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Dotyczy: problemu z zastosowaniem zapisów Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r. w przypadku pożyczek PARP 

 

 

 

w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki 

i Telekomunikacji (KIGEiT1) zwracam się do Pana w związku z problemem z zastosowaniem 

zapisów specustawy2 w przypadku pożyczek PARP, z którym zetknęli się nasi członkowie. 

Problem ten, w sposób zwięzły, przedstawiamy w niniejszym piśmie. W celu omówienia 

szczegółów sprawy zwracamy się z prośbą o spotkanie Przedstawiciela Ministerstwa z naszą 

Izbą.  

W ostatnim okresie Covidowym wielu przedsiębiorców dotknęły zawirowania płynnościowe 

związane ze zmniejszeniem sprzedaży i opóźnieniem dostaw komponentów  w związku 

z utrudnieniami w łańcuchach dostaw. 

Kwestia ta odbiła się na możliwości regulowania przez wielu  przedsiębiorców  rat dotyczących 

pożyczki PARP. 

Jeden z naszych członków złożył do PARP pismo o umożliwienie skorzystania z zapisów 

specustawy COVID dotyczących umorzenia, zmniejszenia lub zmiany terminów spłaty 

pożyczek. Jednakże w trakcie ustaleń z PARP okazało się że mamy do czynienia z problemem 

luki prawnej w obsłudze takich przypadków. 

PARP zgłosił się do Ministerstwa Finansów o interpretację specustawy covidowej i otrzymała 

w odpowiedzi odwołanie się  do Art. 54 A dot. tzw. należności spornych. 

Zarówno PARP jak i my dostrzegamy lukę dla tego instrumentu pożyczki w zastosowaniu 

specustawy i uważamy, że ich rola się skończyła. 

Podkreślamy, że jest wielu przedsiębiorców w podobnej sytuacji a PARP nie chciałby 

faworyzować jednego beneficjenta, tylko stosować wobec wszystkich podobne rozwiązania. 

 

                                                           
1  https://kigeit.org.pl/l 
2  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 

związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r 
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Sądzimy, że mogą być 2 drogi do rozwiązania problemu:  

a) otrzymanie dla PARP-u od Ministerstwa uprawnień - wtedy mogą rozpatrzyć 

pozytywnie prośby przedsiębiorców umożliwiając umorzenie, zmniejszenie lub zmianę 

terminów spłaty pożyczek, ale muszą otrzymać stosowne plenipotencje. 

b) przeprowadzenie procesu legislacyjnego mającego na celu zmianę ustawy 

o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W związku z powyższym zgłaszamy zaistniały problem i prosimy o rozpoczęcie rozmów z Izbą 

w tej sprawie, co również wspomogłoby innych przedsiębiorców i dało rozwiązanie problemu 

z którym też boryka się PARP.  

W załączeniu przekazujemy opinię prawną, która wskazuje na możliwość rozwiązania 

zgłaszanego problemu. 

 

 

 

Prezes Zarządu  
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