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DLA BIZNESU  
 

Zgoda KE na  kolejną część wsparcia ze strony 
PFR dla dużych firm 

 
 
Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w      
sprawie drugiej części programu pomocowego - Tarcza       
Finansowa PFR. Nowoprzyjęta część programu przewiduje      
udzielanie dużym przedsiębiorstwom i niektórym     
małym i średnim przedsiębiorstwom preferencyjnej     
pożyczki z możliwością jej umorzenia, mającej na celu        
finansowanie bieżącej działalności oraz rekompensatę     
szkód doznanych przez nie w związku z wystąpieniem        
stanu epidemii. Kwota umorzenia nie może przekroczyć       
75 proc. kapitału pożyczki oraz 75 proc. poniesionej        
przez przedsiębiorcę szkody. Program pomocowy został      
zatwierdzony na dwóch podstawach prawnych: 
 

1) pożyczka preferencyjna została zatwierdzona na     
podstawie sekcji 3.3 Tymczasowych ram     
środków pomocy państwa w celu wsparcia      
gospodarki w kontekście trwającej epidemii     
Covid-19 

2) umorzenie zostało zatwierdzone bezpośrednio na     
podstawie art. 107 ust. 2 lit b TFUE. 

 
Budżet zatwierdzonego programu wynosi 7,5 mld PLN.       
Do pełnego uruchomienia Tarczy Finansowej wystarczy      
już tylko zgoda na ostatnią trzecią część zawierającą        
wsparcie inwestycyjne. 
 
 
Pożyczka na restrukturyzację dla MŚP 
 

28 maja sejm uchwalił ustawę o udzielaniu pomocy        
publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji      
przedsiębiorców. Zakłada ona wsparcie w formie      
pożyczki mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom      
znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu        
umożliwienia im wykonywania działalności    
gospodarczej przez okres niezbędny do opracowania      
planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności     
gospodarczej – oraz przeprowadzenia koniecznych w tym       
zakresie analiz 
 
Całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy,      
udzielanej w ramach tego samego procesu restrukturyzacji,       

nie będzie mogła przekraczać równowartości 10 000       
000 euro według kursu średniego walut obcych       
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu       
poprzedzającym dzień złożenia wniosku o udzielenie      
pomocy. 
 
Według założeń stopa oprocentowania będzie nie      
mniejsza niż stopa bazowa powiększona o 4 punkty        
procentowe. 
 
Sposób obliczania wielkości pożyczki : 
 
W celu obliczenia maksymalnej kwoty pożyczki, ARP       
wyliczy ujemne przepływy pieniężne z działalności      
operacyjnej, przez wyliczenie różnicy między zyskiem      
brutto za ostatni rok obrotowy powiększonym o       
amortyzację za ostatni rok obrotowy, a zmianą stanu        
kapitału obrotowego, liczoną jako różnicę między      
aktywami obrotowymi a zobowiązaniami o charakterze      
krótkoterminowym za ostatni rok obrotowy; wyliczoną w       
ten sposób kwotę mnoży przez okres, na który ma zostać          
udzielona pożyczka, wyrażony w latach.  
 
W przypadku, gdy wynik obliczeń będzie ujemny,       
wysokość pomocy w formie pożyczki nie może być        
wyższa od wartości bezwzględnej uzyskanego wyniku,      
chyba że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji        
ekonomicznej pisemnie uprawdopodobni konieczność    
udzielenia pożyczki w wyższej kwocie, w szczególności w        
oparciu o projekcję finansową  
 
W przypadku, gdy wynik obliczeń będzie liczbą       
dodatnią, wysokość pomocy w formie pożyczki będzie       
uzależniona od przedstawienia przez przedsiębiorcę     
szczegółowych wyjaśnień uprawdopodobniających, że    
znajduje się on w trudnej sytuacji ekonomicznej, oraz        
uzasadnienia konieczności uzyskania pożyczki we     
wnioskowanej kwocie, w szczególności w oparciu o       
projekcję finansową  
 
Pomoc na ratowanie nie może zostać przeznaczona na        
sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem     
aktywów lub wydatków poniesionych na rozszerzenie      
zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy    
znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, chyba       
że są one niezbędne do utrzymania działalności       
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operacyjnej tego przedsiębiorcy w okresie, na który pomoc        
została udzielona 
 
Sposób zabezpieczenia pożyczki : 
 
1) hipoteka; 
2) zastaw cywilny lub rejestrowy; 
3) cesja wierzytelności; 
4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost       
spełniające warunki określone w art. 777 § 1 pkt 4–6          
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.5) 
5) weksel własny in blanco. 
 
Ustawa zakłada też drugi typ pomocy, jakim ma być         
tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane    
na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na          
ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona      
każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.     
Będzie ona mogła być udzielana jako kontynuacja pomocy        
na ratowanie – wtedy przybiera formę dodatkowej       
pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe     
wsparcie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy są      
w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację,     
ale potrzebują wsparcia płynności finansowej, aby cały       
proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy będą        
mogli skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie       
przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez KE      
programu pomocowego. 
 
 
Źródło: uokik.gov.pl, prawo.pl 
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