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RAPORT 073/2020 z dnia 14.10.2020 

 

ARP Polityka Nowej Szansy 

 

DLA KOGO? 

• Polityka Nowej Szansy to instrument pomocowy oferowany przedsiębiorcom w celu 

ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o 

udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji 

przedsiębiorców. Jest odpowiedzią na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian w swoim biznesie. 

Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w 

sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku. 

• Adresatem pomocy na ratowanie może być mikro, mały i średni przedsiębiorca. Duży 

przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu 

notyfikacji Komisji Europejskiej. 

 

PRZEZNACZENIE I PARAMETRY 

Ustawa przewiduje 3 instrumenty pomocowe: 

• Pomoc na ratowanie 

• Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne 

• Pomoc na restrukturyzację  

 

Instrument ten zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu 

restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy zostanie 

każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji Przedsiębiorcy i udzielona  będzie  na 

okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się 

niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową 

pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym 

okres spłaty do 18 miesięcy. 

 

Pomoc udzielana jest w formie: 

1) w przypadku pomocy na ratowanie –pożyczki, 

2) w przypadku tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego–pożyczki, 
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3) w przypadku pomocy na restrukturyzację: 

a) pożyczki, 

b)objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w 

podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej 

dotychczasowych udziałów lub akcji, 

c) objęcia obligacji, 

d) zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na 

restrukturyzację, 

e) konwersji pożyczki, udzielonej, jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie 

restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy, 

f) ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, pod warunkiem przeznaczenia 

równowartości udzielonej pomocy na realizację planu restrukturyzacji. 

 

➢ POMOC NA RATOWANIE 

• Może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

w celu umożliwienia mu wykonywania działalności gospodarczej przez okres 

niezbędny do: 

1) opracowania planu restrukturyzacji, 

2) likwidacji działalności gospodarczej-oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie 

analiz 

• Może być także udzielona mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy spełniającemu 

przesłanki określone w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 15maja 2015r. Prawo 

restrukturyzacyjne, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z 

powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymaga pilnego 

wsparcia płynności finansowej. 

• Pożyczka w ramach pomocy na ratowanie: 

1) udzielana jest w złotych, 

2) oprocentowanie jest nie mniejsze niż stopa bazowa opublikowana przez Komisję Europejską 

na jej stronie internetowej, obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki, powiększona o 4 punkty 

procentowe, 

3) okres finansowania –jest nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia: 

a) zatwierdzenia przez Komisję Europejską notyfikacji tej pomocy –w przypadku, konieczności 

notyfikacji; 

b) udzielenia pomocy na ratowanie – w przypadku, gdy notyfikacja nie jest konieczna, -z 

zastrzeżeniem, że okres ten może ulec przedłużeniu do czasu zatwierdzenia przez Komisję 
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Europejską pomocy na restrukturyzację, w przypadku przedsiębiorcy znajdującego się w 

trudnej sytuacji ekonomicznej. 

 

➢ TYMCZASOWE WSPARCIE RESTRUKTURYZACYJNE  

• Może być udzielane mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w 

trudnej sytuacji ekonomicznej, z uwzględnieniem ust. 2, w sytuacji, o której mowa w 

art. 11ust. 2 Ustawy, w celu umożliwienia temu przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań 

restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do 

konkurowania na rynku. Przez „długookresową zdolność do konkurowania na rynku” 

należy rozumieć zdolność przedsiębiorcy do pokrywania kosztów wykonywanej 

działalności gospodarczej, w tym kosztów amortyzacji i kosztów finansowych, bez 

konieczności ponownego wspierania tego przedsiębiorcy środkami publicznymi 

pochodzącymi z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację przez okres co najmniej 10 

lat. 

• Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być także udzielane mikro-, małemu 

lub średniemu przedsiębiorcy spełniającemu przesłanki określone w art. 141 ust.1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne, który nie znajduje się w 

trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i 

nieprzewidzianych okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej. Do 

takiego podmiotu stosuje się zasady ubiegania się o Pomoc właściwe dla przedsiębiorcy 

znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, określone w art. 27-34 Ustawy. 

• Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielone, jeżeli zapobiega 

trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku. 

• Pożyczka w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego: 

1) udzielana jest w złotych, 

2) oprocentowanie jest nie mniejsze niż stopa bazowa, opublikowana przez Komisję Europejską 

na jej stronie internetowej, obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki, powiększona o 4 punkty 

procentowe, 

3) okres finansowania jest nie dłuższy niż 18miesięcy od dnia udzielenia pomocy, albo, jeżeli 

bezpośrednio przed udzieleniem tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego była udzielana 

pomoc na ratowanie od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem, że w przypadku mikro, małego 

lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w sytuacji, o 

której mowa a art. 11 ust. 2 Ustawy, okres ten może ulec przedłużeniu do dnia udzielenia 

pomocy na restrukturyzację. W przypadku, jeśli tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne jest 

poprzedzone bezpośrednio pomocą na ratowanie, łączny okres pomocy na ratowanie i 

tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego nie może przekroczyć 18 miesięcy, 

4) wysokość jest ograniczona do kwoty niezbędnej do kontynuowania działalności przez mikro-

, małego lub średniego przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w 

okresie, na który ta pomoc została udzielona. 
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Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne uwarunkowane jest wdrożeniem 

uproszczonego planu restrukturyzacji. 

 

➢ POMOC NA RESTRUKTURYZACJĘ 

• Może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, 

w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu 

przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. 

• Pomoc na restrukturyzację może być udzielana, jeżeli: 

1)zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości 

rynku; 

2)bez tej pomocy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zostałby 

zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany w taki sposób, że cel, o którym mowa w pkt 

1, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie; 

3)zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny obejmujący działania niebędące 

pomocą na restrukturyzację, stanowiące element planu restrukturyzacji, z którego wynika, że 

bez niej cel, o którym mowa w pkt 1, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w 

mniejszym zakresie; 

4)przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zastosuje środki wyrównujące 

zakłócenia konkurencji na rynku określone w art. 145 ust. 2-6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

Prawo restrukturyzacyjne, w zakresie i w sposób określony wart.145 ust 7-11 tej ustawy. Środki 

wyrównujące, o których mowa w zdaniu poprzednim, polegają w szczególności na: 

•zbyciu aktywów, o ile to możliwe, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

•ograniczeniu zdolności produkcyjnych, 

•ograniczeniu udziału przedsiębiorcy w rynku, 

•nienabywaniu akcji lub udziałów w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego i 

wykonywania układu, z wyjątkiem przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, o 

którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne, 

•nierozpowszechnianiu informacji wskazujących, że produkty lub usługi przedsiębiorcy mają 

przewagę konkurencyjną nad innymi produktami lub usługami ze względu na udzieloną pomoc 

publiczną na restrukturyzację, 

•niepodejmowaniu działań zmierzających do zdobywania nowych rynków, 

•środki otwarcia rynku polegają w szczególności na ułatwianiu wejścia na rynek innym 

przedsiębiorcom 

• Pomoc na restrukturyzację jest ograniczona do minimum niezbędnego do przywrócenia 

przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej długookresowej 
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zdolności do konkurowania na rynku, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość i 

formę udzielanej pomocy na restrukturyzację oraz podział obciążeń 

• Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego 

przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, będącego wkładem 

w finansowanie kosztów restrukturyzacji. 

• Pomoc na restrukturyzację(w tym między innymi forma Pomocy, kwota i warunki 

udzielanej Pomocy): 

1) jest uzależniona od sytuacji przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, a jej wybór jest dokonywany po przeprowadzeniu analizy złożonego Wniosku 

oraz sytuacji finansowej tego przedsiębiorcy, w szczególności w zakresie płynności i 

wypłacalności. Wybór formy pomocy na restrukturyzację powinien być adekwatny do 

problemu, który ma zostać rozwiązany, 

2) udział wkładu własnego w kosztach restrukturyzacji wynosi co najmniej 50%, 

3) w odniesieniu do mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej, gdy całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy, udzielanej 

w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10000000 euro 

według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

poprzedzającym dzień złożenia Wniosku, udział wkładu własnego w kosztach restrukturyzacji 

wynosi: 

a)25%–w przypadku mikro-lub małego przedsiębiorcy, 

b)40%–w przypadku średniego przedsiębiorcy-z zastrzeżeniem, że w przypadku wykazania 

przez Przedsiębiorcę we Wniosku wyjątkowych okoliczności lub szczególnych trudności udział 

wkładu własnego w kosztach restrukturyzacji może być niższy niż określony w lit.a lub b, ale 

musi być znaczny. 

Przyznanie pomocy na restrukturyzację uwarunkowane jest wdrożeniem planu 

restrukturyzacji. 

 

ZABEZPIECZENIE SPŁATY 

1.Udzielenie Pomocy może zostać uzależnione od ustanowienia zabezpieczeń. 

 

2.Zabezpieczenia zwrotu Pomocy ustanawiane są na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego 

przez Ministra. 

 

3.Zabezpieczenia mogą stanowić w szczególności: 

1)hipoteka, 

2)zastaw cywilny lub rejestrowy, 

3)cesja wierzytelności, 
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4)oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego spełniające warunki 

określone w art. 777 § 1 pkt 4 -6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania 

cywilnego składane w imieniu Przedsiębiorcy, 

5)weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

6)przewłaszczenie na zabezpieczenie, 

7)poręczenie, 

8)gwarancja ubezpieczeniowa, 

9)gwarancja bankowa, 

10)cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia odpowiednio nieruchomości objętej hipoteką, 

przedmiotu zastawu cywilnego lub rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie,  

11)wprowadzenie do umowy lub statutu spółki wskazanych przez ARP S.A w imieniu i na 

rzecz Ministra postanowień umożliwiających Ministrowi zapobieganie obniżeniu wartości 

bądź ilości praw korporacyjnych, które Minister nabył w drodze objęcia akcji lub udziałów w 

podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego 

przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji bądź w drodze 

konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie 

restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy. 

 

4.Przedsiębiorca, w celu usprawnienia i przyspieszenia oceny wartości rynkowej 

przedstawionego zabezpieczenia może przedłożyć dodatkowo m.in. następujące dokumenty, w 

przypadku: 

1) hipoteki–numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, operat szacunkowy 

dotyczący nieruchomości, sporządzony na koszt Przedsiębiorcy przez rzeczoznawcę 

majątkowego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku, wraz z wypisem i 

wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisem i wyrysem z 

ewidencji gruntów i budynków nie starszych niż3miesiące od daty złożenia Wniosku, polisa 

ubezpieczeniowa dla nieruchomości, 

2) zastawu cywilnego lub rejestrowego oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie –operat 

szacunkowy przedmiotu zabezpieczenia, który ma być objęty zastawem, przewłaszczeniem, 

sporządzony na koszt Przedsiębiorcy przez rzeczoznawcę majątkowego nie wcześniej niż na 6 

miesięcy przed datą złożenia Wniosku lub inny dokumenty potwierdzający rynkową wartość 

przedmiotu zabezpieczenia, który ma być09/202015/26objęty zastawem, przewłaszczeniem, 

polisa ubezpieczeniowa obejmująca przedmiot zastawu, przewłaszczenia, 

3) cesji wierzytelności –operat szacunkowy przedmiotu zabezpieczenia, który ma być objęty 

cesją wierzytelności, sporządzony na koszt Przedsiębiorcy przez rzeczoznawcę majątkowego 

nie wcześniej niż na 3miesięcy przed datą złożenia Wniosku lub inny dokumenty 

potwierdzający rynkowa wartość przedstawionych wierzytelności pieniężnych sporządzony 

przez 3miesięcy przed datą złożenia Wniosku, z zastrzeżeniem, że wierzytelności 

przedstawione na zabezpieczenie powinny mieć okres zapadalności dłuży od okresu, na który 

jest wnioskowana Pomoc, wierzytelności powinny wynikać z zawartych już umów, 

aktualizacja informacji o wykazie wierzytelności wraz z aktualizacją wartości wymagana jest 

co 6 miesięcy, 
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4)weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenia –w przypadku osób 

fizycznych lub spółki nie posiadającej osobowości prawnej –informacja ostanie majątkowym 

(np. PIT za ostanie 3 lata) wraz z informacją czy istnieje wspólność ustawowa małżeńska (jeśli 

nie istnieje dokument potwierdzający –np. umowa o wyłączeniu wspólności ustawowej 

małżeńskiej). 

 

WNIOSKOWANIE 

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski: 

1. osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w 

Warszawie, 

2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa 

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę 

podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu 

przewidzianego dla każdego roku. 

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być 

kompletny i poprawnie wypełniony. 

Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. 

Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w 

ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR. 

 

INFORMACJE: 
https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy  

 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 500 181 151 lub emaliowo: 

biuro@doradcy365.pl 

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

