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Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A. 

9,1 mld 
zł 

wartość aktywów 

6,2 mld 
zł 

kapitału zakładowego 

ok. 400 
os. 

zatrudnienie 

Podmioty w nadzorze: 

75 Spółek w nadzorze właścicielskim 

94 Spółki w nadzorze pośrednim 

4 Fundacje 

4 Spółki w ramach FIZAN Spółek ARP  



Obszary działalności Agencji Rozwoju Przemysłu 
S.A. 

Nasze obszary  
działalności wzajemnie  

się przenikają 
tworząc unikatowy 

wachlarz 
możliwości 

Obsługa inwestorów w SSE 
Udostępniamy tereny inwestycyjne  
i obiekty przemysłowe przedsiębiorcom 

Wspieramy rozwój wybranych 
branż 
Wspieramy wybrane branże ze Strategii 
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

Nadzór korporacyjny 
Budujemy wartość powierzonego majątku 
(spółek i nieruchomości) 

Obsługa inwestorów w SSE 
Finansujemy inwestycje, działania 
rozwojowe i kapitał obrotowy polskich 
przedsiębiorstw 

Restrukturyzacja rozwojowa 
Finansujemy procesy restrukturyzacji i 
współtworzymy plany restrukturyzacji 



ARP S.A. podejmuje działania 

Nowe produkty ARP S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej 

w ramach Tarczy Antykryzysowej 
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Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach działań związanych z Tarczą Antykryzysową pozyskała kapitał w wys. 1,7 mld zł  

Kapitał jest dystrybuowany za pomocą 4 produktów:  

LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE  
I PONADNORMATYWNYM OKRESEM SPŁATY  
(finansowanie środków transportu) 

POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA  
WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP 

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE  
DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM 

LEASING #MASZYNERIA 

Prezentowane propozycje mają charakter pomocy zwrotnej, a ich warunki 
dopasowane są do indywidualnych okoliczności i profilu ryzyka każdego 
zainteresowanego przedsiębiorcy 

Produkty nie są w żadnej części umarzane w okresie ich funkcjonowania, 
tym samym nie stanowią pomocy publicznej 



Dla kogo wsparcie?  

NOWE PRODUKTY ARP S.A. ADRESOWANE SĄ DO FIRM, KTÓRE:  

Ucierpiały w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-2 

Funkcjonują w obszarze MŚP  

Prowadzą pełną księgowość 

Prowadzą działalność minimum od 12 miesięcy 

Ich przychody za ostatni okres obrachunkowy przekraczają 4 mln zł  

Ostatni rok zakończyły dodatnim wynikiem EBITDA i zyskiem netto 

(wynik operacyjny + amortyzacja) 
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kompendium wiedzy na stronie www 

ARP Leasing Sp. z o.o. - oferta leasingowa 



Leasing operacyjny 

Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach 
leasingowych 
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z karencją w spłacie 

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 

(uzależnione od wieku, jakości i specyfiki refinansowanego 
środka trwałego) 

Opłata wstępna  
(czynsz inicjalny) 

0% 

Opłaty manipulacyjne  0% 

WIEK leasingowanego pojazdu lub naczepy nie 
może przekraczać 3 lat  

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 
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Leasing #Maszyneria 

Leasing operacyjny przeznaczony na zakup maszyn i urządzeń 
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bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie, dla klientów MŚP 

Kwota leasingu Ustalana indywidualnie 

Okres finansowania  do 7 lat (łącznie z karencją) 

Karencja w spłacie  
rat leasingowych  

do 12 miesięcy i przy 10% wpłacie własnej 

Opłata wstępna  
(czynsz inicjalny) 

0% przy wyborze opcji bez karencji w spłacie 

Oprocentowanie 
WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu 

(uzależnione od wieku, jakości i specyfiki finansowanego 
środka trwałego) 

Opłaty manipulacyjne  0% 

URZĄDZENIA I MASZYNY 

nowe i używane, od polskich dostawców lub od 
autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce 
renomowanych dostawców zagranicznych 

UBEZPIECZENIE   

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 
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Oferta pożyczkowa  



Pożyczka obrotowa 
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finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP 

POŻYCZKA W KWOCIE NETTO  
wymaganej do finansowania deficytu funduszu 
wynagrodzeń przedsiębiorstwa  

UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
WYNAGRODZEŃ U PRZEDSIĘBIORCY  
(obok innych źródeł finansowania przewidzianych  
w ramach Tarczy Antykryzysowej) 

ŚRODKI PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO  
na rachunki pracownicze lub fundusz wynagrodzeń 

POŻYCZKA PRZYZNAWANA W OPARCIU  
o weryfikację luki płynnościowej na podstawie 
potwierdzenia braku środków na wypłatę 
wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i 
analizy krótkiej płynności  

 

Okres finansowania do 2 lat  

Wydłużony okres karencji  do 12 miesięcy  

Prowizja przygotowawcza  0,2% 

Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach  

Brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku  
i od niewykorzystanej kwoty pożyczki 

Pożyczka służąca utrzymania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy i kontynuacji prowadzonej działalności  



Pożyczka 

Pożyczka obrotowa przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym 
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na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym  

Kwota pożyczki od 0,8 mln zł do 5 mln zł 

Okres 
finansowania  

do 6 lat 

Wydłużony okres 
karencji  

do 15 miesięcy 

Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach 

Prowizja 
przygotowawcza  

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

WYMAGANE DOKUMENTY  

Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 oraz bieżące wyniki finansowe 

Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych 

Informacja o zatrudnieniu– na koniec 2019/na moment składania 
wniosku/planowana w okresie finansowania 

Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy uwzględnieniu 
wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest 
wsparcie płynności 

Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń  

 

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:  
preferowane materialne zgodnie z warunkami ARP S.A. (minimum 120% wartości 
rynkowej) 

wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP  

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 



Wnioski online 
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WSZYSTKO NA STRONIE ARP S.A. 

Moduł do składania wniosków dostępny na Portalu Klienta na stronie arp-tarcza.pl  

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferowanych produktów dostępne na stronie 

 

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU – SZYBKO I BEZPIECZNIE  

Proces jest w 100 % zdigitalizowany i zdalny 

Składanie wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego  
do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku 

Dane firmy automatycznie pobierane z bazy danych GUS  
(po wprowadzeniu NIP lub REGON) 

Po podpisaniu wniosek automatyczne przesyłany do ARP S.A./ARP Leasing Sp. z o.o. 



Pozostała oferta ARP S.A. 

Nowe produkty ARP S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej 
14 

TRANSAKCJE ZATWIERDZONE 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 


