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Temat: Nieostateczna decyzja PARP, nakazująca częściowy zwrot dotacji udzielonej spółce 

zależnej Passat Stal SA 

 

Podstawa prawna wybierana w ESPI: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

 

Numer raportu: 7/2020 

 

Treść raportu: 

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, iż w dniu 13.03.2020 r. 

została doręczona spółce zależnej – PASSAT-STAL S.A. (dalej jako: „PASSAT-STAL”) 

przez pełnomocnika PASSAT-STAL, decyzja z dnia 25.02.2020, nr DK/20/2020, wydana 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej jako: „PARP”), w której 

zobowiązano PASSAT-STAL do dokonania w terminie 14 dni od dnia 13.03.2020 zwrotu 

środków w wysokości 8.118.868,80 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości 

podatkowych, do dnia dokonania zapłaty. 

Przedmiotowe środki zostały przekazane PASSAT-STAL w ramach Umowy  

o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-14-016/08-00 projektu pn. „Wdrożenie 

innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości”, zawartej 

przez PASSAT-STAL z PARP w dniu 30 grudnia 2008 r. w ramach działania 4.4 Nowe 

inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje  

w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

2007 – 2013 r. (dalej jako: „Umowa o dofinansowanie”), która podlegała kilku nie 

stwierdzającym żadnych uchybień kontrolom, w tym w kwietniu 2010 r. przez Dyrektora 

Urzędu Kontroli Skarbowej i w lipcu 2012 r. przez PARP.  

Na dzień podpisania umowy przyznającej dotację, jak i na dzień wystąpienia zdarzenia 

które w ocenie PARP naruszyło postanowienia umowy /dotyczy lat 2008-2009/, spółka 

Passat Stal nie należała do Grupy Kapitałowej BOWIM. 

W ocenie Zarządu Emitenta i Zarządu PASSAT-STAL postępowanie administracyjne 

w sprawie zwrotu środków powinno zostać umorzone, albowiem poza innymi 

argumentami, termin przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków pochodzących 

z Umowy o dofinansowanie upłynął najpóźniej z dniem 29 grudnia 2018 r. i w bieżącym 

okresie nie wpłynie na wynik finansowy spółki zależnej a tym samym Grupy Kapitałowej 

Emitenta. 

Otrzymana decyzja PARP jest w chwili obecnej poddawana dogłębnej analizie prawnej,  

w szczególności w zakresie zasadności stanowiska PARP co do nieuwzględnienia przez 

organ zarzutu przedawnienia, a także nieuwzględnienia przez organ przytoczonych 

okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających brak podstaw do nakazania 

PASSAT-STAL zwrotu przekazanych środków.  
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Otrzymana decyzja nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra 

właściwego ds. Funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie od decyzji Ministra 

właściwego ds. Funduszy i Polityki Regionalnej będzie przysługiwało stronom 

postępowania prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

PASSAT-STAL, uwzględniając rekomendację swojego pełnomocnika w postępowaniu 

przed PARP, zamierza złożyć odwołanie od decyzji PARP, wnosząc o uchylenie decyzji 

PARP oraz umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków 

w całości.  

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w przypadku ostatecznego utrzymania w mocy decyzji 

PARP nakazującej PASSAT-STAL zwrot środków w wysokości 8.118.868,80 zł wraz 

z odsetkami do dnia zapłaty, zdarzenie to będzie miało wpływ na skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Emitenta w postaci ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu  

z sytuacji finansowej, w zakresie korekty wyniku w wysokości 1.566.360,90 zł 

powiększonej o odsetki i zwiększającej się miesięcznie, do dnia ujęcia tego zdarzenia 

w sprawozdaniu finansowym PASSAT-STAL, o wartość 17.404,01 zł wraz z odsetkami. 

 


