głównej mierze przez banki, nie będzie w większości przypadków 

uzależnione od wykazania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej.   

„Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm” zakłada, że podstawowym 

instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, 

przewidujące mechanizm kompensujący szkody związane z COVID-19. 

Z kolei „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” zakłada, że podstawowe instrumenty 

wsparcia finansowego będą obejmować finansowanie płynnościowe o charakterze w 

pełni zwrotnym i odpłatnym, finansowanie preferencyjne z możliwością kompensacji 

szkody związanej z rozprzestrzenianiem się choroby „COVID -19”  (w postaci możliwości 

częściowego umorzenia wsparcia finansowego na warunkach określonych w Programie) 

oraz finansowanie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych na 

zasadach rynkowych i w ramach pomocy publicznej. 

Łączna wartość Programu dla małych i średnich przedsiębiorstw to 75 mld zł, na co 

składają się dwa działania w ramach Programu: 

▪ Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm o wartości 25 mld zł („Tarcza Finansowa dla 

Mikrofirm” ); 

▪ Tarcza Finansowa PFR dla MŚP o wartości 50 mld zł („Tarcza Finansowa dla 

MŚP”) 

Łączna wartość Programu dla dużych przedsiębiorstw to 25 mld zł, na co składają się 

trzy działania w ramach Programu: 

▪ Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania 

płynnościowego o wartości 10 mld zł  
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▪ Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego. 

o wartości 7,5 mld zł,  

▪ Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego 

o wartości 7,5 mld zł.  

Finansowanie w ramach powyższych programów nie jest jeszcze dostępne. Z informacji 

uzyskanych ze strony PFR wynika, że to będzie dostępne jeszcze w kwietniu. Terminy 

składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu 

zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. 

Wszelkich informacji na temat Programu należy szukać na stronie: 

 https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html 

 

1. TARCZA FINANSOWA DLA MIKROFIRM 

Przewiduje się, że Program Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm zostanie uruchomiony 

w kwietniu 2020 r. i będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości 

elektronicznej banków, których lista zostanie opublikowana na stronie pfr.pl.  

Procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie uproszczona i 

zautomatyzowana. W tym celu przewiduje się m.in. składanie oświadczeń przez 

beneficjenta programu za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Subwencja ma mieć 

również proste zabezpieczenie, np. wekslowe. 

Wsparcie zostanie udzielone na 3 lata. 

Kto może skorzystać? 

Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji jest przeznaczone dla przedsiębiorców: 

• zatrudniających od 1 do 9 pracowników, których roczny obrót lub suma 

bilansowa nie przekracza 2 mln euro, 

• którzy odnotowali spadek obrotów przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% 

w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w 

funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów 

lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568), („ustawa o COVID-19”). 

• prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., 
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• na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z 

płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym 

rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość, 

• wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, 

• nie prowadzą działalności w zakresie: a) produkcji i handlu bronią oraz amunicją; 

b) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem 

wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; c) obszarów wątpliwych z 

powodów etyczno-moralnych, np. przeprowadzania eksperymentów na 

zwierzętach, hazardu i powiązanych aktywności, produkcji i dystrybucji wyrobów 

tytoniowych i podobnego typu używek, produkcji i dystrybucji środków 

odurzających. 

 

Beneficjent rzeczywisty1 korzystający ze wsparcia finansowego w ramach finansowania 

dla mikrofirm musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania 

beneficjenta do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. 

Warunki finansowania 

Subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej 

działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na przejęcie w sposób 

bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy. Dopuszcza się możliwość 

wykorzystania 25% subwencji na przedterminową spłatę kredytów. 

Zakazane jest  przeznaczenia środków z subwencji na płatności do właściciela 

przedsiębiorstwa jak również do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem 

przedsiębiorstwa. 

 
1 W rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1115) („Ustawa A ML”), korzystający ze 

wsparcia finansowego w ramach Programu, posiadający rezydencję podatkową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczający podatki za ostatnie 2 lata obrotowe ( jeżeli dotyczy) na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest: (i) w sytuacji zobowiązania Beneficjenta 

Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 

9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu lub (ii) w przypadku przedsiębiorstw 

zagranicznych – od akceptacji dodatkowych zobowiązań np. inwestycyjnych, na podstawie indywidualnej 

zgody PFR. 
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Warunki zwrotu finansowania określone zostaną szczegółowo w Programie i umowie 

subwencji. 

Wysokość wsparcia 

Maksymalna kwota subwencji obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz 

kwoty bazowej subwencji.  

Bazowa kwota subwencji w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest z kolei od 

wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy.  

Minimalna wartość  subwencji wynosi 12 000 zł, zaś maksymalna – 324 000 zł. 

Wysokość wsparcia została przedstawiona przez PFR w poniższej tabeli: 

 

Wsparcie finansowe w złotych Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela) 

Skala spadku 

przychodów 

Bazowa kwota 

subwencji na 

zatrudnionego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

<25 ; 50%) 12 000 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 96 000 108 

000 

<50% ; 75%) 24 000 24 000 48 000 72 000 96 000 120 

000 

144 

000 

168 

000 

192 

000 

216 

000 

<75% ; 100> 36 000 36 000 72 000 108 

000 

144 

000 

180 

000 

216 

000 

252 

000 

288 

000 

324 

000 

Źródło: PFR 

Warunki umorzenia 

Nawet do 75% subwencji może zostać umorzone. 25% wartości subwencji jest 

bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej 

udzielenia. 

Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania 

średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia 

przedsiębiorca będzie musiał zwrócić odpowiednio wyższy procent subwencji. 

Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące. 

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a 

Ministerstwem Rozwoju. 
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2. TARCZA FINANSOWA PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM 

Podobnie jak poprzedni program, Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm 

zostanie uruchomiony w kwietniu 2020 r. i będzie obsługiwany za pośrednictwem 

systemów bankowości elektronicznej banków, których lista zostanie opublikowana na 

stronie pfr.pl.   

Procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie uproszczona i 

zautomatyzowana. W tym celu przewiduje się m.in. składanie oświadczeń przez 

beneficjenta programu za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Subwencja ma mieć 

również proste zabezpieczenie umowne lub inne. 

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po 

uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. 

Wsparcie zostanie udzielone na 3 lata.  

Kto może skorzystać? 

Finansowanie dla małych i średnich firm w postaci subwencji jest przeznaczone dla 

przedsiębiorców: 

• zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 

50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, 

• którzy odnotowali spadek obrotów przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% 

w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w 

funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów 

lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19,  

• prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., 

• na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z 

płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym 

rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość, 

• wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. 

• nie prowadzą działalności w zakresie: a) produkcji i handlu bronią oraz amunicją; 

b) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem 

wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; c) obszarów wątpliwych z 

powodów etyczno-moralnych, np. przeprowadzania eksperymentów na 

zwierzętach, hazardu i powiązanych aktywności, produkcji i dystrybucji wyrobów 

tytoniowych i podobnego typu używek, produkcji i dystrybucji środków 

odurzających. 
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Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach finansowania 

dla małych i średnich firm musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji 

zobowiązania beneficjenta do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. 

Warunki finansowania 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta Programu 

określać będzie umowa subwencji. Niemniej aktualnie wiadomo, że instrumentem 

finansowym są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na: 

• pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem 

przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub 

pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji), 

• spłatę kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę 

kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki, 

W przypadku rozliczeń z podmiotami powiązanymi jest zakaz przeznaczania środków z 

subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z 

właścicielem przedsiębiorstwa. 

Warunki zwrotu finansowania określone zostaną szczegółowo w Programie i umowie 

subwencji. 

Wysokość wsparcia 

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego 

obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 

2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od 

skali spadku obrotów w związku z COVID-19. Wartości subwencji finansowej mogą 

przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 

25%, 50% i 75% 

Wysokość wsparcia została przedstawiona przez PFR w formie poniższej tabeli: 
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  MŚP Średnio  MŚP Maks.  

Spadek przychodów Kwota subwencji jako 

% przychodów 

Średni przychód 

MŚP 

Kwota subwencji Maks. przychód 

do kalkulacji 

kwoty subwencji 

Maks. kwota 

subwencji 

<0 ; 25%) 0% 31 300 000 0 225 000 000 0 

<25 ; 50%) 4% 31 300 000 1 252 000 225 000 000 3 500 000 

<50 ; 75%) 6% 31 300 000 1 878 000 225 000 000 3 500 000 

<75% ; 100%> 8% 31 300 000 2 504 000 225 000 000 3 500 000 

Źródło: PFR 

Warunki umorzenia 

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona nawet do 

wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na 

następujących zasadach: 

• 25% umorzenia pod warunkiem kontynuacji działalności; 

• 25% umorzenia w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na 

sprzedaży; 

• dodatkowo 25% umorzenia w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia 

w okresie 12 miesięcy. 

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest proporcjonalnie 

wyższy. 

Przedstawione warunki mogą być jednak inne, bowiem szczegółowe zasady zwrotu 

zostaną określone umową pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem 

Rozwoju. 

3. TARCZA FINANSOWA i KAPITAŁOWA PFR DLA DUŻYCH FIRM 

Program Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm jest udzielany na podstawie 

indywidualnej analizy finansowej danego przedsiębiorstwa. Zainteresowane 

przedsiębiorstwo powinno wpierw wypełnić wstępną deklarację uczestnictwa w 

programie pomocowym, dostępną pod adresem: LINK. Złożenie wstępnego wniosku jest 

możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą 

przekazywane indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i 

potrzeb. Wniosek o finansowanie składa się bezpośrednio do PFR za pośrednictwem 

formularza aplikacyjnego. 
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Kto może skorzystać? 

Finansowanie dla dużych firm jest przeznaczone dla przedsiębiorców: 

• zatrudniających co najmniej 250 pracowników, których roczny obrót przekracza 

50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro, 

• którzy odnotowali spadek obrotów przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% 

w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w 

funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów 

lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o COVID-19, 

• utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub 

usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub 

zasobów w związku z COVID-19; 

• nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie 

przekraczającej 25% należności; 

• w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają 

dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi 

kontraktami; 

• są uczestnikami Programów Sektorowych, 

• prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., 

• na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z 

płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym 

rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość, 

• wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, 

• nie prowadzą działalności w zakresie: a) produkcji i handlu bronią oraz amunicją; 

b) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem 

wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; c) obszarów wątpliwych z 

powodów etyczno-moralnych, np. przeprowadzania eksperymentów na 

zwierzętach, hazardu i powiązanych aktywności, produkcji i dystrybucji wyrobów 

tytoniowych i podobnego typu używek, produkcji i dystrybucji środków 

odurzających. 

Ponadto, z finansowania dla dużych firm mogą skorzystać małe i średnie 

przedsiębiorstwa („MŚP”),  które zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny 

obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR w 

ujęciu skonsolidowanym, o ile nie są beneficjentem programu Tarcza Finansowa dla MŚP 

w sytuacji kiedy: 

mailto:contact@ecdpgroup.com
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a) luka finansowania MŚP zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3,5 mln 

zł; 

b) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19; 

c) spełnione są odpowiednio powyższe warunki. 

Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego musi posiadać 

rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za 

ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady 

możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania beneficjenta do przeniesienia 

rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy 

od udzielenia pożyczki. 

W ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm Polski Fundusz Rozwoju może 

realizować także  programy sektorowe w związku z COVID-19 o charakterze 

inwestycyjnym oraz na zasadach rynkowych. Realizacja Programów Sektorowych może 

być w szczególności związana z następującymi obszarami: 

• cyfryzacja; 

• edukacja; 

• medycyna, biotechnologia i farmacja; 

• produkcja środków ochrony osobistej; 

• infrastruktura. 

 

Warunki finansowania i wysokość wsparcia 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta Programu 

określać będzie umowa subwencji. Niemniej aktualnie wiadomo, że finansowanie 

dostępne dla dużych firm może mieć następującą formę: 

• finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją 

przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł. Udzielone finansowanie 

płynnościowe może być  przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez 

przedsiębiorstwo, w tym: 

a) wynagrodzeń;  

b) zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących 

wytworzeniu produktu lub usługi;  

c) zobowiązań publiczno-prawnych;  

d) innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w 

umowie z Polskim Funduszem Rozwoju. 

• finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat 

częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania 
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zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot. Udzielone finansowanie 

preferencyjne może być przeznaczone na  bieżącą działalność operacyjną 

przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne. 

• finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów 

kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy 

publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot. 

Warunki umorzenia 

Aktualnie warunki umorzenia zostały przewidziane jedynie dla pożyczki preferencyjnej. 

Warunki są następujące: 

a) kwota umorzenia pożyczki preferencyjnej równa jest maksymalnie kwocie 

skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie od 

pierwszego miesiąca wykazującego stratę po 29 lutego 2020 r. przez okres 

kolejnych 12 miesięcy i nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.; 

b) wysokość kwoty umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości pożyczki 

preferencyjnej; 

c) wysokość kwoty umorzenia może zostać dodatkowo uzależniona od warunku 

utrzymania poziomu zatrudnienia pracowników; 

d) wobec Beneficjenta Programu nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe 

lub likwidacyjne na podstawie Prawa Upadłościowego albo nie zostało otwarte 

postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego.  

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorstwo warunków umorzenia, umorzenie 

pożyczki preferencyjnej następuje do dnia 30 września 2021 r. w oparciu o zaudytowane 

sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 

2021 r. wraz z przedstawionym przez Beneficjenta Programu wyliczeniem gotówkowej 

straty na sprzedaży. 
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AGENCJA ROZWOJU 

PRZEMYSŁU 

 

Wsparcie finansowe oferowane będzie także przez Agencję Rozwoju Przemysłu („ARP”). 

Zgodnie z projektem tarczy antykryzysowej 2.0 (projekt aktualnie procedowany w 

Senacie RP – Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, druk 330) podmiotem, za 

pośrednictwem którego państwo realizować będzie pomoc dla przedsiębiorców, jest 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako podmiot dysponujący odpowiednimi 

kompetencjami i instrumentami finansowymi, wyspecjalizowany w restrukturyzacji oraz 

udzielaniu wsparcia dla przedsiębiorców oraz wybranych branż.  

Projektowana ustawa umożliwi wdrożenie przez ARP S.A. rozwiązań przewidujących 

zaoferowanie przedsiębiorcom różnych instrumentów wspierających bieżącą płynność 

finansową, w oparciu o filary, na podstawie których kapitał zostanie skierowany w 

pierwszej kolejności tam, gdzie obecnie występuje jego deficyt, w tym przede wszystkim 

do sektora transportowego, zapewniając utrzymanie finansowania leasingowania floty 

transportowej, która realizowana będzie poprzez wyspecjalizowaną spółkę zależną od 

ARP S.A., tj. ARP Leasing sp. z o.o. Pomoc polegać będzie również na udzielaniu pożyczek 

płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 

15 miesięczną karencją w spłacie. 

W ramach wsparcia oferowane są na warunkach rynkowych instrumenty finansowe 

wsparcia zwrotnego udzielanego przez APR na rzecz przedsiębiorców, w tym w 

szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których 

przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej. Szczegółowy wykaz 

instrumentów finansowych oferowanych przez APR jest publikowany na stronie 

internetowej APR, tj. https://www.arp.pl/. Choć ustawa nie zawęża kręgu podmiotów, do 

których kierowane ma być wsparcie finansowe, pomoc ARP kierowana jest de facto do 

sektora MŚP.  
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Aktualnie APR oferuje leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie 

posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych oraz 

pożyczkę przeznaczoną na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Przy czym, 

instrumenty te są oferowane na przecz małych i średnich przedsiębiorstw. Średni 

przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 

obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 

operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów 

euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 

Ponadto, zgodnie z wymogami ARP, przychody za ostatni okres obrachunkowy powinny 

być na poziomie min. 4 mln zł, a ostatni rok zakończony dodatnim wynikiem EBITDA 

(wynik operacyjny + amortyzacja). 

Warunki dla leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco: 

1) wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat; 

2) kwota leasingu do 5 mln zł netto; 

3) okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją); 

4) karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy; 

5) oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu; 

6) opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%; 

7) opłaty manipulacyjne 0%; 

8) ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją 

opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu 

miesięcznego harmonogramu spłat; 

9) zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie 

głównych udziałowców leasingobiorcy. 

Natomiast warunki pożyczki obrotowej przedstawiają się następująco: 
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1) kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł; 

2) okres finansowania do 6 lat; 

3) wydłużony okres karencji do 15 miesięcy; 

4) oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w 

Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich 

przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż 

zaimplementowanych w Parametryzatorze pożyczkowym); 

5) prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za 

rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki; 

6) pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach; 

7) zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami ARP (minimum 120% wartości 

rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, 

8) oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, 

poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy. 

Ponad powyższe, możliwe jest uzyskanie od APR innej pomocy, bowiem katalog 

środków pomocy jest otwarty. Celem oferowanego przez APR wsparcia ma być bowiem 

przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie 

beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po 

odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla 

przedsiębiorców.  

Postępowanie związane z udzieleniem wsparcia, w tym w szczególności złożenie 

wniosku, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, uzupełnienie braków 

formalnych wniosku, odrzucenie wniosku oraz inne czynności w toku postępowania 

związanego z udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem zawarcia umowy wsparcia, może być 

prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych 

środków łączności. 

W celu uzyskania wsparcia, konieczne jest złożenie do APR wniosku o udzielenie 

wsparcia. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie potwierdzające trudną sytuację 

finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji 

finansowej. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
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składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto należy dołączyć informację zawierającą opis 

planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jej sytuacji 

ekonomicznej. Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 

dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków 

formalnych wniosku, APR wzywa do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni. 
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