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W  DLA BIZNESU 
 
Ruszył nabór wniosków o pomoc z Agencji       
Rozwoju Przemysłu  
 
Informujemy że od 6 maja można starać się o wsparcie          
antykryzysowe ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu.      
Oferta z ARP 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 mogą starać      
się o: 
 
● Leasing operacyjny z karencją w spłacie,  
● Pożyczkę obrotową na wypłatę wynagrodzeń,  
● Pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w      

kapitale obrotowym. 
 
Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany       
będzie do podmiotów sektora transportowego, które      
znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z         
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.    
Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych     
leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach      
leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł        
netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat.         
Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść       
nawet 12 miesięcy (co, w przypadku kosztów leasingu        
standardowego ciągnika siodłowego z naczepą, może      
wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł).  
 
Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń     
w sektorze MŚP ma pozwolić na sfinansowanie kosztów        
wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat,         
wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników,      
możliwa karencja w spłacie do 12 miesięcy.  
 
Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale      
obrotowym będzie wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł,           
okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres          
karencji do 15 miesięcy. 
 

Wszystkie szczegółowe informacje oraz odnośniki do      
złożenia wniosków znajdą państwo na stronie      
https://www.arp-tarcza.pl/ 
 

Źródła: gov.pl, bgk.pl, www.malopolska.pl 
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Prawo antykryzysowe w praktyce  
Tarcza Finansowa według PFR 

5 maja informowaliśmy Państwa o zmianie definicji       
oraz ustalania statusu MŚP przez Polski Fundusz       
Rozwoju. W związku z tym oraz rozbieżnościami       
pojawiającymi się w regulaminie wsparcia pojawiła się       
wątpliwość jak ustalić zatrudnienie przy określaniu      
statusu MŚP i czy przy tym stosować należy definicję         
polską czy europejską.  

Okazuje się, że według Polskiego Funduszu Rozwoju       
decydujący o tym, czy wnioskodawca jest mikro, małą        
czy średnią firmą, jest stan zatrudnienia na ostatni        
dzień grudnia 2019 r.. W tym wypadku nie ma         
znaczenia polskie prawo przedsiębiorców czy unijne      
rozporządzenie pomocowe odnoszące się do     
średniorocznego zatrudnienia. UWAGA! Stan    
zatrudnienia podmiotów powiązanych wg. PFR też ma       
być ustalany na dzień 31 grudnia 2019 roku. WAŻNE!         
Wspomniane kryterium daty wynika wprost ze strony 8        
przewodnika po Tarczy Antykryzysowej (przynajmniej     
tak jest w dniu 07.05, jak będzie później - zobaczymy)          
oraz, według Pani Zuzanny Stockiej z kancelarii       
FILIPIAKBABICZ, z informacji jakie udzielane są na       
infolinii PFR. Co ważne, sam “Regulamin ubiegania       
się o udział w programie rządowym (tarcza       
finansowa PFR dla małych i średnich firm” odnosi        
się do przepisów unijnych. Jak ustalił portal prawo.pl,        
według PFR, na potrzeby tarczy finansowej, należy       
definiować status przedsiębiorcy bez względu na      
brzmienie unijnego rozporządzenia pomocowego w     
kontekście ustalania stanu zatrudnienia, a wiążące jest       
wyżej wspomniane kryterium daty.  

Rodzi to ryzyko po stronie przedsiębiorcy w tej        
postaci, że z jednej strony składa się oświadczenie o         
MŚP zgodne z kryterium daty 31 grudnia 2019 (jak         
oczekuje tego PFR), a z drugiej: automatycznie generuje        
się podpisaną umowę wraz z regulaminem, w której        
oświadczenia odwołują się do unijnych przepisów i       
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definicji MŚP (Rozporządzenie Komisji (UE) nr      
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).  

Dla jasności, wprowadzone przez PFR kryterium daty       
sprawia, że w pełni poprawne jest, aby przedsiębiorca,        
który w październiku zatrudniał 100 pracowników, a w        
grudniu zredukował stan zatrudnienia do 8      
pracowników, został zakwalifikowany do grupy     
mikroprzedsiębiorców – co według nas i innych       
specjalistów jest sprzeczne zarówno z unijną definicją       
MŚP (do której się przecież odwołuje), jak i z polskim          
prawem przedsiębiorców. Jak będzie ostatecznie     
zweryfikuje oczywiście praktyka, natomiast    
bezsprzeczne jest, że PFR powinien ujednolicić swoje       
dokumenty i regulamin tak, aby tego typu wątpliwości        
nie miały racji bytu. 

Źródło: prawo.pl 
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