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CORE  
Coronavirus Info 

  

  

  

 

 

UŁATWIENIA DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

PRZEWIDZIANE W RAMACH 

TARCZY FINANSOWEJ 

POLSKIEGO FUNDUSZU 

ROZWOJU  
UWAGA: 
Terminy składania wniosków i szczegółowe zasady programu będą podane po 
uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. 
Źródło: https://pfr.pl/tarcza.html  

1. Warunki ogólne dla wszystkich przedsiębiorstw 

✓ Nie zostało otwarte postępowanie ubadłościowe, likwidacyjne lub 
restrukturyzacyjne.  

✓ Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r. 
✓ Niezaleganie z płatnościami podatkór i składek na ubezpieczenia społeczne na 

dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania.  
✓ Sektory nieobjęte finansowaniem: 

a) produkcji i handlu bronią oraz amunicją; 
b) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem 
wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;  
c) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych, np. przeprowadzania 
eksperymentów na zwierzętach, hazardu i powiązanych aktywności, produkcji i 
dystrybucji wyrobów tytoniowych i podobnego typu używek, produkcji i dystrybucji 

https://pfr.pl/tarcza.html
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środków odurzających. 
 

2. Warunki ogólne dla mikro-, małych i średnich firm 

✓ Przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów 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 COVID-19, lub na dzień 
udzielenia finansowania.  

✓ Beneficjenci rzeczywiści posiadają rezydencję podatkową w Polsce oraz 
rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe w Polsce. Odejście od tej zasady 
możliwe jest  tylko gdy (i) beneficjent programu zobowiąże się do przeniesienia 
swojej rezydencji podatkowej w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia 
finansowania lub (ii) w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych – od akceptacji 
dodatkowych zobowiązań np. inwestycyjnych, na podstawie indywidualnej 
zgody PFR.  

✓ Subwencja może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów 
prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzenie 
pracowników. Istnieje możliwość wykorzystania 25% wartości subwencji na 
przedterminową spłatę kredytów.  

✓ Subwencja nie może zostać wykorzystana do fuzji i przejęć, ani na dokonowyanie 
płatności do właścicieli lub podmiotów powiązanych.  

✓ Operatorami środków są wskazane przez PFR banki komercyjne.  
✓ Zdolność kredytowa nie stanowi warunku udzielenia subwencji finansowej.  
✓ Procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna 

oraz zostanie przeprowadzona przy użyciu środków elektronicznych baknów z 

wykorzystaniem deklaracji złożonych przez Beneficjentów Programu.  

3. Finansowanie dla mikrofirm 

✓ Firmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników (z wyjątkiem samozatrudnionych), 
których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 

✓ Budżet środków finansowania wynosi 25 mld zł. 
✓ Maksymalna kwota subwencji zależy od poziomu spadku przychodów oraz od 

liczby pracowników i może wynieść do 12 000/24 000/36 000 zł na pracownika (do 
sumy 324 000 zł dla mikrofirmy, średnio 70-90 tys. zł) 

✓ Zasady zwrotu: 

− 25% wartości subwencji jest bezwrotna, w przypadku prowadzenia działalności 
przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji; 

− kolejne 50% subwencji jest bezzwrotna, w przypadku utrzymania średniego 
poziomu zatrudnienia w stosunku do 31 grudnia 2019 w okresie 12 miesięcy po 
wypłaceniu subwencji; 

− firma, które utrzyma 100% poziomu zatrudnienia będzie zobowiązana do 
zwrócenia wyłacznie 25% wartości subwencji; 

− reszta subwencji podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, 

rozpoczynając od 13 miesiąca po wypłacie subwencji. 

 

4. Finansowanie dla małych i średnich firm  
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✓ Firmy, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie 
przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 
które odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiący 
po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego 
miesiąca ubiegłego roku w zwązku z COVID-19. 

✓ Budżet środków finansowania wynosi 50 mld zł. 
✓ Maksymalna kwota subwencji może przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości rocznych 

sprzedaży w zależności od poziomu ich spadku (odpowiednio 25%, 50%, 75%), 
maksymalnie do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) . 

✓ Zasady zwrotu: 

− 25% wartości subwencji jest bezwrotna, w przypadku prowadzenia działalności 
przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji  

− do 25% wartości subwencji jest bezzwrotna w zależności od poziomu straty na 
sprzedaży odnotowanej w okresie 12 miesięcy po wypłaceniu subwencji; 

− kolejne 25% subwencji jest bezzwrotna, w przypadku utrzymania średniego 
poziomu zatrudnienia w stosunku do 31 grudnia 2019 w okresie 12 miesięcy po 
wypłaceniu subwencji; 

− firma, które utrzyma 100% poziomu zatrudnienia i odnotuje stratę na sprzedaży 
powyżej 25% będzie zobowiązana do zwrócenia wyłacznie 25% wartości 
subwencji; 

− reszta subwencji podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, 

rozpoczynając od 13 miesiąca po wypłacie subwencji. 

5. Finansowanie dużych firm 

✓ Firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, których obrót przekracza 50 
mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR.  

✓ Firmy, które: 

a) odnotowują spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu 

po 1 lutego 2020 r. w porównianiu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego 

miesiąca ubiegłego roku na skutek COVID-19; 

b) utraciły 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; 

c) nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie 

przekraczającej 25% należności;  

d) z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu 

do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi 

kontraktami; 

e)  są uczestnikami Programów Sektorowych. 

✓ Beneficjenci rzeczywiści posiadający rezydencję podatkową w Polsce oraz 
rozliczający podatki za ostatnie 2 lata obrotowe w Polsce. Odejście od tej zasady 
możliwe jest  tylko gdy beneficjent programu zobowiąże się do przeniesienia 
swojej rezydencji podatkowej w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia 
finansowania  

✓ Budżet środków finansowania wynosi 25 mld zł. 
✓ Operatorem środków jest PFR. 
✓ Przewidziane są 3 formy dofinansowania: 
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a) finansowanie płynnościowa w formie pożyczek, skupu należności lub 
wierzytelności, obligacji lub gwarancji przez maksymalny okres 2 lat (możliwy 
do przedłużenia do 3 lat) o wartości do 1 mld zł; budżet dofinansowania w tej 
postaci wynosi 10 mld zł: 

− może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez 
przedsiębiorstwo, w tym: 

• wynagrodzeń;  

• zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących 
wytworzeniu produktu lub usługi;  

• zobowiązań publiczno-prawnych;  

• celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie 
z Polskim Funduszem Rozwoju. 

− nie może zostać przeznaczone na:  

• dokonywanie płatności do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile 
rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone 
umową zawartą z PFR; 

• nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia;  

• fuzje i przejęcia;  

• refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego 
Beneficjenta Programu. 

b) finansowanie preferencyjne w formie pożyczki preferencyjnej na okres 3 lat 
(możliwy do przedłużenia do 4 lat), częściowo bezzwrotnej (do 75%) oraz 
zależnej od straty na sprzedaży, o wartości do 750 mln zł dla jednego 
przedsiębiorstwa; budżet tej formy finansowania wynosi 7,5 mld zł; 

− może być przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa 

oraz działania restrukturyzacyjne; 

− nie może być przeznaczone na:  

• dokonywanie płatności do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile 
rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone 
umową zawartą z PFR; 

• nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;  

• fuzje i przejęcia; 

• refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego 
Beneficjenta Programu. 

c) finansowanie inwestycyjne w formie instrumentów kapitałowych: 

• udziałów; 

• akcji; 

• warrantów subskrypcyjnych; 

• obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje; 
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− na zasadach rynkowych lub w zakresie pomocy publicznych do 1 mld zł;  

− udział PFR w kwocie finansowania nie może przekrożyć 50% oraz nie może 
przekrożyć straty na sprzedaży spowodowanej pandemią COVID-19; 

− budżet środków finansowania tej formy wynosi 7,5 mld zł; 

− PFR może również realizować inwestycyjne programy sektorowe, w szczególności 
w zakresie następujących obszarów:  

• cyfryzacja; 

• edukacja; 

• medycyna, biotechnologia e farmacja;  

• produkcja środków ochrony osobistej;  

• infrastruktura. 

Core zobowiązuje się do dostarczania okresowych informacji oraz 
przedstawienia głównych i najbardziej przydatnych rozwiązań dla 
Państwa klientów i partnerów pod koniec procesu legislacyjnego. 
Jesteśmy od teraz do Państwa dyspozycji. 

 

Czy masz jakieś pytania? 

Prosimy o kontakt. 

Telefono: +48 22 58 63 300  

CEO Email: digilio@investmentsgroup.net 
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