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DLA BIZNESU 
 
Są już dostępne szczegóły dotyczące pomocy      
ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu 
 
Oferta skierowana jest do firm spełniających      
następujące warunki: 
● Posiadanie statusu MŚP oraz prowadzenie     

rachunkowość na zasadach pełnej księgowości 
● Prowadzenie działalności minimum przez 12     

miesięcy 
● Przychody za ostatni okres obrachunkowy na      

poziomie min. 4 mln zł 
● Ostatni rok zakończony dodatnim wynikiem     

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 
 

Podmioty spełniające powyższe wymagania będą mogły      
starać się o: 
 
LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W     
SPŁACIE 
 
● Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie     

posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i      
towarzystwach leasingowych; 

● Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4         
mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r.         
(pozytywna EBITDA i wynik netto), 

● prowadzących pełną księgowość; 
● Waluta PLN; 
● Wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat; 
● Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta; 
● Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją); 
● Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy; 
● Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z       

siatką cen dla produktu; 
● Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%; 
● Opłaty manipulacyjne 0%; 
● Ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy     

leasingu łącznie z karencją opłacone przez      
leasingodawcę, a koszt doliczony do rat 

● po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat; 
● Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco      

wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o      
poddaniu się egzekucji 

● w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych       
udziałowców leasingobiorcy. 

 
POŻYCZKĘ OBROTOWĄ NA FINANSOWANIE    
DEFICYTU KAPITALE OBROTOWYM 
 
● Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w      

kapitale obrotowym; 
● Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4         

mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. 
● (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących      

pełną księgowość; 
● Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł; 
● Okres finansowania do 6 lat; •Wydłużony okres       

karencji do 15 miesięcy; 
● Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodnie z       

siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach      
udzielania instrumentów finansowych w ramach     
Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż      
zaimplementowanych w parametryzatorze   
pożyczkowym); 

● Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za      
przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od       
niewykorzystanej kwoty pożyczki; 

● Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach; 
● Zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami ARP      

(minimum 120% kwoty pożyczki, wykorzystanie     
wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP) 

● 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. 

 
POŻYCZKĘ OBROTOWĄ FINANSUJĄCĄ   
WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP 

 
● Pożyczka w kwocie netto wymaganej do      

finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń    
przedsiębiorstwa (wynagrodzenia finansowane 

● w kwocie netto), pożyczka stanowiąca również      
uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u     
przedsiębiorcy obok 

● innych źródeł finansowania przewidzianych w     
ramach Tarczy Antykryzysowej; 

● Środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w       
celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji      
prowadzonej działalności; 
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● Dla klientów z sektora MSP z potwierdzonym       
deficytem płynności bieżącej; 

● Pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki     
pracownicze pt. wypłata wynagrodzenia (przez ARP      
lub za pośrednictwem 

● Agenta operacyjnego (BGK/PKO BP/Pekao)); 
● Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki       

płynnościowej na podstawie potwierdzenia    
niewystarczających środków 

● na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku       
bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza      
weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów     
lub za pośrednictwem agenta operacyjnego (PKO      
BP/Pekao/BGK)); 

● Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża      
zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych       
warunkach udzielania instrumentów finansowych w     
ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne     
do marż zaimplementowanych w Parametryzatorze     
pożyczkowym); 

● Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za      
przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od       
niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata     
finansująca ew. koszty agenta operacyjnego); 

● Okres finansowania do 2 lat; 
● Wydłużony okres karencji do 12 miesięcy; 
● Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach; 
● Zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł -        

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz        
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.        
777 KPC; dla pożyczek > 200 tys. zł - zabezpieczenia          
materialne (min. 120% wartości pożyczki); 

● Specyficzna metodologia alokacji kapitału i rodzaj      
ryzyka (ARP uruchamia kapitał i absorbuje ew.       
ryzyko braku spłaty) - 

● nieakceptowane przez sektor bankowy. Możliwości     
operacyjne i analityczne zapewnia agent operacyjny      
(BGK/PKO BP/Pekao). 

 
Dopytaliśmy ARP o kilka kwestii 
 
1) Czy oferta ARP przeznaczona będzie tylko dla        
podmiotów osiągających powyżej 4 mln zł      
obrotu/przychodu? 
 
Odp. Generalnie oferta ARP przeznaczona jest dla       
podmiotów osiągających obrót pow. 4 mln zł, natomiast        

jeśli zdarzy się sytuacja, że podmiotowi będzie brakowało        
niewiele do tego limitu nie zostanie on automatycznie        
skreślony. 
 
2) W jaki sposób obliczana będzie EBITDA przez ARP?         
Czy będzie możliwość doliczenia przychodów     
finansowych i dywidendy? 
 
Odp. EBITDA za 2019 liczona będzie jako wynik        
operacyjny + amortyzacja. ARP zazwyczaj trzyma się       
tego wzoru natomiast w razie potrzeby zapewnia o swojej         
elastyczności i indywidualnego podejścia do tematu      
(również w kontekście przychodów finansowych i      
dywidendy) 
 
3) Leasing operacyjny – czy obejmuje on wyłącznie        
środki transportu czy wszystko, np. wyposażenie,      
meble? 
Czy dotyczy wyłącznie refinansowania obecnych     
leasingów? Czy może być nowy leasing, np. chcemy kupić         
nową maszynę ? 
 
Odp. Oferta leasingu w ramach tarczy antykryzysowej       
dotyczy wyłącznie środków transportu oraz już      
posiadanych umów leasingowych, które ARP     
najzwyczajniej przejmuje od innych instytucji. Nowy      
leasing znajduje się w standardowej ofercie ARP i nie jest          
ofertą w ramach tarczy antykryzysowej. 
 
5) Jakie jest wymagane zabezpieczenie? 
 
Odp. ARP wymaga zabezpieczenia w postaci      
nieruchomości lub ruchomości. Akceptowane są również      
poręczenia ze strony Regionalnych Funduszy     
Gwarancyjnych. Niestety ARP nie jest instytucją      
finansową, więc nie może korzystać z gwarancji de        
minimis oferowanych przez BGK. Nie ma też możliwości        
zabezpieczenia w postaci udziałów sp. z o.o. bądź akcji         
spółek akcyjnych.  
 
 
ARP w rozmowie telefonicznej zapewnia o swojej       
elastyczności i większej swobodzie działania niż ma to        
miejsce w bankach, np w razie, gdy nieruchomość jest już          
obciążona nie mają problemu aby dopisać się w niej na 2           
miejscu.  
Obecnie trwają prace nad systemem składania wniosków       
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online, prawdopodobnie będzie można je składać pod       
koniec tego tygodnia TUTAJ. 
 
WAŻNE! Informujemy że już dzisiaj można      
kontaktować się z agentami ARP w celu ustalenia        
wstępnych warunków finansowania (Listę agentów     
znajdą Państwo TUTAJ).  
 
W przypadku, gdyby chcieli Państwo skorzystać z       
naszego wsparcia prosimy o kontakt z Działem       
Doradztwa Biznesowego na adres: 
 
maciek.k@jesiolowscy.com.pl 
 
 

Trzy etapy ratujące biznes w dobie      
koronawirusa 
 
Pandemia COVID-19 jest nie tylko olbrzymim      
zagrożeniem zdrowotnym. To cios dla wielu naszych       
biznesów. Rozsądnie jest rozważyć opcje zachowania      
biznesu do lepszych czasów lub zapewnienia sobie       
kontroli nad jego redukcją. Możliwości mamy trzy –        
zaprezentowane w trzech krokach: 
● negocjacje dla przetrwania, 
● postępowanie restrukturyzacyjne, 
● kontrolowana likwidacja/upadłość. 

 
Pierwszy krok – negocjacje dla przetrwania 
 
W pierwszej kolejności przedsiębiorstwo powinno     
zweryfikować: 
● poziom niezbędnych wydatków i oczekiwanych     

wpływów,  
● wartość zobowiązań oraz należności wraz z oceną       

prawdopodobieństwa ich uzyskania, 
● umowy z kontrahentami pod względem możliwości      

ich realizacji oraz ryzyk i kosztów związanych z        
niewywiązaniem się z kontraktu przez którąś ze stron, 

● zobowiązania wobec pracowników i możliwość     
wykorzystania z pomocy rządowej w zakresie      
utrzymania miejsc pracy. 

 
Po wykonaniu czynności weryfikacyjnych i ustaleniu      
rzeczywistej sytuacji biznesu należy niezwłocznie     
przystąpić do renegocjacji umów i ustalenia      
zaktualizowanych do bieżącej sytuacji warunków     

współpracy z kontrahentami (taka restrukturyzacja     
doraźna). 
 
Budżety uwzględniające zweryfikowane wartości    
wpływów, wydatków, zobowiązań, należności, wydatków     
na wynagrodzenia, rekompensat z pieniędzy publicznych      
najlepiej zrobić w formie przepływów pieniężnych w       
perspektywie minimum trzech miesięcy (krocząco). I      
potraktować taki budżet jako narzędzie do operacyjnej,       
ciągłej weryfikacji i wypracowywania kolejnych decyzji      
wydatkowych. I negocjować, renegocjować, uprzedzać     
partnerów - dostawców i odbiorców, oraz pracowników       
o konieczności zmian i dostosowań do klarującej się        
rzeczywistości – by wszystkim umożliwiać się      
dopasowywanie do trudnych zmian. 
 
Drugi krok – postępowanie restrukturyzacyjne 
 
Jeżeli pomimo podjętych działań zagrożenie     
niewypłacalnością jest realne lub już jest stan       
niewypłacalności, to przedsiębiorca powinien złożyć     
wniosek o otwarcie postępowania    
restrukturyzacyjnego, które zabezpieczy zarząd spółek     
kapitałowych przed osobistą odpowiedzialnością za     
zobowiązania spółki. 
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego,        
postępowanie to mogą przeprowadzić następujące     
podmioty: 
1) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23        
kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz.            
1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80),            
zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”; pojęcie     
przedsiębiorcy obejmuje również osoby prawne - spółki       
prawa handlowego: spółki z ograniczoną     
odpowiedzialnością, akcyjne, jawne, komandytowe,    
komandytowo-akcyjne (art. 43 (1) KC); 
2) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki       
akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej; 
3) wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący      
odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez     
ograniczenia całym swoim majątkiem; 
4) wspólnicy spółki partnerskiej. 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 11 Prawa Upadłościowego„       
dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do       
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań    
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pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił      
zdolność do wykonywania swoich wymagalnych     
zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu      
zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.     
Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką      
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której     
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest      
niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania      
pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan       
ten utrzymuje się przez okres przekraczający      
dwadzieścia cztery miesiące.” 
 
Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego    
wszelkie egzekucje zostaną wstrzymane a nowe      
postępowania nie mogą być wszczynane. Prawo      
restrukturyzacyjne tworzy swoisty parasol ochronny dla      
zadłużonych przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać czas      
na spokojne wykonanie działań zaradczych, a wierzyciele       
dostają szansę na spłatę należności, z pominięciem       
długotrwałych i bezskutecznych postępowań    
egzekucyjnych, zahaczających niejednokrotnie o    
likwidację przedsiębiorstwa i niekończące się licytacje      
majątku. 
 
Aby skutecznie przystąpić do postępowania     
restrukturyzacyjnego należy: 
● dokonać oceny „stanu niewypłacalności”, 
● przygotować spis wierzycieli wraz ze zsumowaniem      

kwoty wierzytelności i wyszczególnieniem    
wierzytelności spornych, 

● dokonać wstępnego oszacowania majątku firmy, 
● opracować wstępny plan restrukturyzacji pozwalający     

na przywrócenie płynności finansowej 
● przygotować wstępne propozycje dla wierzycieli,     

które są zarówno realne do wykonania, jak i możliwe         
przez nich do zaakceptowania.  

 
Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje     
postępowania restrukturyzacyjnego:  
● postępowanie o zatwierdzenie układu,  
● przyspieszone postępowanie układowe,  
● postępowanie układowe, 
● postępowanie sanacyjne. 

 
Do postępowań restrukturyzacyjnych można zaliczyć     
również tzw. Przygotowaną likwidację (Prawo     
upadłościowe – Część pierwsza, Tytuł II, Dział VII) - tzw.          

pre-pack z j. angielskiego. Po przeprowadzeniu takiego       
postępowania przedsiębiorstwo będzie nadal funkcjonować     
w obrocie gospodarczym. 
  
Przygotowana likwidacja polega na sprzedaży całego      
przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części      
bądź składników majątkowych, stanowiących znaczną     
część przedsiębiorstwa, z góry ustalonemu nabywcy,      
którym może być osoba bliska upadłego, wspólnik       
spółki, małżonek, etc. 
  
Inicjatywa w tym zakresie należy do dłużnika lub        
wierzyciela uprawnionego do zgłoszenia upadłości,     
który do wniosku o ogłoszenie upadłości załącza wniosek        
o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku dłużnika.      
Wniosek zostanie uwzględniony, jeżeli sąd dojdzie do       
przekonania, że w wyniku przygotowanej sprzedaży      
wierzyciele zostaną zaspokojeni w większym stopniu,      
niż wskutek likwidacji składników majątku w toku       
postępowania upadłościowego. 
 
Trzeci krok – upadłość lub likwidacja - ostateczność 
 
Jeśli działania restrukturyzacyjne nie są możliwe, to należy        
rozważyć możliwość dalszego sensu prowadzenia     
działalności. Jeśli zostanie podjęta decyzja o jej       
zaprzestaniu to w zależności od oceny wypłacalności       
należy przeprowadzić postępowanie likwidacyjne lub     
upadłościowe. 
 
Postępowanie w sprawie upadłości likwidacyjnej można      
wszcząć, jeśli zostanie spełniona jedna z poniższych       
przesłanek: 
● przesłanka płynnościowa, w myśl której dłużnik jest       

niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do     
wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań    
pieniężnych; 

● przesłanka bilansowa (majątkowa), zgodnie z którą      
dłużnik jest niewypłacalny wtedy, gdy jego      
zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego     
majątku a stan ten utrzymuje się przez okres        
przekraczające dwadzieścia cztery miesiące. 

 
Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości       
wynosi trzydzieści dni, licząc od dnia, w którym        
wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, a więc od        
dnia powstania stanu niewypłacalności. Obecnie trwają      
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jednak prace nad projektem specustawy autorstwa      
Ministerstwa Sprawiedliwości, który przewiduje m.in.     
wydłużenie tego terminu do trzech miesięcy, liczonych       
od dnia odwołania stanu epidemii. 
 
Uwaga! Postępowanie będzie prowadzone jeśli dłużnik      
posiada środki na pokrycie kosztów prowadzenia      
postępowania. 
 
Źródła prawa: 
● Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo         

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243) 
● Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo         

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498), [do dnia          
31 grudnia 2015 r. – Prawo upadłościowe i        
naprawcze]  

● Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny          
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) 

 
 

 
Źródła: ARP.pl, A.M.Jesiołowscy-Finanse sp. z o.o. 
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