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Legal Alert 
Rusza Tarcza Finansowa  

Polskiego Funduszu Rozwoju   

 
 29 kwietnia 2020 

 

 
 
Na początku bieżącego tygodnia tzw. Tarcza Finansowa PFR uzyskała 
akceptację Komisji Europejskiej (w zakresie prawa pomocy publicznej), 
co było ostatnim krokiem wymaganym do jej uruchomienia. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze założenia tej formy wsparcia 

przedsiębiorców, która dostępna jest od 29 kwietnia.   

 

1. Wsparcie poprzez Polski Fundusz Rozwoju 

Wsparcie w ramach tzw. Tarczy Finansowej będzie przyznawane poprzez Polski 
Fundusz Rozwoju (PFR) i ma dotyczyć firm, których sytuacja ekonomiczna 
pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19.  

W ujęciu systemowym wsparcie PFR zostało podzielone na wsparcie dla sektora 

MŚP oraz wsparcie dla dużych przedsiębiorców.  

Jak wskazywaliśmy w naszym alercie sprzed kilku dni, duzi przedsiębiorcy mogli 
już wcześniej składać tzw. wnioski wstępne o udzielenie wsparcia.  

1.1. Wsparcie dla dużych przedsiębiorców 

Duzi przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na indywidualnych zasadach. 
Wsparcie będzie polegać zarówno na finansowaniu dłużnym, jak i zaangażowaniu 

kapitałowym realizowanym przez PFR.  

Maksymalna wartość całego programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł. 

Zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł. 

Wsparcie dla dużych przedsiębiorców podzielone jest na 3 rodzaje: 

 tzw. część płynnościowa o całkowitej wartości 10 mld zł. 

Polega na: finansowaniu w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat  
z opcją przedłużenia na 1 rok – o maksymalnej wartości do 1 mld zł  

na podmiot. 

Dotyczy finansowania: wypłaty wynagrodzeń, zakupu towarów  
i materiałów lub pokrywania innych kosztów operacyjnych służących 
wytworzeniu produktów lub usług, zobowiązań publiczno-prawnych, 
innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności.  

Wsparcie płynnościowe będzie zawierać tzw. mechanizm „cash sweep”, 
polegający na przyśpieszonych spłatach w przypadku poprawy sytuacji 

finansowej beneficjenta. 
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 tzw. część finansowa (finansowanie preferencyjne) o wartości 7.5 mld zł. 

 

Polega na: pożyczkach preferencyjnych do 750 mln zł na podmiot, na okres 
3 lat z opcją przedłużenia o 1 rok, częściowo umarzalnych (do 75%).  
 
Dotyczy finansowania: bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 
oraz działań restrukturyzacyjnych (płatności, nabywania udziałów lub akcji 

w celu ich umorzenia, fuzji i przejęć). 
 
W tym przypadku przedsiębiorstwo przed uzyskaniem pomocy będzie 
musiało przedstawić plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, 
uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu 
oraz przejść pozytywnie proces uproszczonego badania (due diligence) 
prowadzonego przez PFR. 

 
 tzw. część kapitałowa w postaci finansowania inwestycyjnego o wartości 

7.5 mld zł. 

Polegać będzie na obejmowaniu przez PFR instrumentów kapitałowych 
(udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy 
publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot. 

Aby otrzymać ten rodzaj wsparcia, niezbędne będzie przedstawienie 

„wieloletniej strategii” lub „planu restrukturyzacji”, uwiarygadniającej 
osiągnięcie rentowności finansowej, projekcji finansowych oraz,  
w przypadku finansowania w ramach pomocy publicznej, wyliczenia straty 
finansowej na skutek COVID-19. Konieczne będzie także osiągnięcie 
pozytywnego wyniku procesu uproszczonego lub potwierdzającego badania 
(tzw. due diligence lub confirmatory due dilligence) prowadzonego 

przez PFR. 

Kto może ubiegać się o finansowanie: 

 Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych 

(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po  
1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego 
miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu 
gospodarki na skutek COVID-19; 

 Przedsiębiorcy, którzy utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo 
odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem 
dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19; 

 Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek 
COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności; 

 Przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku 
finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów 

kredytowych w związku z nowymi kontraktami; 

 Przedsiębiorcy, którzy są uczestnikami Programów Sektorowych w związku 

z COVID-19. 

Dodatkowymi przesłankami ubiegania się o dofinansowanie jest: 

 Brak otwarcia wobec przedsiębiorcy postępowania upadłościowego lub 
likwidacyjnego albo restrukturyzacyjnego; 

 Posiadanie rezydencji podatkowej na terytorium EOG oraz brak posiadania 
przez głównego beneficjenta rzeczywistego rezydencji podatkowej w tzw. 
„rajach podatkowych”;  

 Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.; 

 Niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. 

1.2. Wsparcie dla sektora MŚP 

Program "Tarcza Finansowa PFR" w zakresie MŚP będzie obsługiwany  

za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków. 
Najważniejsze założenia programu to:  

 tzw. tarcza finansowa dla mikrofirm: 
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finansowanie w postaci subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków. 

Maksymalna kwota dotacji to 324 000 zł (średnio ok 70 000 – 90 000 zł) 

na 3 lata. W tym zakresie środki bezzwrotne mogą objąć do 75% 
subwencji. 

 tzw. tarcza finansowa dla małych i średnich firm:  

finansowanie w postaci subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków. 
Maksymalna kwota dotacji dla jednego beneficjenta to 3,5 mln złotych. W 

tym zakresie środki bezzwrotne mogą objąć do 75% subwencji. 

Z pomocy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełnią odpowiednie 
warunki, dotyczące pogorszenia sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii  
COVID-19. Możliwość umorzenia części subwencji będzie zależała m.in.  
od kontynuacji działalności, wysokości poniesionej straty w sprzedaży,  
czy też utrzymania średniego zatrudnienia.  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieramy w czasie kryzysu   
 

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie wpływu pandemii   

na Państwa biznes, prosimy o kontakt na adres: 

coronavirus@eversheds-sutherland.pl 

Jeżeli Państwa firma działa za granicą i będą Państwo potrzebować 

wsparcia prawnego w konkretnym kraju, międzynarodowy zespół 

Eversheds Sutherland pozostaje do dyspozycji. 

Webinaria i publikacje     

Informacje o najbliższych webinariach oraz artykuły dotyczące wpływu 

epidemii na działalność biznesową znaleźć można na naszej stronie > > 

Wiele istotnych informacji prawnych dotyczących innych państw  

znajduje się na uruchomionej przez Eversheds Sutherland stronie  

Coronavirus Legal Hub >> 

 

 
 

 
 

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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