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Rozdział 1. Podstawowe informacje o Programie  

Wszelkie terminy użyte w Programie i pisane wielką literą, będą miały znaczenie nadane im w Załączniku 1 

(Definicje).  

Rządowy program wsparcia finansowego przedsiębiorstw „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 

dla Małych i Średnich Firm” („Program” lub „Tarcza Finansowa”) jest programem, o którym mowa w art. 

21a ust. 1 Ustawy o SIR (jak zdefiniowano poniżej), znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 569), zgodnie z którym Rada Ministrów, w związku ze 

skutkami COVID-19, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu 

udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w tym w formie bezzwrotnej. Tarcza Finansowa zakłada, 

że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe (ang. 

„advanced payables”, zaliczki zwrotne, o których mowa w Tymczasowych Ramach Pomocy (jak 

zdefiniowano poniżej)), przewidujące mechanizm przeciwdziałający negatywnym skutkom gospodarczym 

COVID-19.   

Misją Polskiego Funduszu Rozwoju jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz na 

podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 Ustawy o SIR, podejmowanie działań antykryzysowych, w tym służących 

zapobieganiu lub łagodzeniu skutków wywołanych COVID-19. Wzmocnienie polskich instytucji rozwoju, w 

tym powstanie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, było elementem SOR (jak zdefiniowano poniżej). Poza 

działalnością inwestycyjną prowadzoną na zasadach rynkowych, do zadań PFR, określonych w art. 11 ust. 2 

pkt 1 Ustawy o SIR, należy wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne 

jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w związku 

z sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19.   

Na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, nastąpiły znaczące zakłócenia w 

funkcjonowaniu gospodarki w wielu regionach świata, w tym w Polsce. W związku z zagrożeniem dla 

zdrowia obywateli zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej wprowadziła istotne restrykcje 

sanitarne, mające zapobiec epidemii. Zakłócenia gospodarcze wywołane pandemią COVID-19 mają 

bezprecedensową skalę i powodują znaczący spadek aktywności gospodarczej, w szczególności w Europie. 

Negatywny wpływ na gospodarkę Polski pandemii COVID-19 obejmuje m.in.: 

• szok podażowy wynikający z zerwanych łańcuchów dostaw oraz braku dostępności Pracowników, 

• szok popytowy na skutek silnego spadku wydatków konsumentów oraz przedsiębiorstw, 

powodujący znaczący i szybki spadek przychodów w sektorze przedsiębiorstw, w szczególności w 

sektorach dotkniętych zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne w związku 

z COVID-19, 

• niestabilność na rynkach finansowych, w tym znaczące spadki cen aktywów finansowych, 

surowców, osłabienie kursów walut i spadek płynności oraz zaostrzenie warunków kredytowych, 

• spadek nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw. 

Identyfikowane zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki w Polsce w związku ze skutkami pandemii COVID-

19 wywołują szereg szkód i zagrożeń dla stabilności przedsiębiorstw, w tym: 

• znaczący spadek przychodów i utratę dochodów przedsiębiorstw w wielu sektorach gospodarki, 



  

 

   

 

• całkowite zamknięcie działalności przedsiębiorstw w branżach objętych ścisłymi restrykcjami 

sanitarnymi, 

• powstanie zatorów płatniczych, ryzyko utraty płynności w związku z brakiem wpływów 

operacyjnych, uniemożliwiające dokonywanie płatności oraz bieżące regulowanie zobowiązań, w 

tym wynagrodzeń Pracowników, 

• powstanie strat finansowych przedsiębiorstw, wynikających z sytuacji nadzwyczajnej w postaci 

pandemii wirusa SARS-CoV-2, 

• zagrożenie masowym wzrostem liczby upadłości przedsiębiorstw i w związku z tym wzrostem 

bezrobocia. 

W związku ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2, dla gospodarki powstała luka finansowa w sektorze 

przedsiębiorstw szacowana przez Polski Fundusz Rozwoju na około 219.500.000.000 zł („Luka Finansowa”), 

tj. 10% PKB, w tym: 

• luka finansowa w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm – 116.700.000.000 zł, 

• luka finansowa w sektorze dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 249 Pracowników) – 

102.700.000.000 zł. 

Metodologia szacowania Luki Finansowej oparta jest o szacowane utracone dochody sektora 

przedsiębiorstw oraz brak dostępnej płynności finansowej w związku z silnym spadkiem przychodów na 

skutek pandemii COVID-19. Szacunki Luki Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju są także spójne z 

obliczeniami luki płynności Narodowego Banku Polskiego oraz BGK (jak zdefiniowano poniżej). Luka 

Finansowa w sektorze przedsiębiorstw może wywołać znaczące negatywne konsekwencje dla stabilności 

gospodarki w Polsce. Jednym z celów rządowego pakietu szeregu ustaw łącznie tworzących tarczę 

antykryzysową („Tarcza Antykryzysowa”), jest likwidacja Luki Finansowej w sektorze przedsiębiorstw 

poprzez m.in. program gwarancji de minimis i program gwarancji płynnościowych BGK oraz rozwiązania 

ochrony rynku pracy związane z dofinansowaniem wynagrodzeń Pracowników, czy zwolnieniem ze składek 

na ubezpieczenia społeczne dla firm. Niezbędne jest jednak udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego 

dla przedsiębiorstw, w tym o charakterze bezzwrotnym, mając na uwadze znaczący lub całkowity spadek 

przychodów w wielu sektorach gospodarki.  

Tarcza Antykryzysowa przewiduje w swoim filarze „Finansowanie Przedsiębiorstw” – zapewnienie wsparcia 

finansowego poprzez szeroko rozumiane udostępnienie kapitału przez Polski Fundusz Rozwoju. Mając na 

uwadze obecne prognozy makroekonomiczne zakładające spadek PKB w 2 kwartale 2020 r. w Unii 

Europejskiej oraz Polsce o co najmniej 10% oraz silny spadek PKB w całym 2020 r., niezbędne jest znaczące 

zaangażowanie środków w ramach Programu. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce nie posiadają – w 

przeciwieństwie do bogatszych krajów Unii Europejskiej – istotnego kapitału i buforów finansowych, co 

skutkuje zagrożeniem dla utraty płynności finansowej w bardzo krótkim okresie czasu. Z tego też powodu, 

Tarcza Finansowa powinna mieć istotny komponent pomocy bezzwrotnej oraz powinna być wdrożona 

niezwłocznie i w znaczącej skali, adekwatnej do szacowanej utraty dochodów przedsiębiorstw na skutek 

epidemii COVID-19. Łączna wartość Finansowania Programowego w ramach Programu wynosi 

75.000.000.000 zł, z zastrzeżeniem możliwości pozyskania Finansowania Programowego przez Polski 

Fundusz Rozwoju we wskazanej wyżej, pełnej wysokości tej kwoty, na co składają się dwa działania w 

ramach Programu: 



  

 

   

 

1. Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm o wartości 25.000.000.000 zł („Tarcza Finansowa dla 

Mikrofirm”); 

2. Tarcza Finansowa PFR dla MŚP o wartości 50.000.000.000 zł („Tarcza Finansowa dla MŚP”). 

Polski Fundusz Rozwoju może dokonać zmian alokacji środków pomiędzy Tarczą Finansową dla Mikrofirm i 

Tarczą Finansową dla MŚP, maksymalnie do wysokości 20% wartości całego Programu, po uprzednim 

wyrażeniu zgody w formie uchwały przez Radę Ministrów. Jakakolwiek zmiana alokacji pomiędzy 

działaniami notyfikowanymi do Komisji Europejskiej powyżej 20% wartości notyfikowanej pomocy, wymaga 

uproszczonego zgłoszenia do Komisji Europejskiej. 

Program będzie finansowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju, w tym głównie środków pozyskanych 

w drodze emisji przez PFR Obligacji na rynku krajowym lub zagranicznym, do maksymalnej wysokości Kwoty 

Programu. Tym samym, Koszty Programowe nie powinny wywoływać istotnego wzrostu wydatków budżetu 

Państwa w 2020 r. Zgodnie z art. 21a ust. 4 Ustawy o SIR, na podstawie Umowy, Minister Rozwoju przekazuje 

środki na pokrycie Wynagrodzenia oraz Kosztów Programowych poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju 

wskutek realizacji Programu. Finansowanie Programu i tym samym zdolność PFR do spłaty Finansowania 

Zewnętrznego, gwarantuje i zapewnia Powierzający, zgodnie z art.21a ust. 4 Ustawy o SIR. Program zakłada, 

że spłata wszelkich zobowiązań Polskiego Funduszu Rozwoju, zaciągniętych celem realizacji Programu 

nastąpi w latach 2022-2030. Szacowany roczny koszt obsługi Programu dla budżetu Państwa w tych latach 

wyniesie około 15.000.000.000 zł, z uwzględnieniem finansowania dla mikro-, małych i średnich firm oraz 

dużych przedsiębiorstw.  

Tarcza Finansowa będzie stanowić pomoc państwa, której zgodność z rynkiem wewnętrznym zostanie 

poddana procedurze akceptacji przez Komisję Europejską na podstawie Art. 107 ust .3 lit. b Traktatu o 

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (jak zdefiniowano poniżej). Kierunkowe warunki dopuszczalności dla tego 

rodzaju pomocy zostały określone w Tymczasowych Ram Pomocy (jak zdefiniowano poniżej). 

Finansowanie Programowe udzielane Beneficjentom Programu na bazie niniejszego Programu, będzie 

udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju wyłącznie w ramach notyfikowanej pomocy publicznej oraz 

wypłacane Beneficjentom Programu najwcześniej po uzyskaniu odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej i 

na zasadach i warunkach zgodnych z treścią tej notyfikacji oraz decyzji Komisji Europejskiej. 

Wsparcie finansowe dla dużych przedsiębiorstw jest przedmiotem odrębnego Programu DP.  



  

 

   

 

Rozdział 2. Cele Programu 

Zasadniczym celem Programu jest realizacja podstawowego interesu ekonomicznego Rzeczypospolitej 

Polskiej w postaci zapewnienia stabilności przedsiębiorstw i gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i 

dobrobytu jej obywateli. Tarcza Finansowa kierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 

które wytwarzają istotną część polskiego PKB. Program ma na celu zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości 

przedsiębiorstw oraz zwolnień Pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki 

w związku z epidemią COVID-19. 

Cele szczegółowe Programu są następujące: 

1. udostępnienie małym i średnim przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych, w 

istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych 

zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19; 

2. przekazanie rekompensat finansowych dla przedsiębiorców w związku ze szkodami w postaci 

utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku pandemii COVID-19; 

3. przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodarczego, 

wywołanego pandemią COVID-19; 

4. stabilizacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa 

finansowego obywateli; 

5. zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-

19. 

Program stanowi realizację Tarczy Antykryzysowej, mającej na celu przeciwdziałanie gospodarczym 

skutkom epidemii COVID-19. 

  



  

 

   

 

Rozdział 3. Warunki i okres udzielania przedsiębiorcom finansowania 

3.1 Beneficjenci Programu 

Programem objęte są następujące podmioty („Beneficjenci Programu”): 

1. Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 

r. poz. 1292, z późn. zm.), tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą 

prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą oraz 

wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, będący mikro-, 

małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi następujące kryteria: 

a. mikroprzedsiębiorca („Mikrofirma”) – to przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki: 

(i) zatrudnia co najmniej 1 Pracownika oraz nie więcej niż 9 Pracowników, z wyłączeniem 

właściciela, oraz (ii) jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2.000.000 EUR; 

b. małe i średnie przedsiębiorstwo („MŚP” lub „mała i średnia firma”) – to przedsiębiorca, który 

zatrudnia do 249 Pracowników, z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót nie przekracza 

50.000.000 EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR, przy czym: (i) nie jest 

Mikrofirmą, lub (ii) nie jest Beneficjentem Programu DP; 

2. 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 zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek 

COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć spadek 

sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.); 

3. Przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku nie otworzyli likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz wobec których, na dzień składania wniosku, nie zostało otwarte (i) postępowanie 

upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego ani (ii) postępowanie restrukturyzacyjne na 

podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego; 

4. Przedsiębiorca: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego 

główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji 

podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy 

państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe 

jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do 

przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 

miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu; 

5. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.; 

6. Przedsiębiorca: (i) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 

grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, (ii) nie zalega z płatnościami podatków i składek na 

ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo (iii) nie 

zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale 

zalega na dzień składania wniosku, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) 



  

 

   

 

zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności 

wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe za 

traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość;  

7. Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:  

a. produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności 

indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 

b. działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, 

fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 

oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje 

finansowe, a także agencje ratingowe; 

c. obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych, 

z zastrzeżeniem zgodności notyfikowanego Komisji Europejskiej Programu, z decyzją Komisji Europejskiej 

dotyczącej zasad i warunków udzielenia pomocy publicznej.  

Polski Fundusz Rozwoju jest uprawniony do odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz Beneficjenta 

Programu w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju 

nadużyć. Jakakolwiek zmiana statusu spełniania przez Beneficjenta Programu Warunków Programowych pod 

dacie Umowy Subwencji Finansowej, nie stanowi przesłanki do zmiany statusu spełnienia bądź nie spełniania 

Warunków Programowych ani, w okresie obowiązywania zawartej uprzednio Umowy Subwencji Finansowej, 

zawarcia przez niego nowej Umowy Subwencji Finansowej bądź złożenia przez niego nowego wniosku. 

Polski Fundusz Rozwoju może, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, z uwzględnieniem zasady 

racjonalności ekonomicznej, w tym wyważenia słusznych interesów danego Beneficjenta Programu, ogółu 

wszystkich Beneficjentów i Skarbu Państwa oraz realizacji celów szczegółowych określonych w Programie, 

odstąpić od stosowania niektórych spośród kryteriów wskazanych w niniejszym Programie, każdorazowo z 

zastrzeżeniem stosowania się do zasad i warunków decyzji Komisji Europejskiej, dotyczącej Programu. 

Beneficjent Programu ma prawo do ubiegania się o udzielenie mu Subwencji Finansowej przez Polski Fundusz 

Rozwoju, w szczególności na warunkach określonych poniżej oraz w Umowie Subwencji Finansowej, pod 

warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej w ramach prowadzonego 

naboru, w szczególności za pośrednictwem banków. Udzielanie Subwencji Finansowej przedsiębiorcom, 

będzie następowało zgodnie z kolejnością rozpoznawania wniosków przez Polski Fundusz Rozwoju, do łącznej 

wysokości sumy środków pozyskanych w ramach Finansowania Zewnętrznego oraz z tytułu pożyczki, którą 

Powierzający udzielił PFR w trybie określonym w Umowie, a pierwszeństwo rozpoznania przyznane będzie 

tym wnioskom, które zgodnie z obowiązującymi procedurami będą kompletne i nieobarczone brakami 

utrudniającymi ich pilne przeprocesowanie. Po wyczerpaniu środków pieniężnych dostępnych w ramach 

zdefiniowanej Kwoty Programu, oraz, w każdym czasie, sumy środków pozyskanych w ramach Finansowania 

Zewnętrznego oraz z tytułu pożyczki, którą Powierzający udzielił PFR w trybie określonym w Umowie, 

przedsiębiorcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem PFR lub Powierzającego, niezależnie od 

treści złożonego wniosku. W takiej sytuacji, Polski Fundusz Rozwoju może wystąpić do Rady Ministrów o 

wyrażenie zgody na zwiększenie wartości Programu. 

Program zakłada dwa rodzaje wsparcia finansowego: 



  

 

   

 

a. Tarcza Finansowa dla Mikrofirm, obejmująca wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorców; 

b. Tarcza Finansowa dla MŚP, obejmująca wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.   

Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju przygotuje i opublikuje Dokumenty Wykonawcze dla celów związanych z 

realizacją Programu, weryfikacją spełnienia przez Beneficjentów Programu Warunków Programowych lub 

skorzystania z jakichkolwiek innych uprawnień wynikających z Programu oraz udzieleniem, monitoringiem i 

obsługą Finansowania Programowego udzielonego Beneficjentom Programu w ramach Programu. W tych 

samych celach, Polski Fundusz Rozwoju może również żądać przedstawienia przez przedsiębiorców 

informacji i dokumentów. Polski Fundusz Rozwoju może udzielać Finansowania Programowego za 

pośrednictwem banków. Polski Fundusz Rozwoju oraz banki będą dokonywały wymiany informacji o 

przedsiębiorcach w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonywania Umowy (jak zdefiniowano poniżej) oraz 

w celu uniknięcia zobowiązań przekraczających Kwotę Programu, oraz, w każdym czasie, sumy środków 

pozyskanych w ramach Finansowania Zewnętrznego oraz z tytułu pożyczki, którą Powierzający udzielił PFR w 

trybie określonym w Umowie.  

W przypadku, złożenia przez przedsiębiorcę nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa powyżej, Polski 

Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o zobowiązaniu Beneficjenta Programu do natychmiastowego zwrotu 

całości lub części Subwencji Finansowej. 

 

3.2 Instrumenty finansowe Programu 

Zgodnie z art. 21a ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 Ustawy o SIR, finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju może 

być udzielane, w szczególności z wykorzystaniem następujących instrumentów: 

1. obejmowanych lub nabywanych udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności 

oraz przystępowania do spółek osobowych;  

2. udzielania pożyczek, gwarancji oraz poręczeń. 

Tymczasowe Ramy Pomocy dopuszczają jako formę wsparcia finansowego przedsiębiorców Subwencję 

Finansową. Zgodnie z Tymczasowymi Ramami Pomocy maksymalna kwota pomocy publicznej udzielanej 

przedsiębiorcy w ramach Programu wynosi 800 tys. EUR. Kwota pomocy publicznej obliczana jest w kwocie 

nominalnej subwencji. Polski Fundusz Rozwoju może udzielać Subwencji Finansowych przedsiębiorcom, w 

tym w formie bezzwrotnej, na podstawie art. 21a. 1. Ustawy o SIR, zgodnie z którym Rada Ministrów, w 

związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego 

programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w 

art. 13 ust. 1, lub w formach bezzwrotnych. 

Instrumentem finansowym Programu są Subwencje Finansowe, udzielane na podstawie Umowy Subwencji 

Finansowej na następujących warunkach: 

• przeznaczenie środków: pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem 

przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu 

(zakaz akwizycji); 

• dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania Subwencji Finansowej na 

przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości Subwencji Finansowej; 



  

 

   

 

• rozliczenia z podmiotami powiązanymi:  zakaz przeznaczania środków z Subwencji Finansowej na 

płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa; 

• zwrot: na warunkach określonych w Programie i Umowie Subwencji Finansowej; 

• zabezpieczenie: Subwencje Finansowe mogą być udzielane bez ustanawiania zabezpieczeń. 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie 

Umowa Subwencji Finansowej. Z uwagi na pomocowy charakter Programu, polegający na udzielaniu 

Finansowania Programowego w związku z istotnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek 

COVID-19, oraz efektywność i szybkość rozpoznawania wniosków w interesie wszystkich aplikujących 

przedsiębiorców kwalifikujących się jako potencjalni Beneficjenci Programu, Polski Fundusz Rozwoju będzie 

w szczególności uprawniony: 

1. stosować możliwie automatyczne, uproszczone i przyspieszone procedury przyznawania Finansowania 

Programowego, w tym jej realizowania za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków), 

wyłącznie z wykorzystaniem danych pochodzących od Partnerów Programu oraz na podstawie 

oświadczeń składanych przez Beneficjentów Programu, w tym w szczególności oświadczeń dotyczących: 

(i) spełniania przez Beneficjenta Programu Warunków Programowych na datę udzielenia Subwencji 

Finansowej, (ii) identyfikacji i weryfikacji tożsamości Beneficjenta Programu i/lub jego przedstawicieli, 

(iii) identyfikację, weryfikację tożsamości i weryfikację należytego umocowania przedstawiciela lub 

przedstawicieli Beneficjenta Programu do składania w imieniu Beneficjenta Programu wobec PFR lub 

Partnera Programu jakichkolwiek oświadczeń;  

2. przyjąć, iż każdy Beneficjent Programu będący osobą fizyczną lub osobą prawną: (i) istnieje i jest 

należycie utworzony, (ii) jest wypłacalny i zdolny do zwrotu i spłaty Subwencji Finansowej, a zdolność 

kredytowa nie stanowi warunku udzielenia Subwencji Finansowej; 

3. do uznawania jakiegokolwiek Warunku Programowego, w tym, w szczególności, Warunku 

Programowego określonego w Punkcie 3.1.3 i 3.1.4 powyżej (Beneficjenci Programu) Programu za 

spełniony wyłącznie w oparciu o oświadczenie Beneficjenta Programu, jego przedstawiciela lub osoby, 

która podaje się wobec PFR za Beneficjenta Programu lub jego przedstawiciela;  

4. weryfikować Warunek Programowy dotyczący beneficjenta rzeczywistego Beneficjenta Programu w 

sytuacji, gdy Beneficjent Programu posiada więcej niż jednego beneficjenta rzeczywistego, zgodnie z 

Zasadą Racjonalnej Uznaniowości; 

5. przyjąć, że Beneficjent Programu lub jego przedstawiciel ma zdolność do złożenia wobec PFR lub 

Partnera Programu wszystkich oświadczeń wiedzy lub woli oraz zawarcia i wykonania dokumentów 

Finansowania Programowego, w tym także, że : (i) Beneficjent Programu lub jego przedstawiciel uzyskał 

wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia i zezwolenia na dokonanie wszystkich czynności, (ii) dokonanie 

przez Beneficjenta Programu lub jego przedstawiciela powyższych czynności nie skutkuje naruszeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do tego Beneficjenta Programu 

lub jego przedstawiciela, oraz (iii) złożenie wyżej wspomnianych oświadczeń przez Beneficjenta 

Programu lub jego przedstawiciela nie miało miejsca w okolicznościach, które mogą skutkować 

obciążeniem ich wadami w rozumieniu Działu IV Tytułu IV Księgi pierwszej Kodeksu Cywilnego; 

6. założyć, że Beneficjent Programu ma pełną zdolność do czynności prawnych, 



  

 

   

 

co ostatecznie może wpłynąć na rezultat stosowania Procedury Weryfikacji Warunków Programu przez 

Polski Fundusz Rozwoju. 

Istotnym celem Programu jest ochrona miejsc pracy i promocja zatrudnienia.  

3.3 Wysokość udzielanego Finansowania Programowego i warunki jego zwrotu 

 

A. Tarcza Finansowa dla Mikrofirm 

Maksymalna kwota Subwencji Finansowej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa dla 

Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Uzależnienie 

wysokości Subwencji Finansowej od liczby zatrudnionych ma na celu: 

• dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali działalności Mikrofirmy, dla której koszty 

zatrudnienia często stanowią największy składnik kosztów, w szczególności w branżach usługowych 

objętych obecnie restrykcjami w związku z COVID-19 np. gabinety kosmetyczne, fryzjerskie, itp., 

oraz 

• ochronę miejsc pracy poprzez mechanizm pozwalający uzyskać większe wsparcie finansowe przy 

większej liczbie zatrudnionych.  

Bazowa kwota Subwencji Finansowej wyznaczona jest w przeliczeniu na zatrudnionego Pracownika 

(zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty Subwencji Finansowej, ustala się według stanu 

zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie Subwencji 

Finansowej, lecz nie wyższego niż : (i) zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. albo (ii) na koniec miesiąca 

odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim) oraz uzależniona jest od wielkości 

spadku przychodów ze sprzedaży Mikrofirmy. Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia bazowej 

kwoty Subwencji Finansowej dla Mikrofirmy w żadnym przypadku nie może być wyższe nić 9 Pracowników. 

Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości Finansowania Programowego do skali potencjalnej 

utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów ze sprzedaży na skutek COVID-19. 

Maksymalne kwoty dostępnych Subwencji Finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm określa 

poniższa tabela: 

  



  

 

   

 

Wsparcie finansowe w złotych  Kwota Subwencji Finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela) 

Skala spadku 
przychodów ze 

sprzedaży 

Bazowa kwota 
Subwencji 

Finansowej na 
zatrudnionego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

<25 ; 50%) 12 000 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 96 000 108 000 

<50% ; 75%) 24 000 24 000 48 000 72 000 96 000 120 000 144 000 168 000 192 000 216 000 

<75% ; 100> 36 000 36 000 72 000 108 000 144 000 180 000 216 000 252 000 288 000 324 000 

 

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 Pracowników 

zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72.000 – 96.000 zł dla jednej 

Mikrofirmy oraz maksymalnie do 324.000. zł. 

Otrzymana przez Mikrofirmę Subwencja Finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach: 

1. w przypadku: (i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia 

prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, (ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy 

(jeżeli dotyczy) lub (iii) otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie 

w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości Subwencji 

Finansowej;  

2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikrofirmę w każdym czasie przez okres 12 

miesięcy od dnia przyznania subwencji, Subwencja Finansowa podlega zwrotowi: 

a. w kwocie stanowiącej 25% wartości Subwencji Finansowej bezwarunkowo; oraz  

b. w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych 

miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej, na poziomie: 

(i) wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty Subwencji Finansowej; 

(ii) od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty Subwencji Finansowej – 
proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia według wzoru poniżej: 

 

𝑾𝒂𝒓𝒕𝒐ść 𝒔𝒖𝒃𝒘𝒆𝒏𝒄𝒋𝒊 𝒑𝒐𝒅𝒍𝒆𝒈𝒂𝒋𝒂𝒄𝒆𝒋 𝒛𝒘𝒓𝒐𝒕𝒐𝒘𝒊 𝒛 𝒕𝒚𝒕𝒖ł𝒖 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒌𝒄𝒋𝒊 𝒛𝒂𝒕𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂

= 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑆𝑢𝑏𝑤𝑒𝑛𝑐𝑗 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒𝑗𝑖 ∗ 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎,            𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒   

𝑺𝒌𝒂𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒌𝒄𝒋𝒊 𝒁𝒂𝒕𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂 = − (

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒ł𝑛𝑦𝑐ℎ 12 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑜𝑑 
𝑘𝑜ń𝑐𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑧𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑎𝑗ą𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑎𝑡ę 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑢 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑎𝑗𝑎𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑢 
− 1) 

(iii) niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości Subwencji Finansowej. 

Łącznie, przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak 

obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości Subwencji Finansowej, w przypadku spadku zatrudnienia 

o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej dotyczy 25% jej wartości. 

Polski Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla Mikrofirm, których spadek 

przychodów ze sprzedaży wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuację danej Mikrofirmy.  

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia Subwencji Finansowej.  



  

 

   

 

Formuła zwrotu Subwencji Finansowej ma na celu ochronę miejsc pracy i promocję zatrudnienia. Spadek o 

10% liczby Pracowników powoduje zwiększenie kwoty zwrotu subwencji finansowej o 10% wartości 

całkowitej, co stanowi silny bodziec dla Beneficjentów Programu do utrzymywania miejsc pracy, co 

umożliwia otrzymane wsparcie finansowe. 

Warunkiem nieegzekwowania zwrotu Subwencji Finansowej, przy czym kwota stanowiąca 25% wartości 

Subwencji Finansowej jest w każdym przypadku bezwarunkowo zwrotna, jest: 

• spełnienie przez Beneficjenta Programu ewentualnych innych zobowiązań, określonych w Umowie, 

• złożenie oświadczenia przez Beneficjenta Programu wraz z załączonym dokumentem 

potwierdzającym stan zatrudnienia. 

Kwota Subwencji Finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, 

rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po 

dniu udzielenia Subwencji Finansowej. Z tytułu udzielania Subwencji Finansowej nie będą pobierane 

odsetki, z wyłączeniem odsetek za opóźnienie w spłatach. 

Wartością pomocy będzie całkowita wartość Subwencji Finansowej, tj. bez uwzględnienia wysokości zwrotu. 

Szacuje się, że z Tarczy Finansowej dla Mikrofirm skorzysta około 55% Mikrofirm, tj. około 350 tys. Firm. 

Przyjmując średnią wartość bezzwrotnej części Subwencji Finansowej na poziomie 65%, szacowana 

wysokość bezzwrotnego wsparcia finansowego dla Mikrofirm wynosi 16.200.000.000 zł. Wartość całego 

Programu wynosi 25.000.000.000 zł i jest równa maksymalnej kwocie pomocy publicznej dla Mikrofirm.  

Szacowana średnia wartość pomocy przypadającej na Mikrofirmę jest równa średniej wysokości Subwencji 

Finansowej w kwocie około 72.000 zł. Maksymalna wartość pomocy publicznej w przypadku Mikrofirmy 

zatrudniającej 9 Pracowników równa jest maksymalnej kwocie Subwencji Finansowej w wysokości 324.000 

zł, co jest poniżej dopuszczalnego Tymczasowymi Ramami Pomocy progu 800 tys. EUR.  

 

B. Tarcza Finansowa dla MŚP 

 

Maksymalna kwota Subwencji Finansowej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa dla 

MŚP jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów ze sprzedaży w 2019 r. oraz zależy od ich 

spadku w związku z COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019 – analogicznie do mechanizmu dla 

Mikrofirm. Kwoty Subwencji Finansowej mogą przyjąć: (i) 4%, (ii) 6% lub (iii) 8% wartości przychodów ze 

sprzedaży przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%. Uzależnienie wysokości Subwencji 

Finansowej od wielkości przychodów ze sprzedaży i skali ich spadków ma na celu: 

• dopasowanie wysokości Finansowania Programowego do skali działalności MŚP; oraz 

• dopasowanie wysokości Finansowania Programowego do sytuacji finansowej i potrzeb 

płynnościowych przedsiębiorstwa w związku z utratą dochodów na skutek COVID-19. 

Średnie i maksymalne kwoty dostępnych Subwencji Finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla MŚP 

określa poniższa tabela (scenariusze rozłączne): 

 



  

 

   

 

    MŚP Średnio MŚP Maksymalnie 

Spadek 
przychodów ze 

sprzedaży 

Kwota 
Subwencji 

Finansowej 
jako % 

przychodów 
ze 

sprzedaży 

Średni przychód MŚP 
Kwota 

Subwencji 
Finansowej 

Maksymalny przychód 
do kalkulacji kwoty 

Subwencji Finansowej 

Maksymalna kwota 
Subwencji Finansowej 

<0 ; 25%) 0% 31 300 000 0 225 000 000 0 

<25 ; 50%) 4% 31 300 000 1 252 000 225 000 000 3 500 000 

<50 ; 75%) 6% 31 300 000 1 878 000 225 000 000 3 500 000 

<75% ; 100%> 8% 31 300 000 2 504 000 225 000 000 3 500 000 

 

Biorąc pod uwagę średnie przychody ze sprzedaży w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 

około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego 

przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł, co jest poniżej określonego Tymczasowymi Ramami 

Pomocy progu 800 tys. EUR. 

Otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę Subwencja Finansowa podlega zwrotowi na 

następujących zasadach: 

1. w przypadku: (i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia 

prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, (ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy 

(jeżeli dotyczy) lub (iii) otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie 

w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania Subwencji Finansowej – w kwocie stanowiącej 100% wartości 

subwencji;  

2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w każdym czasie przez okres 

12 miesięcy od dnia przyznania Subwencji Finansowej: 

a. w wysokości 25% kwoty Subwencji Finansowej bezwarunkowo; oraz  

b. w wysokości dodatkowo do 25% kwoty Subwencji Finansowej pomniejszonej o wykazaną przez 

Beneficjenta Programu skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy 

licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub 

od miesiąca w którym udzielona została Subwencja Finansowa, rozumianej w zależności od formy 

działalności jako: 

(i) dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to 
odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w 
szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub 
sprzedaży aktywów,  

(ii) dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w 
kwocie wykazanej straty, 

(iii) dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę 
na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży, oraz  

c. w wysokości do 25% kwoty Subwencji Finansowej w przypadku utrzymania średniej liczby 

Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca 

miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie Subwencji 



  

 

   

 

Finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z 

liczby Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie: 

(i) wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty Subwencji Finansowej, 

(ii) od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty Subwencji Finansowej – 
proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia  

𝑾𝒂𝒓𝒕𝒐ść 𝑺𝒖𝒃𝒘𝒆𝒏𝒄𝒋𝒊 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒐𝒘𝒆𝒋 𝒑𝒐𝒅𝒍𝒆𝒈𝒂𝒋𝒂𝒄𝒆𝒋 𝒛𝒘𝒓𝒐𝒕𝒐𝒘𝒊 𝒛 𝒕𝒚𝒕𝒖ł𝒖 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒌𝒄𝒋𝒊 𝒛𝒂𝒕𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂 

= 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑆𝑢𝑏𝑤𝑒𝑛𝑐𝑗𝑖 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒𝑗 ∗ 50% ∗ 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 

gdzie 

𝑺𝒌𝒂𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒌𝒄𝒋𝒊 𝒁𝒂𝒕𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂 = − (

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 12 𝑝𝑒ł𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑜𝑑 
𝑘𝑜ń𝑐𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑧𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑎𝑗ą𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑎𝑡ę 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑢

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑤 2019 𝑟.
− 1) 

(iii) niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji; 

Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę 

gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości Subwencji Finansowej, może zachować 75% kwoty 

Subwencji Finansowej w formie bezzwrotnej. 

Polski Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla MŚP, których spadek 

przychodów ze sprzedaży wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuację danej MŚP. 

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia Subwencji Finansowej. 

Formuła zwrotu Subwencji Finansowej ma na celu ochronę miejsc pracy i promocję zatrudnienia. Spadek o 

10% liczby Pracowników powoduje zwiększenie kwoty zwrotu Subwencji Finansowej o 5% wartości 

całkowitej, co stanowi silny bodziec dla Beneficjentów Programu do utrzymywania miejsc pracy, co 

umożliwia otrzymane wsparcie finansowe. 

Warunkiem nieegzekwowania zwrotu Subwencji Finansowej, przy czym kwota stanowiąca 25% wartości 

Subwencji Finansowej jest w każdym przypadku bezwarunkowo zwrotna, jest: 

• spełnienie przez Beneficjenta Programu ewentualnych innych zobowiązań, określonych w 

umowie o udzielenie Subwencji Finansowej, 

• złożenie oświadczenia przez Beneficjenta Programu wraz z załączonymi dokumentami 

finansowymi stwierdzającymi gotówkową stratę na sprzedaży oraz potwierdzającymi stan 

zatrudnienia. 

Kwota Subwencji Finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, 

rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty Subwencji Finansowej.    

Szacuje się, że z Tarczy Finansowej dla MŚP skorzysta ponad połowa małych i średnich firm, tj. ponad 26 tys. 

Przyjmując średnią wartość bezzwrotnej części Subwencji Finansowej na poziomie 65%, szacowany koszt 

bezzwrotnego wsparcia finansowego dla małych i średnich firm wynosi 32.500.000.000 zł. Wartość całego 

Programu wynosi 50.000.000.000 zł i jest równa kwocie pomocy publicznej dla małych i średnich firm. 

Szacowana średnia wartość pomocy na małych i średnich firm równa jest średniej wartości Subwencji 

Finansowej w kwocie 1.900.000 zł. Maksymalna wartość pomocy publicznej w przypadku średniej firmy o 



  

 

   

 

obrocie 225.000.000 zł i korzystającej z maksymalnej wartości Subwencji Finansowej wyniesie około 

3.500.000 zł, co jest poniżej dopuszczalnego progu 800 tys. EUR. 

Wysokość wsparcia finansowego dla MŚP prowadzącego działalność w: (i) sektorze rybołówstwa 

i akwakultury nie może przekroczyć 120.000 EUR, (ii) sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych 

nie może przekroczyć 100.000 EUR. W przypadku gdy MŚP prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych prowadzi również inną działalność, to limit, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie miał zastosowania do tej innej działalności pod warunkiem, 

że: (i) MŚP prowadzi rozdzielną księgowość dla obu tych działalności oraz (ii) inna działalność nie jest 

działalnością, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

  



  

 

   

 

3.4 Rola Polskiego Funduszu Rozwoju 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6 Ustawy o SIR, do zadań PFR należy podejmowanie działań służących 

zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.), w tym skutków 

rozprzestrzeniania się COVID-19, w szczególności poprzez: 

a. udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom dotkniętym tymi sytuacjami, 

w tym bezzwrotnego lub w formie gwarancji lub poręczeń, 

b. naprawienie lub pokrycie, w całości lub w części, szkód lub strat spowodowanych tymi sytuacjami 

– z wykorzystaniem środków Polskiego Funduszu Rozwoju lub środków z innych źródeł. 

W związku z powierzeniem realizacji Programu Polskiemu Funduszowi Rozwoju (art. 21a ust. 1 Ustawy o 

SIR) oraz w związku z art. 21a ust. 5 Ustawy o SIR, Polski Fundusz Rozwoju oraz Powierzający zawrą Umowę, 

która określi warunki i tryb przekazywania środków na pokrycie Wynagrodzenia PFR, przekazywania PFR 

Transz oraz dokonania na rzecz PFR zwrotu Kosztów Programowych. Umowa określi ponadto przekazanie 

Powierzającemu przez Polski Fundusz Rozwoju potencjalnych Przychodów Programowych.  

Budżet Państwa zachowuje w ten sposób rolę podmiotu zapewniającego najwyższą wiarygodność 

finansową Polskiego Funduszu Rozwoju jako udzielającego Finansowania Programowego oraz podmiotu 

zaciągającego zobowiązania na poczet realizacji Programu. 

Zakłada się, że na początkowym etapie podstawowym źródłem Finansowania Zewnętrznego będą Obligacje 

PFR, których spłata zabezpieczona będzie poprzez mechanizm pokrycia, o którym mowa w art. 21a ust. 4 

Ustawy o SIR. Zobowiązania zaciągane w ramach Finansowania Zewnętrznego przez Polski Fundusz Rozwoju 

mogą być objęte gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, o ile byłoby to niezbędne dla 

pozyskania finansowania dłużnego przez Polski Fundusz Rozwoju. W przypadku braku możliwości 

pozyskania wystarczających środków Finansowania Zewnętrznego na udzielenie Finansowania 

Programowego do pełnej wysokości Kwoty Programu przez Polski Fundusz Rozwoju, Minister Rozwoju w 

porozumieniu z Ministrem Finansów może przekazać środki na pokrycie Kosztów Finansowania 

Programowego na zasadach określonych w Umowie. 

Niektóre aspekty Programu mają charakter uznaniowy lub ocenny, w związku z tym odpowiednia decyzja 

będzie podejmowana przez Polski Fundusz Rozwoju, lub podmiot, za pośrednictwem którego Polski Fundusz 

Rozwoju realizuje Program, na Zasadzie Racjonalnej Uznaniowości. 

Polski Fundusz Rozwoju określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej, wzór 

wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o konieczności 

dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego sytuacji 

finansowej oraz tryb jego składania, jak również komunikatu o konieczności złożenia przez Beneficjenta 

Programu oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o 

którym mowa w art. 21a ust. 2c Ustawy o SIR, kierując się w szczególności potrzebą rzetelnego 

udokumentowania danych niezbędnych do przyznania wsparcia, w interesie ogółu aplikujących 

przedsiębiorców. 



  

 

   

 

Udzielenie Finansowania Programowego, w przypadku pozytywnej weryfikacji przez Polski Fundusz Rozwoju 

złożonego wniosku o udzielenie wsparcia, może zostać uzależnione od ustanowienia i przekazania 

Polskiemu Funduszowi Rozwoju przez Beneficjenta wymaganych zabezpieczeń. 

  



  

 

   

 

Rozdział 4. Roczny plan udzielania Finansowania Programowego 

 

Zgodnie z art. 21a ust. 2. Ustawy o SIR, Program określa w szczególności sposób przygotowania i elementy 

rocznych planów udzielania Finansowania Programowego. Pierwszy roczny plan, Polski Fundusz Rozwoju 

przedstawia Ministrowi Rozwoju i Ministrów Finansów w terminie miesiąca od dnia przyjęcia Programu 

przez Radę Ministrów.  

Do czasu akceptacji pierwszego rocznego planu finansowego na rok 2020, Polski Fundusz Rozwoju działa na 

podstawie projektu planu, który stanowi Załącznik 4 do Programu oraz określa w szczególności (w układzie 

miesięcznym): 

• zakładane kwoty udzielanych Subwencji Finansowych, 

• zakładane źródła Finansowania Zewnętrznego, 

• przewidywane kwoty subwencji bezzwrotnej, 

• przewidywane kwoty zwrotu Subwencji Finansowych, 

• przewidywane kwoty Wynagrodzenia i Kosztów Programowych. 

Program zakłada, że wsparcie finansowe będzie udzielane przez PFR za pośrednictwem Partnerów Programu 

celem możliwie szybkiego zapewnienia szerokiej dostępności Finansowania Programowego. Finansowanie 

Programowe będzie udzielane na rzecz Beneficjentów Programu w sposób ciągły, nie później niż w ciągu 21 

dni od dnia przyjęcia uchwały Rady Ministrów ws. Programu do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością 

przedłużenia tego terminu do końca 2020 r. Decyzję o dalszym udzielaniu wsparcia w ramach Programu 

podejmuje Rada Ministrów, z uwzględnieniem sytuacji dotyczącej skutków gospodarczych COVID-19 oraz 

dostępności środków Finansowania Zewnętrznego niezbędnych do sfinansowania Programu. 

  



  

 

   

 

Rozdział 5. Monitoring, współpraca, ewidencja i sprawozdawczość 

5.1 Monitoring i współpraca 

Polski Fundusz Rozwoju prowadzić będzie monitoring udzielania Finansowanie Programowego oraz jego 

obsługi, stosując w tym zakresie standardowe procedury ewidencji, raportowania i kontroli, w tym 

zwłaszcza przeciwdziałania nadużyciom. W powyższym zakresie, Polski Fundusz Rozwoju będzie uprawniony 

do wprowadzenia instrumentów zapewniających szybką i efektywną weryfikację sposobu realizacji 

Programu przez Beneficjenta Programu. Szczegółowe zasady sprawozdawczości i kontroli określone zostały 

w Umowie oraz Umowie o Zasadach Współpracy. 

PFR może współpracować w zakresie Programu z Partnerami Programu, w tym w szczególności w zakresie 

pozyskiwania informacji, sprawozdawczości, raportowania, weryfikacji lub monitoringu, między innymi z: (i) 

KIR, (ii) bankami, (iii) instytucjami finansowymi, (iv) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, (v) Ministrem 

Rozwoju, (vi) Ministrem Finansów, (vii) Krajowym Rejestrem Sądowym, (viii) KAS oraz pozyskiwać 

informacje od tych instytucji i organów w zakresie zgodnym z przepisami prawa. Polski Fundusz Rozwoju w 

ramach realizacji zadań wynikających z Programu będzie uprawniony do administrowania, gromadzenia i 

powierzania dalej do przetwarzania danych osobowych.  

5.2 Ewidencja 

1. Zgodnie z art. 21a ust. 2. Ustawy o SIR, Program określa w szczególności sposób przygotowania 

i elementy sprawozdawczości z jego realizacji. Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Partnerami 

Programu, będzie prowadził ewidencję Beneficjentów Programu oraz udzielonego Finansowania 

Programowego. 

2. W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 21a ust. 3 w związku z art. 11 ust. 4 i 5 Ustawy o SIR, 

PFR:  

(i) realizuje wszelkie rozliczenia pieniężne związane z realizacją Programu wyłącznie z 

wykorzystaniem Rachunku Programowego, w tym, w szczególności: (a) deponuje i 

ewidencjonuje na Rachunku Programowym: (aa) środki pozyskane tytułem Finansowania 

Zewnętrznego w części, w jakiej będą wykorzystane na realizację Programu, (bb) Transze, oraz 

(cc) wszelkie Przychody Programowe pozyskane w ramach Programu mające postać pieniężną; 

oraz  

(ii) zapewnia, że Rachunek Programowy jest wykorzystywany wyłącznie dla celów realizacji 

Programu, może założyć rachunki pomocnicze powiązane z Rachunkiem Programowym; oraz 

(iii) prowadzi wyodrębnioną ewidencję rozliczeń dla Programu, separującą wszelkie rozliczenia i 

środki związane z Programem od wszelkich innych rozliczeń i środków PFR, w tym rozliczeń i 

środków dotyczących Programu DP oraz prawidłowo przypisuje Koszty Programowe, Transze i 

Przychody Programowe do Programu na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie. 

5.3 Sprawozdawczość 

Polski Fundusz Rozwoju przekaże Powierzającemu Sprawozdanie dotyczące realizacji Programu oraz 

wysokości Kosztów Programowych i Przychodów Programowych odpowiednio poniesionych i uzyskanych w 

poprzednim kwartale kalendarzowym w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego 



  

 

   

 

w Okresie Przekazania. Sprawozdawczość zawierać będzie także wskaźniki ewaluacyjne Programu, 

dotyczące rezultatów Programu i jego oddziaływania na gospodarkę oraz sektor przedsiębiorstw, w 

szczególności:  

1. wartość Finansowania Programowego; 

2. wartość i struktura pozyskanego przez PFR Finansowania Zewnętrznego oraz Kosztów Finansowania 

Zewnętrznego; 

3. wartość finansowania bezzwrotnego; 

4. wartość opóźnionych spłat Finansowania Programowego przez Beneficjentów Programu, w tym na 

skutek upadłości Beneficjenta Programu; 

5. wartość Wynagrodzenia PFR z tytułu obsługi Programu oraz innych Kosztach Programowych 

pokrywanych z Rachunku Programu; 

6. informacje o sporach lub zgłoszonych roszczeniach do PFR przez Beneficjentów Programu; 

7. otrzymane wpłaty Skarbu Państwa na pokrycie Wynagrodzenia i Kosztów Programu na Rachunek 

Programu; 

8. liczbę Beneficjentów Programu; 

9. liczbę ochronionych miejsc pracy w efekcie realizacji Programu; 

10. liczbę Beneficjentów Programu, którzy kontynuują działalność gospodarczą. 

Szczegółowe zasady kontroli określa Umowa. Polski Fundusz Rozwoju przedstawi Radzie Ministrów w 

terminie 45 dni od dnia rozpoczęcia Programu pierwsze sprawozdanie z realizacji Programu, w szczególności 

zawierające wnioski w zakresie aktualizacji Programu oraz dokumentacji prawnej Programu. 

  



  

 

   

 

Rozdział 6. Pozostałe szczegółowe zasady i warunki Programu  

6.1 Postanowienia ogólne 

1. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Programu, Polski Fundusz Rozwoju: (i) będzie 

działać w imieniu własnym i na rzecz Powierzającego, oraz (ii) nie będzie uprawniony do nabywania 

praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Powierzającego. Powyższe, w szczególności, oznacza, że: (i) 

na skutek działań Polskiego Funduszu Rozwoju Powierzający nie stanie się stroną żadnej umowy 

zawartej z osobą trzecią, w tym Wierzycielem Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentem 

Programu lub Partnerem Programu, innej niż Gwarancja SP, oraz (ii) podejmuje działania na 

rachunek Powierzającego oraz na jego wyłączny jego koszt i ryzyko. 

2. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości niniejszy Program, ani żadna umowa zawarta na jego 

podstawie lub w jego wykonaniu, w tym w szczególności Umowa: 

(i) nie stanowi umowy o świadczenie przez osobę trzecią w rozumieniu art. 391 Kodeksu 

Cywilnego, w tym, w szczególności, w odniesieniu do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań lub 

spełniania jakichkolwiek świadczeń przez Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego, 

Beneficjentów Programu lub Partnerów Programu na rzecz PFR; 

(ii) nie stanowi umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 Kodeksu 

Cywilnego, w tym, w szczególności, w odniesieniu do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań lub 

spełniania jakichkolwiek świadczeń przez PFR na rzecz Wierzycieli Finansowania 

Zewnętrznego, Beneficjentów Programu lub Partnerów Programu; oraz 

(iii) nie kreuje po stronie jakichkolwiek osób trzecich wierzytelności, praw, roszczeń, zarzutów ani 

uprawnień kształtujących wobec PFR. 

3. Postanowienia niniejszego Rozdziału 6 stanowią doprecyzowanie zasad i warunków Programu.  

4. Dla potrzeb oceny dochowania przez PFR Należytej Staranności przy wykonaniu Umowy o 

Współpracy, Umowy oraz realizacji jakichkolwiek aspektów Programów będę brane następujące 

okoliczności: 

(i) nadzwyczajny charakter, pilność oraz znaczenie wdrożenia Programów dla realizacji 

podstawowego interesu ekonomicznego Rzeczpospolitej Polskiej i Powierzającego w związku 

ze skutkami gospodarczymi COVID-19; 

(ii) obiektywne okoliczności wywołane COVID-19, w tym działanie przez PFR w obliczu 

konieczności powstrzymania i ograniczenia negatywnych skutków COVID -19 dla polskiej 

gospodarki, a tym samym dla Beneficjentów Programu; 

(iii) wymogi Powierzającego dotyczące: (a) przyjęcia przez PFR nadzwyczajnie szybkiego tempa 

realizacji Programu, (b) stosowania przez PFR uproszczonych i przyspieszonych procedur 

weryfikacji Warunków Programowych, pozyskiwania Finansowania Zewnętrznego i udzielania 

Finansowania Programowego, które uniemożliwiają zachowanie standardowych zasad 

starannego działania, jakie stosują w normalnych okolicznościach instytucje finansowe na 

polskim rynku finansowym przy finansowaniu przedsiębiorców, oraz, niezależnie od 

powyższego, jakie powinny być stosowane przez profesjonalny podmiot przy realizacji 

projektów o skali i naturze Programu; oraz 

(iv) fakt udzielania Finansowania Programowego Beneficjentom Programu znajdującym się w 

trudnej sytuacji gospodarczej i pozbawionym zdolności kredytowej, co może mieć wpływ na 

zdolność spłaty lub zwrotu przez nich tego finansowania; 



  

 

   

 

a działanie przez PFR przy realizacji Programu zgodnie z wynikającą z Programu Zasadą Racjonalnej 

Uznaniowości stanowić będzie należyte wykonanie obowiązków PFR i nie może skutkować 

odpowiedzialnością PFR za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub Umowy o 

Zasadach Współpracy. 

6.2 Natura zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju 

1. Wszelkie zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie: (i) pozyskania i spłaty Finansowania 

Zewnętrznego, (ii) udzielenia Finansowania Programowego oraz jego uzyskania, oraz, odpowiednio, 

jego zwrotu, spłaty lub zysku, (iii) realizacji wszelkich elementów Programu, do których znajduje 

zastosowanie Zasada Racjonalnej Uznaniowości, (iv) realizacji Procedury Weryfikacji Warunków 

Programowych, oraz (v) nawiązania współpracy z jakimikolwiek Partnerami Programu, mają 

charakter wyłącznie zobowiązań starannego działania i nie stanowią zobowiązań osiągnięcia 

jakiegokolwiek rezultatu. 

2. Polski Fundusz Rozwoju będzie wykonywał wszelkie swoje zobowiązania w zakresie realizacji 

Programów wyłącznie w zakresie, w jakim wykonanie takich zobowiązań nie będzie: (i) powodowało 

naruszenia przez PFR bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień jego statutu, 

(ii) skutkowało naruszeniem przez PFR ograniczeń, o których mowa w art. 344 Kodeksu Spółek 

Handlowych, (iii) narażało Polski Fundusz Rozwoju na popadnięcie w stan niewypłacalności w 

rozumieniu art. 11 Prawa Upadłościowego lub zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 

ust. 3 Prawa Restrukturyzacyjnego, oraz (iv) powodowało naruszenia przez PFR jego zobowiązań 

wynikających z jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju i osobami 

trzecimi przed Datą, w treści określonej na Datę, dotyczących finansowania udzielanego przez te 

osoby na rzecz PFR. 

6.3 Relacja pomiędzy Dokumentami Przekazania 

Z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności 

pomiędzy postanowieniami Dokumentów Przekazania, pierwszeństwo będą miały kolejno postanowienia 

odpowiednio: (i) Programu, (ii) Umowy o Zasadach Współpracy, (iii) Umowy, (iv) Dokumentów 

Wykonawczych, oraz (v) pozostałych Dokumentów Przekazania. W relacji pomiędzy Przedsiębiorcą 

ubiegającym się o udział w Programie a PFR, bezpośrednim i autonomicznym źródłem uprawnień i 

obowiązków będą szczegółowe zasady realizacji i ubiegania się o udział w Programie i Dokumenty 

Finansowania Programowego, które zostaną określone przez PFR i zawarte z Beneficjentem Programu. 

6.4  Ogólne zasady realizacji Programu 

6.4.1 Natura Programu 

1. Niniejszy Program stanowi program rządowy, o którym mowa w art. 21a ust. 1 Ustawy o SIR, który 

nie stanowi aktu prawa powszechnie obowiązującego. W ramach Programu Beneficjentowi 

Programu przysługuje wyłącznie prawo do ubiegania się o udzielenie Finansowania Programowego 

na zasadach określonych w Programie oraz żadne postanowienie niniejszego Programu nie stanowi, 

i nie będzie interpretowane, jako: (i) oferta PFR ani Powierzającego skierowana do jakiejkolwiek 

osoby lub nieograniczonego kręgu osób w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy lub nawiązania 



  

 

   

 

innego stosunku prawnego, (ii) przyrzeczenie publiczne składane przez PFR oraz Powierzającego w 

odniesieniu do jakiegokolwiek elementu Programu, oraz (iii) jakiekolwiek wiążące lub niewiążące 

zobowiązanie Polskiego Funduszu Rozwoju lub Powierzającego do dokonania jakiejkolwiek 

czynności faktycznej lub prawnej. 

2. W przypadku wystąpienia ryzyka udzielenia Finansowania Programowego w kwocie łącznie 

przekraczającej wysokość Kwoty Programu lub przekraczającej maksymalną kwotę Finansowania 

Programowego udzielanego w ramach poszczególnych działań określonych w Programie przy 

utrzymującym się dalszym zainteresowaniu przedsiębiorców Programem, PFR może rozważyć 

wystąpienie do Rady Ministrów o zwiększenie Kwoty Programu poprzez zmianę Programu. 

6.4.2 Zasada Racjonalnej Uznaniowości  

O ile odmienna zasada nie została wyraźnie określona w Dokumentach Przekazania (w tym poprzez wymóg 

zastosowania Procedury Akceptacji), Ustawie o SIR lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisach 

prawa, przy podejmowaniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych, do podjęcia których Polski Fundusz 

Rozwoju jest uprawniony lub zobowiązany na podstawie wyżej wskazanych dokumentów, Polski Fundusz 

Rozwoju ma prawo stosować Zasadę Racjonalnej Uznaniowości. 

6.4.3 Procedura Akceptacji 

1. Z zastrzeżeniem postanowień Punktów 4 poniżej, zastosowanie Procedury Akceptacji oznacza 

zastosowanie następującej procedury (Procedura Akceptacji):  

(i) PFR przedstawi Ministrowi Rozwoju jako reprezentantowi Powierzającego projekt 

dokumentu lub decyzji (Projekt), która wymaga akceptacji Powierzającego; oraz  

(ii) Powierzający reprezentowany przez Ministra Rozwoju jest zobowiązany niezwłocznie, nie 

później niż w terminie pięciu Dni Roboczych od daty przedstawienia mu Projektu przez PFR: 

(a) zaakceptować Projekt w całości, lub (b) wyrazić brak akceptacji dla Projektu w całości lub 

w części.  

2. W przypadku, o którym mowa w:  

(i) Punkcie (1)(ii)(a) powyżej, PFR ma prawo rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków 

zgodnie z treścią zaakceptowanego Projektu, oraz  

(ii) Punkcie (1)(ii)(b) powyżej, Powierzający reprezentowany przez Ministra Rozwoju 

zobowiązany będzie przedstawić, w terminie określonym w Punkcie (1)(ii) powyżej, komplet 

oczekiwanych zmian do Projektu lub, w przypadku odrzucenia Projektu w całości, udzielić 

Polskiemu Funduszowi Rozwoju kompletnej i możliwej do wykonania instrukcji 

postępowania (w tym w szczególności instrukcji polegającej na żądaniu powstrzymania się 

przez PFR od podjęcia określonych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do 

realizacji projektu) w zakresie objętym Projektem, które w każdym przypadku będą dla PFR 

wiążące. 

3. Jeżeli Powierzający reprezentowany przez Ministra Rozwoju nie wykona swoich obowiązków 

określonych w Punkcie (1)(ii) lub (2)(ii) powyżej w terminie tam wskazanym, PFR ma prawo 

rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z treścią Projektu przedstawionego 

Ministrowi Rozwoju do akceptacji. 



  

 

   

 

4. PFR ma prawo, lecz nie obowiązek, poddać w każdym czasie akceptacji Powierzającego w trybie 

Procedury Akceptacji decyzję o podjęciu, zaniechaniu podjęcia, treści lub formie jakiejkolwiek 

czynności faktycznej lub prawnej podejmowanej na podstawie, lub w związku z, jakimkolwiek 

Dokumentem Przekazania, a Powierzający ma obowiązek w takim przypadku wykonać wszystkie 

swoje zobowiązania odnoszące się do Procedury Akceptacji opisane w niniejszym Punkcie 6.4.3.  

6.4.4 Dokumenty Wykonawcze  

1. Polski Fundusz Rozwoju ma prawo przygotowywać, określać i uzgadniać warunki oraz zawierać 

wszelkie Dokumenty Wykonawcze na Zasadzie Racjonalnej Uznaniowości, oraz dokonywać, w treści 

Dokumentów Wykonawczych i poza nią, na Zasadzie Racjonalnej Uznaniowości, uszczegółowienia 

wszelkich zasad realizacji Programu (z uwzględnieniem zasad, o których mowa w Programie), w tym, 

w szczególności, określać: 

(i) szczegółowy tryb ubiegania się przez Beneficjentów Programu o udział w Programie (w tym 

składania wniosków, o których mowa w Punkcie 6.2.1 in fine) i wykonywania przez nich 

uprawnień zapisanych w Dokumentach Programowych, w tym, w szczególności, może 

wprowadzić wymogi: (a) zawarcia przez Beneficjenta Programu określonej umowy lub 

dokonania innej czynności z PFR lub określonym Partnerem Programu, w tym, w 

szczególności, złożenia określonych oświadczeń wiedzy i woli, (b) korzystania przez 

Beneficjenta Programu z określonych rodzajów rachunków bankowych oraz bankowości 

elektronicznej, (c) udzielenia przez Beneficjenta Programu odpowiednich zgód, i zwolnienia 

odpowiednich osób, organów administracji, instytucji i podmiotów z obowiązku zachowania 

w tajemnicy wszelkich Danych Programowych (niezależnie od rodzaju źródła tego 

obowiązku), (d) zawarcia w treści wniosku o udział w Programie (w tym w treści wszelkich 

formularzy elektronicznych wykorzystywanych dla potrzeby zawarcia Umów Subwencji 

Finansowych) określonych informacji lub oświadczeń, w określonym formacie, pod rygorem 

braku możliwości złożenia wniosku lub jego odrzucenia, (e) zwolnienia Polskiego Funduszu 

Rozwoju lub określonych osób z określonej odpowiedzialności za ich określone działania lub 

zaniechania, (f) składania przez Beneficjenta Programu oświadczeń woli wyłącznie przez 

pojedynczego pełnomocnika oraz wyłącznie w formie elektronicznej, (g) złożenia PFR przez 

Beneficjenta Programu nieodwołalnej oferty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, (h) 

przyjęcia przez Beneficjenta Programu oświadczeń woli PFR działającego przez Agenta 

będącego pełnomocnikiem PFR; oraz (i) realizacji przez Beneficjenta Programu dodatkowych 

zobowiązań, o których mowa w Punkcie 3.1.4 Programu powyżej; 

(ii) procedurę identyfikacji i weryfikacji tożsamości Beneficjentów Programu i ich przedstawicieli 

przez PFR i/lub Partnerów Programu; 

(iii) Procedury Weryfikacji Warunków Programowych; 

(iv) procedury rozpatrywania odwołań Beneficjentów Programu od decyzji podjętych przez PFR 

w związku z treścią ich wniosków o wzięcie udziału w Programie (w tym terminy, do których 

Beneficjenci Programu mają prawo składać odwołania) oraz przypadki, w których stosowane 

będą odstępstwa od takiej procedury; 

(v) szczegółowy tryb i parametry udzielania, zabezpieczenia, obsługi, zwrotu, spłaty, zwolnienia 

z obowiązku zwrotu i spłaty oraz windykacji Finansowania Programowego; oraz 



  

 

   

 

(vi) szczegółowe zasady współpracy z Partnerami Programu; 

PFR ma prawo: 

(i) zawierać Umowy Subwencji Finansowych za pośrednictwem Agenta działającego w charakterze 

pełnomocnika; 

(ii) dokonywać, po uprzedniej akceptacji Powierzającego udzielonej w trybie Procedury Akceptacji, 

relokacji środków pomiędzy Tarczą Finansową dla Mikrofirm i Tarczą Finansową dla MŚP w 

Rozdziale 1 powyżej; oraz 

(iii) dokonywać, w niezbędnym zakresie, wiążącej interpretacji zapisów Dokumentów 

Programowych. 

2. Polski Fundusz Rozwoju ma prawo, lecz nie obowiązek, poddać projekty wybranych przez siebie 

Dokumentów Wykonawczych lub sposoby interpretacji określonych postanowień Dokumentów 

Wykonawczych Powierzającemu w trybie Procedury Akceptacji. 

 

6.4.5 Procedura Weryfikacji Warunków Programowych  

Powierzający zobowiązany jest zapewnić, lub spowodować, zawsze na zasadach i w granicach 

obowiązującego prawa, że inne osoby, instytucje lub organy administracji państwowej zapewnią (w zakresie 

w jakim takie Dane Programowe będą dostępne takim osobom, instytucjom lun organom administracji 

państwowej), PFR wszelkie Dane Programowe niezbędne do przeprowadzenia Procedury Weryfikacji 

Warunków Programowych. PFR ma prawo, lecz nie obowiązek, poddać Procedurę Weryfikacji Warunków 

Programowych oraz rezultat jakiejkolwiek Procedury Weryfikacji Warunków Programowych akceptacji 

Powierzającego w trybie Procedury Akceptacji. 

6.4.6 Partnerzy Programu  

Polski Fundusz Rozwoju ma prawo współpracować z Partnerami Programu w celu wykonania części swoich 

obowiązków wynikających z Programu. PFR ma prawo: (i) określić treść Dokumentów Wykonawczych 

odnoszących się do relacji z Partnerami Programu i ich roli w realizacji Programów, oraz (ii) podjąć decyzje 

dotyczące wszelkich innych aspektów nawiązywania, realizacji i kończenia współpracy z Partnerami 

Programu, na Zasadzie Racjonalnej Uznaniowości, zachowując jednocześnie prawo, lecz nie obowiązek, 

poddania którejkolwiek z tych kwestii akceptacji Powierzającego w trybie Procedury Akceptacji. Polski 

Fundusz Rozwoju, po podjęciu współpracy z Partnerami Programu, przekazuje Ministrowi Rozwoju 

informację o tym fakcie. 

Do współpracy, o której mowa powyżej, pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju, a Partnerami Programu 

innymi niż wskazani w art. 11 ust. 6 Ustawy o SIR w celu wykonania części swoich obowiązków wynikających 

z Programu, z uwagi na charakter tych obowiązków jako wynikających z art. 21a ust 1 Ustawy o SIR, nie stosuje 

się art. 11 ust. 6 i 7 Ustawy o SIR. 

6.5 Finansowanie Zewnętrzne 

6.5.1 Pozyskanie Finansowania Zewnętrznego  

Polski Fundusz Rozwoju podejmie z należytą starannością działania zmierzające do pozyskania Finansowania 

Zewnętrznego: (i) do wysokości nominalnej kwoty Finansowania Zewnętrznego (lub, w przypadku wyrażenia 

jej w walucie innej niż polska, ekwiwalentu tej kwoty w PLN obliczonej z wykorzystaniem kursu średniego 



  

 

   

 

Narodowego Banku Polskiego wymiany waluty Finansowania Zewnętrznego na PLN z dnia poprzedzającego 

datę pozyskania Finansowania Zewnętrznego lub jego odpowiedniej części) równej Kwocie Programu, (ii) na 

warunkach rynkowych, oraz (iii) w terminach umożliwiających zapewnienie Polskiemu Funduszowi Rozwoju, 

w miarę możliwości, bieżącej dostępności środków niezbędnych do udzielania Finansowania Programowego 

w trybie opisanym w Dokumentach Programowych i Punkcie 6.6 poniżej. 

6.5.2 Parametry Finansowania Zewnętrznego 

1. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 3 poniżej, Polski Fundusz Rozwoju ma prawo: (i) określić treść 

Dokumentów Finansowania Zewnętrznego, oraz (ii) podjąć decyzje dotyczące wszelkich innych 

aspektów pozyskiwania, obsługi, spłaty i potencjalnego refinansowania Finansowania 

Zewnętrznego, na Zasadzie Racjonalnej Uznaniowości, zachowując jednocześnie prawo, lecz nie 

obowiązek, poddania którejkolwiek z tych kwestii akceptacji Powierzającego w trybie Procedury 

Akceptacji. 

2. W przypadku pozyskania przez PFR Finansowania Zewnętrznego w formie emisji Obligacji, takie 

emisje Obligacji będą dokonywane zgodnie z art. 21aa Ustawy o SIR. Polski Fundusz Rozwoju ma 

prawo wykorzystywać środki pochodzące z Finansowania Zewnętrznego na poczet wypłaty 

Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy.  

3. W przypadku pozyskania Finansowego Zewnętrznego: (i) maksymalna wysokość poszczególnych 

emisji/transz takiego Finansowania Zewnętrznego, (ii) w formie emisji Obligacji – ostateczną datę 

wykupu Obligacji i datę płatności odsetek, oraz (iii) harmonogram spłaty Finansowania 

Zewnętrznego, podlega obligatoryjnie akceptacji Ministra Finansów w trybie Procedury Akceptacji. 

Procedura Akceptacji nie dotyczy pierwszej emisji Obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju, przy czym 

w dniu pierwszej emisji Obligacji, treść listu emisyjnego zostanie zaakceptowana przez Ministra 

Finansów. 

4. Polski Fundusz Rozwoju, przekazuje Ministrowi Finansów kopie Dokumentów Finansowania 

Zewnętrznego. 

6.5.3 Zabezpieczenie Finansowania Zewnętrznego  

Na podstawie art. 21aa ust. 2 - 7 Ustawy o SIR, wierzytelności Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego wobec 

Polskiego Funduszu Rozwoju wynikające z Dokumentów Finansowania Zewnętrznego będą zabezpieczone 

Gwarancją SP. Ustanowienie jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń Finansowania Zewnętrznego poza 

Gwarancją SP, podlega obligatoryjnie akceptacji Ministra Finansów w trybie Procedury Akceptacji. 

6.6 Finansowanie Programowe 

6.6.1 Udzielenie Finansowania Programowego  

1. Polski Fundusz Rozwoju podejmie z należytą starannością działania zmierzające do udzielenia 

Finansowania Programowego:  

(i) na warunkach określonych w treści Programu i potencjalnie uszczegółowionych przez Polski 

Fundusz Rozwoju w treści Dokumentów Wykonawczych zgodnie z Punktem 6.4.4; 

(ii) zgodnie z kolejnością rozpoznawania wniosków Beneficjentów Programu dotyczących 

zgłoszenia chęci udziału w Programie przez PFR, przy czym: (a) pierwszeństwo rozpoznania 

przyznane będzie tym wnioskom, które zgodnie z procedurami ustalonymi przez Polski 



  

 

   

 

Fundusz Rozwoju będą kompletne i nieobarczone brakami utrudniającymi ich pilne 

przeprocesowanie, oraz (b) odwołanie Beneficjenta Programu od decyzji PFR traktowane 

będzie jako nowy wniosek; oraz (c) do wyczerpania Kwoty Programu; 

(iii) w odniesieniu do każdego Beneficjenta Programu, w możliwie krótkim terminie od złożenia 

przez niego wniosku o udział w Programie i uzyskania pozytywnego rezultatu Procedury 

Weryfikacji Warunków Programowych w odniesieniu do tego Beneficjenta Programu; 

(iv) poprzez udzielanie Subwencji Finansowych na warunkach i w terminach określonych w 

Dokumentach Finansowania Programowego; oraz 

(v) w zakresie, w jakim to Finansowanie Programowe jest udzielane w Reżimie Pomocy 

Publicznej, wyłącznie pod warunkiem: (a) uzyskania wszelkich niezbędnych zgód wszelkich 

właściwych organów administracji Rzeczpospolitej Polskiej i organów Unii Europejskiej, w 

tym Komisji Europejskiej, oraz (b) wydania, przez uprawnione organy władzy ustawodawczej 

i wykonawczej, odpowiednich aktów prawnych dopuszczających udzielanie tego 

Finansowania Programowego i zasady tego udzielania (jeżeli konieczne). 

6.6.2 Parametry Finansowania Programowego  

1. Z zastrzeżeniem Punktu 6.4.4, PFR ma prawo: (i) określić treść Dokumentów Finansowania 

Programowego, oraz (ii) podjąć wszelkie inne decyzje determinujące wszelkie inne aspekty 

udzielania, obsługi, zwrotu, spłaty, wypłaty zysku, zwolnienia Beneficjenta Programu z obowiązku 

zwrotu lub spłaty oraz windykacji spłaty Finansowania Programowego, na Zasadzie Racjonalnej 

Uznaniowości, zachowując jednocześnie prawo, lecz nie obowiązek, poddania którejkolwiek z tych 

kwestii akceptacji Powierzającego w trybie Procedury Akceptacji. 

2. Polski Fundusz Rozwoju ma prawo: (i) dokonywać wypłaty Finansowania Programowego za 

pośrednictwem Partnerów Programu, oraz (ii) podejmować, na Zasadzie Racjonalnej Uznaniowości, 

decyzje indywidualne o zmianach warunków zwolnienia Beneficjentów Programu z określonych 

kategorii z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości lub części w przypadkach określonych 

w Dokumentach Programowych.  

3. Wierzytelności Polskiego Funduszu Rozwoju o spłatę przez Beneficjentów Programu Kwot Spłat 

Programowych będą: (i) zabezpieczone lub niezabezpieczone, oraz (ii) mogą: (a) podlegać 

umorzeniu, w tym poprzez wyłączenie obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej, na zasadach 

określonych w Programie, (b) zostać: (bb) uznane za stracone z uwagi na brak możliwości ich 

dochodzenia lub windykacji wobec Beneficjenta Programu lub odpowiednich osób trzecich, 

niewspółmierność nakładów na proces ich dochodzenia lub windykacji wobec ich wartości, 

długotrwałość lub ryzyka prawne procesu ich dochodzenia lub windykacji lub jakiekolwiek inne 

okoliczności zidentyfikowane przez Polski Fundusz Rozwoju, lub (bbb) zbyte, na warunkach 

rynkowych, na rzecz dowolnych osób trzecich, każdorazowo po uprzedniej akceptacji 

Powierzającego wyrażonej w trybie Procedury Akceptacji, która, dla uniknięcia wątpliwości, może 

jednorazowo dotyczyć określonych portfolio takich wierzytelności. 

6.6.3 Przychody Programowe  

1. Polski Fundusz Rozwoju zobowiązany jest, z zastrzeżeniem postanowień Punktu 2 i 3 poniżej: 



  

 

   

 

(i) w okresie od Daty do daty, gdy wszystkie wierzytelności Wierzycieli Finansowania 

Zewnętrznego wobec PFR wynikające z, lub związane z, Dokumentami Finansowania 

Zewnętrznego zostaną ważnie, skutecznie, bezwarunkowo i nieodwołalnie zaspokojone lub 

umorzone, na skutek czego wygasną, przeznaczać Przychody Programowe wyłącznie na 

poczet spłaty Finansowania Zewnętrznego; oraz 

(ii) w okresie przypadającym między datą końcową okresu, o którym mowa w Punkcie (i) 

powyżej, i Datą Wygaśnięcia, przekazywać Powierzającemu Przychody Programowe 

osiągnięte w każdym miesiącu kalendarzowym do piątego Dnia Roboczego kolejnego 

miesiąca kalendarzowego, na podstawie Zestawienia Przychodów Programowych, 

przelewem na Rachunek Bankowy Powierzającego. 

2. Polski Fundusz Rozwoju jest uprawniony w każdym czasie pobrać, ze środków uzyskanych tytułem 

określonych Przychodów Programowych i zdeponowanych na Rachunku Programowym, całość lub 

część swojego Wynagrodzenia zgodnie z Punktem 6.7 poniżej oraz odpowiednimi postanowieniami 

Umowy, przy czym w takim przypadku, dla potrzeb wszelkich kalkulacji, które uwzględniają 

wysokość Przychodów Programowych, te Przychody Programowe zostaną uznane za uzyskane przez 

Polski Fundusz Rozwoju w wysokości uwzględniającej ich proporcjonalne pomniejszenie o ich część 

przeznaczoną na zapłatę Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy. 

3. W okresie pomiędzy otrzymaniem lub uzyskaniem przez PFR Przychodów Programowych i ich 

wykorzystaniem na cele określone w Punkcie 1 powyżej i odpowiednimi postanowieniami Umowy, 

PFR ma prawo lokować Przychody Programowe na lokatach bankowych lub inwestować w inne 

instrumenty. 

4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wszelkie korzyści, jakie odnoszą, lub mogą odnosić, Partnerzy 

Programu w związku z dystrybucją środków powierzonych im przez Polski Fundusz Rozwoju w celu 

dokonania wypłat bezpośrednio na rzecz Beneficjentów Programu, nie stanowią Przychodów 

Programu, a PFR nie jest zobowiązany żądać od Partnerów Programu wydania tych korzyści lub ich 

równowartości pieniężnej. 

6.7 Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w niniejszym Programie, Powierzający będzie 

zobowiązany płacić Polskiemu Funduszowi Rozwoju w Okresie Przekazania, kwartalne 

Wynagrodzenie w kwocie netto równej, odpowiednio: 

(i) 0,2% każdoczesnej maksymalnej wysokości Finansowania Programowego, jakie może być 

udzielone przez PFR wszystkim Beneficjentom Programu na podstawie Programu 

(niezależnie od aktualnej rzeczywistej wysokości udzielonego Finansowania Programowego) 

rocznie w okresie trzech pierwszych lat Okresu Przekazania, podzielonej w każdym z tych lat 

na cztery równe kwartalne raty; 

(ii) 0,15% każdoczesnej maksymalnej wysokości Finansowania Programowego, jakie może być 

udzielone przez PFR wszystkim Beneficjentom Programu na podstawie Programu 

(niezależnie od aktualnej rzeczywistej wysokości udzielonego Finansowania Programowego) 

rocznie w czwartym roku Okresu Przekazania, podzielonej na cztery równe kwartalne raty; 

oraz 



  

 

   

 

(iii) 0,1% każdoczesnej maksymalnej wysokości Finansowania Programowego, jakie może być 

udzielone przez PFR wszystkim Beneficjentom Programu na podstawie Programu 

(niezależnie od aktualnej rzeczywistej wysokości udzielonego Finansowania Programowego) 

rocznie w piątym i kolejnych latach Okresu Przekazania aż do Daty Wygaśnięcia, podzielonej 

w każdym z tych lat na cztery równe kwartalne raty, 

która w każdym przypadku zostanie powiększona o należną kwotę podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przez Powierzającego w ten sposób, że: 

(i) z zastrzeżeniem Punktu (ii) poniżej, ostatniego Dnia Roboczego każdego kwartału 

kalendarzowego przypadającego w Okresie Przekazania PFR pobierze z Rachunku 

Programowego środki (które mogą stanowić środki pozyskane tytułem Finansowania 

Zewnętrznego, środki stanowiące Przychody Programu i/lub Transze) i przeznaczy je na 

zapłatę Wynagrodzenia za ten kwartał kalendarzowy; oraz 

(ii) jeżeli w dacie, o której mowa w Punkcie (i) powyżej, suma środków zdeponowanych na 

Rachunku Programowym będzie niewystarczająca, aby pokryć Wynagrodzenie należne PFR 

w części lub całości, Powierzający, na żądanie PFR, dokona w ciągu 7 Dni Roboczych od daty 

wskazanej w Punkcie (i) powyżej, przelewu kwoty niezbędnej do pokrycia całości 

Wynagrodzenia należnego PFR na Rachunek Programowy, 

przy czym w każdym przypadku płatność Wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie 

odpowiedniej faktury VAT wystawionej przez PFR. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie zostało ustalone w sposób w pełni rynkowy i 

odzwierciedla należyty sposób ogół kosztów, ryzyk i odpowiedzialności ponoszonych przez PFR w 

związku z zawarciem i wykonaniem Programu. 

4. Szczegółowe zasady i warunki zapłaty Wynagrodzenia przez Powierzającego na rzecz PFR został 

uregulowany w Umowie. 

6.8 Koszty Programowe 

6.8.1 Postanowienia ogólne 

1. Intencją Programu jest, aby Powierzający ponosił samodzielnie pełny ekonomiczny koszt realizacji 

Programu, stosownie do art. 21a ust. 4 Ustawy o SIR. W związku z tym: (i) Koszty Programowe będą 

uważane za koszty wykonania przez PFR jego obowiązków wynikających z Programu, oraz (ii) 

Powierzający zobowiązany będzie pokryć wszystkie Koszty Programowe, w tym poprzez wypłatę 

Transz. 

2. Transze będą przekazywane przez Powierzającego na Rachunek Programowy. 

3. W okresie pomiędzy otrzymaniem przez PFR Transz i ich wykorzystaniem, PFR ma prawo swobodnie 

dysponować Transzami, w tym, w szczególności, lokować je na lokatach bankowych lub inwestować 

w instrumenty zapewniające pełną gwarancję ochrony kapitału inwestycji. 

4. PFR jest uprawniony w każdym czasie: (i) dokonać reklasyfikacji dowolnej Transzy jako Transzy KZ 

lub Transzy KFZ, oraz (ii) pobrać, ze środków otrzymanych tytułem określonych Transz, całość lub 

część swojego Wynagrodzenia zgodnie z Punktem 6.7 powyżej oraz odpowiednimi postanowieniami 

Umowy, przy czym w takim przypadku dla potrzeb wszelkich kalkulacji przewidzianych w Programie 

oraz w Umowie, które uwzględniają wysokość Transz, te Transze zostaną uznane za udzielone przez 



  

 

   

 

Powierzającego w wysokości uwzględniającej ich proporcjonalne pomniejszenie o ich część 

przeznaczoną na zapłatę Wynagrodzenia zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy. 

 

6.8.2 Wysokość Kosztów Programowych 

1. Polski Fundusz Rozwoju ma prawo określić każdorazową wysokość Kosztów Zewnętrznych 

ponoszonych w związku z nabyciem określonego towaru lub usługi: (i) zgodnie z Zasadą Racjonalnej 

Uznaniowości, (ii) uwzględniając rynkowy poziom cen tych towarów i usług, oraz (iii) z uwagi na 

charakter Programu i jego znacznie gospodarcze i społeczne, nadając priorytet pozyskaniu towarów 

i usług o najwyższej jakości. 

2. Szacunkowy poziom Kosztów Zewnętrznych w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego 

przypadającego w Okresie Przekazania będzie określony w rocznych planach finansowych, o których 

mowa w Rozdziale 4 powyżej. 

3. Wysokość Kosztów Finansowania Zewnętrznego determinowana jest: (i) wysokością Kwoty 

Programu, (ii) rynkowym kosztem pozyskania Finansowania Zewnętrznego, (iii) możliwością i 

terminem ewentualnego wykonania przez Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego prawa do 

żądania od Polskiego Funduszu Rozwoju odkupu Obligacji uprzednio objętych przez tych Wierzycieli 

Finansowania Zewnętrznego, oraz (iv) wysokością oraz terminami otrzymywania przez PFR od 

Beneficjentów Programu Kwoty Spłat Programowych, przy czym każdorazowa kwota i koszt 

pozyskania (wyrażony stopą odsetkową, wysokością prowizji lub inną wartością) Finansowania 

Zewnętrznego podlega akceptacji Powierzającego w trybie Procedury Akceptacji. 

4. Wysokość Kosztów Finansowania Programowego determinowana jest: (i) wartością Finansowania 

Zewnętrznego pozyskanego przez PFR, oraz (ii) terminem pozyskania Finansowania Zewnętrznego, 

o którym mowa w Punkcie (i), oraz datą wymagalności poszczególnych należności Wierzycieli 

Finansowania Zewnętrznego należnych im od Polskiego Funduszu Rozwoju na podstawie 

Dokumentów Finansowania Zewnętrznego. 

5. Ostateczna wysokość i data poniesienia Kosztów Finansowania Programowego pozostaje poza 

kontrolą Polskiego Funduszu Rozwoju. 

 

6.8.3 Pokrycie Kosztów Zewnętrznych  

1. Powierzający zobowiązany jest: (i) pokrywać w całości Koszty Zewnętrzne ponoszone przez Polski 

Fundusz Rozwoju poprzez udzielanie Transz KZ, oraz (ii) pokryć w całości Koszty Zewnętrzne 

poniesione przez Polski Fundusz Rozwoju ze Środków Własnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 

r. do Daty nie później niż w okresie 10 Dni Roboczych od Daty, przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, 

w Okresie Przekazania PFR nie będzie zobowiązany wobec Powierzającego do pokrywania Kosztów 

Zewnętrznych ze Środków Własnych. 

2. W zakresie obowiązku Powierzającego, o którym mowa w Punkcie 1 powyżej: (i) w przypadku, gdy 

w dacie wymagalności Kosztów Zewnętrznych PFR nie posiada, lub, według swoich przewidywań, 

nie będzie posiadał, na Rachunku Programowym środków Transzy KZ w wysokości umożliwiającej 

mu pełne pokrycie tych kosztów, PFR ma prawo zażądać przekazania mu przez Powierzającego, nie 

później niż na pięć Dni Roboczych przed datą wymagalności tych kosztów i niezależnie od kwot 



  

 

   

 

Transz KFZ udzielanych na podstawie postanowień Umowy, Transzy KZ w wysokości umożliwiającej 

mu pełne pokrycie tych kosztów w dacie ich wymagalności, oraz (ii) przekazanie każdej Transzy KZ 

zostanie udokumentowane odpowiednio fakturą VAT lub innym dokumentem rozliczeniowym 

wystawionym przez PFR, zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmującym zagregowaną 

wysokość Kosztów Zewnętrznych. 

6.8.4 Pokrycie Kosztów Finansowania Zewnętrznego  

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Umowy, Koszty Finansowania Zewnętrznego będą 

pokrywane wyłącznie ze środków otrzymanych przez Polski Fundusz Rozwoju: (i) od Beneficjentów 

Programu w postaci Kwot Spłat Programowych, oraz (ii) w zakresie, w jakim nie znajdują w danym 

czasie pokrycia w Kwotach Spłat Programowych, od Powierzającego tytułem Transz KFZ udzielonych 

zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, Polski Fundusz Rozwoju 

nie będzie zobowiązany wobec Powierzającego do pokrywania Kosztów Finansowania 

Zewnętrznego ze Środków Własnych. 

2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, postanowienia niniejszego Punktu 6.8.4, w tym w 

szczególności dotyczące obowiązku udzielenia Polskiemu Funduszowi Rozwoju przez 

Powierzającego Transz KFZ, mają pełne zastosowanie do każdej kwoty płatnej przez PFR na rzecz 

Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego w związku z wykonaniem przez nich prawa do żądania od 

PFR odkupu Obligacji uprzednio objętych przez tych Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego.  

3. Szczegóły pokrywania Kosztów Finansowania Zewnętrznego reguluje Umowa.  

6.8.5 Pokrycie Kosztów Finansowania Programowego  

1. W przypadku, gdy Koszty Finansowania Programowego powstaną: (i) Koszty Finansowania 

Programowego będą pokrywane wyłącznie ze środków, i do wysokości środków, otrzymanych przez 

PFR od Powierzającego tytułem pożyczki, o której mowa w Punkcie (ii) poniżej, i pod warunkiem 

udzielenia PFR przez Powierzającego tej pożyczki, (ii) dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości 

Strony postanawiają, że PFR nie będzie zobowiązany wobec Powierzającego do pokrywania Kosztów 

Finansowania Programowego ze Środków Własnych; oraz (iii) dla uniknięcia jakichkolwiek 

wątpliwości Strony postanawiają, że Powierzający nie będzie zobowiązany wobec PFR do 

pokrywania Kosztów Finansowania Programowego ponad kwotę 10.000.000.000 PLN. 

2. W przypadku zaistnienia Kosztu Finansowania Programowego PFR ma prawo zwrócić do 

Powierzającego reprezentowanego przez Ministra Finansów z wnioskiem o zawarcie z PFR umowy 

pożyczki i wypłatę pełnej kwoty tej pożyczki na rzecz PFR, przy czym: 

(i) Powierzający będzie zobowiązany zawrzeć z PFR umowę pożyczki i wypłacić pełną kwotę tej 

pożyczki na rzecz PFR na Rachunek Programowy: (a) jeżeli będzie to dopuszczone przepisami 

prawa; oraz (b) jeżeli warunek, o którym mowa w Punkcie (a) będzie spełniony, w terminie 

21 Dni Roboczych od daty zgłoszenia żądania przez PFR; 

(ii) kwota pożyczki będzie zgodna z żądaniem PFR, przy czym suma kwot głównych pożyczek 

otrzymanych przez PFR kwot pożyczek w każdym roku kalendarzowym Okresu Przekazania 

nie może przekroczyć kwoty 10.000.000.000 PLN; 

(iii) okres spłaty każdej pożyczki udzielonej PFR przez Powierzającego w trybie określonym 

powyżej wraz z odsetkami będzie zgodny z żądaniem PFR, przy czym nie może przekroczyć 3 



  

 

   

 

miesięcy od daty wypłaty takiej pożyczki, a termin tej spłaty nie będzie równocześnie 

przypadał później niż ostatniego Dnia Roboczego roku kalendarzowego, w którym pożyczka 

została udzielona; 

(iv) PFR dokona spłaty każdej pożyczki oraz wszelkich odsetek naliczonych od kwoty kapitału 

takiej pożyczki w jednej racie, w ostatnim Dniu Roboczym okresu, na który taka pożyczka 

została udzielona; oraz 

(v) wynagrodzeniem Powierzającego za zawarcie umowy pożyczki i wypłatę kwoty pożyczki na 

rzecz PFR będą odsetki kapitałowe od kwoty głównej tej pożyczki, których łączna kwota za 

okres, na jaki ta pożyczka została udzielona, nie przekroczy sumy bezpośrednich kosztów 

odsetkowych pozyskania przez Powierzającego ze źródeł zewnętrznych w dacie udzielenia 

pożyczki kwoty odpowiadającej kwocie pożyczki na okres odpowiadający okresowi spłaty 

pożyczki. 

3. Szczegóły pokrywania Kosztów Finansowania Programowego reguluje Umowa. 

6.9 Odpowiedzialność 

Szczegółowe zasady oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Powierzającego i PFR za realizację 

Programu oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub Umowy o Zasadach Współpracy, 

reguluje Umowa o Zasadach Współpracy. 

 

  



  

 

   

 

Rozdział 7. Załączniki 

7.1 Załącznik 1. Definicje 

Agent oznacza każdy podmiot, w tym bank krajowy i KIR, będący stroną Umowy 
Usług Finansowych; 

Beneficjent Programu posiada znaczenie nadane terminowi w Rozdziale 3, Punkt 3.1; 

BGK oznacza Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Aleje 
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2144, z późn. zm.) oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 16 września 2016 roku w sprawie nadania statutu Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. poz. 1527), NIP 525-001-23-72, REGON 
000017319; 

COVID-19 oznacza chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2; 

Dane Programowe oznacza wszelkie dane, informacje, oświadczenia wiedzy i woli, 
zaświadczenia, potwierdzenia, obliczenia i dokumenty niezbędne do 
weryfikacji przez PFR spełnienia przez Beneficjenta Programu Warunków 
Programowych; 

Data oznacza datę przyjęcia Programu; 

Data Wygaśnięcia oznacza najwcześniejszą z dat, w której łącznie zostaną spełnione 
następujące warunki: 

(i) wszelkie: (a) wierzytelności Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego 
wobec PFR wynikające z, lub związane z, Dokumentami 
Finansowania Zewnętrznego, (b) wierzytelności Partnerów 
Programu wobec PFR wynikające z, lub związane z, umów i innych 
dokumentów zawartych pomiędzy nimi i PFR na podstawie, lub w 
związku z, Dokumentami Przekazania, (c) wierzytelności 
Beneficjentów Programu wobec PFR wynikające z, lub związane z, 
Dokumentami Finansowania Programowego, w tym, w 
szczególności, wierzytelności o wypłatę kwot Finansowania 
Programowego, (d) wierzytelności PFR wobec Beneficjentów 
Programu i/lub innych osób będących stronami Dokumentów 
Finansowania Programowego, wynikające z, lub związane z, 
Dokumentami Finansowania Programowego, w tym, w 
szczególności, wierzytelności o zwrot i spłatę Finansowania 
Programowego oraz odsetki należne za opóźnienie w zaspokojeniu 
takich wierzytelności, (e) wierzytelności PFR wobec Powierzającego 
wynikające z Umowy i Umowy o Zasadach Współpracy, w tym, w 
szczególności, wierzytelności o zapłatę Wynagrodzenia i zwrot 
Kosztów Programowych, zostaną odpowiednio: 

(A) ważnie, skutecznie, bezwarunkowo i nieodwołalnie 
zaspokojone lub umorzone, na skutek czego wygasną; lub 

(B) w odniesieniu to wierzytelności, o których mowa w Punkcie 
(i)(c) powyżej, zbyte przez PFR lub uznane przez PFR za 
stracone w związku z wydaniem przez właściwy organ w toku 
postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub innego 
postępowania o zbliżonym charakterze dotyczącego tych 



  

 

   

 

wierzytelności postanowienia o umorzeniu lub innej formie 
dyskontynuacji tego postępowania;  

oraz 

(ii) wyda Powierzającemu całość Przychodów Programowych; 

Dokument Finansowania 
Programowego 

oznacza każdą umowę lub inny dokument dotyczący Finansowania 
Programowego, zawarty pomiędzy PFR oraz Beneficjentem Programu i/lub 
inną osobą zgodnie z Dokumentami Programowymi, w tym jakikolwiek 
dokument zabezpieczenia Finansowania Programowego; 

Dokument Finansowania 
Zewnętrznego 

oznacza każdą umowę lub inny dokument dotyczący Finansowania 
Zewnętrznego, zawarty pomiędzy PFR oraz Wierzycielem Finansowania 
Zewnętrznego i/lub jakąkolwiek inną osobą, w tym jakikolwiek dokument 
zabezpieczenia Finansowania Zewnętrznego, którego stroną jest PFR; 

Dokument Przekazania oznacza Umowę, Umowę o Zasadach Współpracy, każdy Dokument 
Programowy oraz każdy inny dokument, któremu Powierzający i PFR 
nadadzą ten status po Dacie; 

Dokument Programowy oznacza niniejszy Program, Dokumenty Wykonawcze i Wniosek 
Notyfikacyjny; 

Dokument Wykonawczy oznacza: (i) każdą Umowy Subwencji Finansowej, (ii) każdą Umowę Usług 
Finansowych, (iii) Umowę z KIR, (iv) następujące dokumenty: (a) wszelkie 
obwieszczenia, komunikaty, informacje, instrukcje, podręczniki oraz inne 
dokumenty, oraz (b) wszelkie strony i interfejsy internetowe, aplikacje, 
programy i formularze elektroniczne, wykorzystywane przez PFR, 
Partnerów Programu i/lub Beneficjentów Programu dla jakichkolwiek celów 
związanych z realizacją Programu, weryfikacją spełnienia Warunków 
Programowych oraz udzieleniem, obsługą, zwrotem, spłatą lub 
zwolnieniem ze zwrotu lub spłaty Finansowania Programowego, (v) 
Podręcznik, oraz (vi) każdą Procedurę Weryfikacji Warunków 
Programowych; 

Dzień Roboczy oznacza dzień inny niż sobota i niedziela, w którym banki są otwarte w celu 
prowadzenia zwykłej działalności w Warszawie; 

Finansowanie Programowe oznacza udzielanie przez PFR, w wykonaniu jego zobowiązań wynikających 
z art. 21a ust. 1 w związku art. 11 ust. 2 pkt 6)az art. 13 Ustawy o SIR, 
Subwencji Finansowych na rzecz Beneficjentów Programu; 

Finansowanie Zewnętrzne oznacza finansowanie dłużne zaciągnięte za pomocą właściwego 
Instrumentu Finansowania Zewnętrznego, pozyskane przez PFR, w celu 
udzielenia Finansowania Programowego od osób trzecich innych niż 
Powierzający; 

Gwarancja SP oznacza gwarancję Skarbu Państwa za część lub całość zobowiązań PFR 
wobec Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego wynikających z 
Dokumentów Finansowania Zewnętrznego, o której mowa w art. 21aa ust. 
2 - 7 Ustawy o SIR; 

Instrument Finansowania 
Zewnętrznego 

oznacza Obligacje, kredyty i pożyczki, za pomocą których PFR pozyskuje 
Finansowania Zewnętrzne, lub jakiekolwiek zabezpieczenie spłaty 
Finansowania Zewnętrznego (inne niż Gwarancja SP); 



  

 

   

 

KAS oznacza Krajową Administrację Skarbową; 

KIR oznacza Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113064; 

Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

Kodeks Spółek Handlowych oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; 

Koszt Programowy oznacza Koszt Zewnętrzny i Koszt Finansowania Zewnętrznego; 

Koszt Finansowania Programowego oznacza, w danym dniu Okresu Przekazania, różnicę pomiędzy: (i) łączną 
kwotą Finansowania Zewnętrznego faktycznie dostępną w tym dniu do 
natychmiastowego i bezwarunkowego uruchomienia przez Wierzycieli 
Finansowania Zewnętrznego na rzecz PFR i na wniosek PFR oraz 
wykorzystania przez PFR na udzielenie Finansowania Programowego, oraz 
(ii) łączną kwotą zobowiązań PFR wobec Beneficjentów Programu do 
wypłaty środków z tytułu zawartych Dokumentów Finansowania 
Programowego, które są wymagalne w tym dniu lub staną się wymagalne w 
terminie Dziesięciu Dni Roboczych od tego dnia; 

Koszt Finansowania Zewnętrznego oznacza: 

(i) całość kwot należnych Wierzycielom Finansowania Zewnętrznego 
od PFR na podstawie, i w związku z, Dokumentami Finansowania 
Zewnętrznego, w tym, w szczególności: (a) każdą kwotę główną 
Finansowania Zewnętrznego, (b) każdą kwotę odsetek płatnych w 
związku z Finansowaniem Zewnętrznym, (c) każdą inną kwotę 
należną od PFR Wierzycielom Finansowania Zewnętrznego na 
podstawie, lub w związku z, Dokumentami Finansowania 
Zewnętrznego, w tym w szczególności kwoty wszelkich marż, 
prowizji i opłat; oraz (d) każdą kwotę płatną na rzecz Wierzycieli 
Finansowania Zewnętrznego w związku z wykonaniem przez nich 
prawa do żądania od PFR odkupu Obligacji uprzednio objętych przez 
tych Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego, nie wyłączając każdej 
takiej kwoty przeznaczonej na zapłatę Wynagrodzenia zgodnie 
odpowiednimi postanowieniami Umowy; oraz 

(ii) łączną wartość wszystkich Różnic Kursowych odnoszących się do 
Kosztów Finansowania Zewnętrznego; oraz 

(iii) w przypadku zaspokojenia kwot, o którym mowa w Punkcie (i) 
powyżej, w trybie zaspokojenia się przez Wierzycieli Finansowania 
Zewnętrznego z zabezpieczeń spłat tych kwot ustanowionych na 
aktywach PFR, wartość rynkową tych aktywów według stanu na 
datę tego zaspokojenia, ustaloną na podstawie wyceny 
sporządzonej przez renomowanego biegłego rewidenta lub 
rzeczoznawcę wskazanego przez PFR; 

Koszt Wewnętrzny oznacza: (i) koszty działalności operacyjnej PFR poniesione w związku z 
wykonywaniem przez PFR obowiązków wynikających z Programu, w tym, w 
szczególności, koszty osobowe, koszty infrastruktury wewnętrznej, koszty 
związane z realizacją tych obowiązków przez Osoby Powiązane, (ii) 
przygotowaniem, negocjacjami i zawarciem Umowy i jakiegokolwiek innego 



  

 

   

 

Dokumentu Przekazania, którego stroną jest PFR, (iii) koszty ustanowienia, 
utrzymania i zwolnienia potencjalnych zabezpieczeń spłaty Finansowania 
Zewnętrznego ustanawianych przez PFR, (iv) koszt usług wszelkich 
doradców, w tym doradców prawnych, podatkowych i księgowych, 
zatrudnionych przez PFR w związku z realizacją Programu, (v) koszty 
działalności związane z realizacją obowiązków wynikających z Programu, w 
tym w szczególności koszty komunikacji i marketingu, oraz (vi) łączną 
wartość wszystkich Różnic Kursowych odnoszących się do Kosztów 
Wewnętrznych; 

Koszt Zewnętrzny oznacza każdy koszt, wydatek, opłatę lub nakład (inny niż stanowiący Koszt 
Wewnętrzny, Koszt Finansowania Zewnętrznego i Koszt Finansowania 
Programowego) poniesiony przez PFR w związku z wykonywaniem przez 
PFR jego zobowiązań, w tym, w szczególności, w związku z: (i) realizacją 
Programu, (ii) pozyskaniem i obsługą Finansowania Zewnętrznego, w tym, 
w szczególności, kosztów emisji, rejestracji i dystrybucji Obligacji, (iii) 
zabezpieczeniem przed zaistnieniem Różnic Kursowych, (iv) stosowaniem 
Procedury Weryfikacji Warunków Programowych, (v) udzieleniem, obsługą 
i windykacją Finansowania Programowego, (vi) z przygotowaniem procesu 
zbycia wierzytelności o spłatę Finansowania Programowego, (vii) 
prowadzeniem i obsługą Rachunku Programowego, (viii) korzystaniem z 
usług Partnerów Programu, oraz (ix) odpowiednio: (A) brakiem możliwości, 
odpowiednio, wykonania lub należytego wykonania, (B) utrudnieniem w, 
odpowiednio, wykonaniu lub należytym wykonaniu, lub (C) podwyższeniem 
kosztu, odpowiednio, wykonania lub należytego wykonania, przez PFR jego 
obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy lub innego dokumentu (w 
tym, w szczególności, Dokumentu Finansowania Zewnętrznego, 
Dokumentu Finansowania Programowego i umowy z Partnerem Programu) 
zawartego z jakąkolwiek osobą trzecią (w tym, w szczególności, 
Wierzycielem Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentem i Partnerem 
Programu), w tym, w szczególności, koszty notarialne, koszty sądowe, 
Podatki i koszty tłumaczeń, opłaty administracyjne, w tym opłaty 
administracyjne należne bankowi prowadzącemu Rachunek Programowy 
naliczane od sald dodatnich zgromadzonych na ww. rachunku w ostatnim 
dniu roboczym miesiąca oraz łączną wartość wszystkich Różnic Kursowych 
odnoszących się do Kosztów Zewnętrznych; 

Kwota Programu oznacza łączną kwotę Tarczy Finansowej dla Mikrofirm oraz Tarczy 
Finansowej dla MŚP, nie wyższą niż 75.000.000.000 zł; 

Kwota Spłaty Programowej oznacza, w odniesieniu do Programu, kwotę każdej płatności rzeczywiście 
otrzymanej przez PFR od Beneficjenta Programu i/lub innych osób z tytułu: 
(i) zwrotu lub spłaty Finansowania Programowego, oraz (ii) przychody ze 
zbycia wierzytelności o spłatę Finansowania Programowego, w tym, w 
szczególności: (a) kwotę odsetek należnych za opóźnienie w dokonaniu 
takiej płatności, (b) kwotę uzyskaną z zaspokojenia zabezpieczenia spłaty 
Finansowania Programowego ustanowionego przez Beneficjenta Programu 
lub osobę trzecią, oraz (iii) kwotę uzyskaną z zaspokojenia Wierzytelności 
Alternatywnej przez Beneficjenta Programu lub osobę trzecią; 

Luka Finansowa posiada znaczenie nadane temu pojęciu w Rozdziale 1 Programu; 

Minister Finansów oznacza ministra właściwego do spraw finansów publicznych w rozumieniu 
art. 8 Ustawy o Działach Administracji; 



  

 

   

 

Minister Rozwoju oznacza ministra właściwego do spraw gospodarki w rozumieniu art. 9 
Ustawy o Działach Administracji; 

Należyta Staranność oznacza, w odniesieniu do PFR, działanie przy wykonywaniu Umowy oraz 
realizacji Programów z zachowaniem należytej staranności w rozumieniu 
art. 355 par. 1 Kodeksu Cywilnego, z każdorazowym dopuszczeniem 
niedochowania tej należytej staranności z przyczyn, o których mowa w 
Umowie o Zasadach Współpracy; 

Obligacje oznacza Finansowanie Zewnętrzne pozyskane przez PFR w drodze emisji 
obligacji; 

Okres Przekazania oznacza okres pomiędzy Datą i Datą Wygaśnięcia. 

Osoby oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę nieposiadającą 
osobowości prawnej (w tym spółkę osobową, fundusz, spółkę cywilną, 
wspólne przedsięwzięcie lub konsorcjum ), rząd, państwo, agencję rządową, 
organizację lub inny podmiot, niezależnie od tego, czy posiada odrębną 
osobowość prawną;  

Osoba Powiązana oznacza każdego członka organu PFR, każdego pracownika PFR lub osobę 
fizyczną świadczącą na rzecz PFR usługi na podstawie umowy zlecenia, 
umowy o świadczenie usług, umowy doradczej, kontraktu menadżerskiego 
lub jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonej naturze; 

Partner Programu oznacza Agenta, KIR oraz każdą inną osobę (inną niż Osoba Powiązana), 
której PFR powierza wykonanie części swoich obowiązków wynikających z 
Umowy, lub która obsługuje Program; 

PFR lub Polski Fundusz Rozwoju oznacza spółkę Polski Fundusz Rozwoju S.A., z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 
146615458, z kapitałem zakładowym w dacie niniejszej Umowy w 
wysokości 2.453.326.553 PLN (w całości opłaconym); 

PKB oznacza Produkt Krajowy Brutto; 

Podatek oznacza jakikolwiek podatek, obciążenie, cło lub inną opłatę lub potrącenie 
kwot na poczet podatku o podobnym charakterze, w tym jakiekolwiek kary 
lub odsetki karne płatne w związku z brakiem zapłaty lub opóźnieniem w 
zapłacie powyższych należności lub innymi nieprawidłowościami w 
rozliczeniu; 

Podręcznik oznacza wszelkie materiały informacyjne przygotowane przez PFR, 
zawierające szczegółowe informacje o Programie oraz sposobach 
weryfikacji Warunków Programowych oraz sposobie ubiegania się o 
przyznanie Finansowania Programowego; 

Powierzający oznacza Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju 
działającego w porozumieniu z Ministrem Finansów; 

Pracownik oznacza osobę fizyczną: (i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa 
pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez 
pracodawcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu 



  

 

   

 

zatrudnienia pracodawcy na potrzeby określenia kwoty Subwencji 
Finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy, oraz (ii) współpracującą z pracodawcą, 
niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów 
cywilnoprawnych – umowy zlecenia lub umowy o dzieło), która była 
zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego, na dzień 
ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty Subwencji 
Finansowej; 

Prawo Przedsiębiorców oznacza ustawę z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców; 

Prawo Upadłościowe oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 

Prawo Restrukturyzacyjne oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne; 

Procedura Akceptacji oznacza procedurę, o której mowa w Punkcie 6.4.3(1); 

Procedura Weryfikacji Warunków 
Programowych 

oznacza każdą procedurę, metodę i sposób pozyskiwania Danych 
Programowych i weryfikacji spełnienia Warunków Programowych przez PFR 
lub Partnerów Programu, w tym wszelkie rozwiązania informatyczne 
służące powyższemu celowi; 

Program lub Tarcza Finansowa oznacza niniejszy dokument pt. Program rządowy – tarcza finansowa 
Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm z dnia 27 kwietnia 
2020 r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 
kwietnia 2020 r., obejmujący Subwencje Finansowe w ramach 
poszczególnych działań, tj. Tarczy Finansowej dla Mikrofirm oraz Tarczy 
Finansowej dla MŚP; 

Program DP oznacza dokument pt. Program rządowy – tarcza finansowa Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla dużych firm z dnia 27 kwietnia 2020 r., stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r.; 

Projekt ma znaczenie określone w Punkcie 6.4.3(1)(i); 

Przychody Programowe oznacza, w danym czasie, w odniesieniu do Programu, sumę Zysków 
Programowych i Kwot Spłat Programowych, zdeponowanych na Rachunku 
Programowym w tym czasie; 

Rachunek Programowy oznacza w odniesieniu do Programu, rachunek bankowy nr 31 1020 1026 
0000 1102 0440 2863 prowadzony przez Bank Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski S.A., stanowiący, w każdym przypadku, 
wyodrębniony rachunek bankowy PFR wykorzystywany wyłącznie do: (i) 
przechowywania środków pozyskanych tytułem Finansowania 
Zewnętrznego, (ii) wypłaty Finansowania Programowego, (iii) 
przechowywania Przychodów Programowych, oraz (iv) innych rozliczeń 
związanych z realizacją Programu, lub każdy inny rachunek bankowy PFR, 
który go zastąpi; 

Reżim Pomocy Publicznej oznacza udzielanie Subwencji Finansowych w sposób, który kwalifikuje 
środki uzyskane przez Beneficjenta Programu jako pomoc publiczną w 
rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego i prawa Unii 
Europejskiej; 

Rok Finansowy oznacza każdy rok finansowy PFR rozpoczęty lub przypadający, w całości lub 
w części, w Okresie Przekazania; 



  

 

   

 

Różnica Kursowa oznacza każdą kwotę różnicy (obliczanej w każdym przypadku odrębnie 
zgodnie z Punktem (i)(a)(A), (i)(a)(B), (ii)(a)(A), (ii)(a), (ii)(a) i (a)(b) poniżej) 
pomiędzy: 

(iv) równowartością w PLN kwoty nominalnej: 

(a) jakiejkolwiek części Finansowania Zewnętrznego wyrażonej w 
walucie innej niż PLN, w dacie, odpowiednio: 

(A) jej uruchomienia i jej spłaty; lub 

(B) otrzymania Transzy KFZ na poczet Kosztu Finansowania 
Zewnętrznego korespondującego z tą częścią 
Finansowania Zewnętrznego i jego poniesienia; oraz 

(b) jakiejkolwiek kwoty Kosztów Zewnętrznych wyrażonej w 
walucie innej niż PLN, w dacie otrzymania Transzy KZ na poczet 
Kosztu Zewnętrznego i jego poniesienia; oraz 

(i) kwotą jakichkolwiek odsetek lub innej płatności ubocznej należnej 
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Finansowania Zewnętrznego 
obliczoną z wykorzystaniem określonej ustawowo lub umownie 
stopy odsetek wg wysokości tej stopy procentowej w, odpowiednio: 

(a) uruchomienia tej części Finansowania Zewnętrznego i jej 
spłaty; lub 

(b) otrzymania Transzy KFZ na poczet Kosztu Finansowania 
Zewnętrznego korespondującego z tą częścią Finansowania 
Zewnętrznego i jego poniesienia. 

Siła Wyższa oznacza nadzwyczajną zmianę stosunków (w rozumieniu art. 3571 Kodeksu 
Cywilnego) lub inny proces, zjawisko lub zdarzenie mające charakter siły 
wyższej; 

Sprawozdanie oznacza kwartalne sprawozdanie Polskiego Funduszu Rozwoju z realizacji 
Programów, obejmujące, w odniesieniu do właściwego kwartału, 
Zestawienie Kosztów Programowych, Zestawienie Przychodów 
Programowych i inne informacje wymagane przez Powierzającego; 

SOR oznacza dokument pt. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęty uchwałą nr 8 Rady Ministrów 
w dniu 14 lutego 2017 r., w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.); 

Subwencja Finansowa oznacza subwencję finansową udzielaną Beneficjentowi Programu na 
zlecenie, koszt i ryzyko Powierzającego przez PFR, o której mowa w 
niniejszym Programie oraz na podstawie Umowy Subwencji Finansowej; 

Środki Własne oznacza wszelkie aktywa PFR inne niż wskazane w ewidencji finansowej 
Programu prowadzonej zgodnie z Punktem 5.2 Programu; 

Tarcza Antykryzysowa posiada znaczenie nadane temu pojęciu w Rozdziale 1 Programu; 

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm oznacza Tarczę Finansową PFR dla Mikrofirm o łącznej wartości 
25.000.000.000 zł; 

Tarcza Finansowa dla MŚP oznacza Tarczę Finansową PFR dla MŚP o łącznej wartości 50.000.000.000 
zł; 



  

 

   

 

Traktat o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

oznacza dokument pt. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFEU (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/2) – tekst skonsolidowany uwzględniający 
zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony – poważne zakłócenia w 
gospodarce; 

Tymczasowe Ramy Pomocy oznacza komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r., zawarte w 
dokumencie pt. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (C(2020) 
1863 final); 

Umowa  oznacza umowę o warunkach i trybie przekazywania środków na realizację 
programów rządowych, która zostanie zawarta pomiędzy Powierzającym 
oraz PFR, regulującą warunki i tryb przekazywania środków na pokrycie 
Wynagrodzenia PFR, przekazywania Transz oraz dokonania na rzecz PFR 
zwrotu Kosztów Programowych. Projekt Umowy stanowi Załącznik 5 do 
Programu; 

Umowa o Zasadach Współpracy oznacza umowę o zasadach współpracy przy realizacji programów 
rządowych, która zostanie zawarta pomiędzy Powierzającym oraz PFR, 
regulującą wzajemne zasady odpowiedzialności dotyczące realizacji 
Programu i Programu DP, związanej z zawarciem, wykonaniem, bądź 
nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem Umowy. Projekt Umowy o 
Zasadach Współpracy stanowi Załącznik 6 do Programu; 

Umowa Usług Finansowych oznacza umowę o świadczenie usług finansowych, na mocy której PFR 
powierza Agentowi realizację określonych w jej treści czynności faktycznych 
i prawnych związanych z realizacją Programu; 

Umowa Subwencji Finansowej oznacza umowę zawieraną pomiędzy PFR i Beneficjentem Programu w celu 
udzielenia Subwencji Finansowej; 

Umowa z KIR oznacza umowę zawieraną pomiędzy, między innymi, PFR i KIR w związku z 
wdrożeniem Procedury Weryfikacji Warunków Programowych; 

Ustawa AML oznacza ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu 
brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

Ustawa o Działach Administracji oznacza ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej; 

Ustawa o SIR oznacza ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju; 

Ustawa Prawo Pocztowe oznacza ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; 

Warunki Programowe oznacza wszelkie warunki, oświadczenia, wymogi lub kryteria 
determinujące jakiekolwiek uprawnienia lub obowiązki Beneficjenta 
Programu związane z Programem i Finansowaniem Programowym, w tym, 
w szczególności, warunki determinujące: (i) możliwość ubiegania się przez 
Beneficjenta Programu o udział w Programie, (ii) wysokość Finansowania 
Programowego, które może otrzymać Beneficjent Programu, (iii) zwolnienie 
Beneficjenta Programu z obowiązku zwrotu lub spłaty całości lub części 
Finansowania Programowego, oraz (iv) określone w Dokumentach 
Przekazania i przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa; 

Wierzyciel Finansowania 
Zewnętrznego 

oznacza każdą osobę inną niż Powierzający i PFR, która jest wierzycielem 
PFR z tytułu Dokumentów Finansowania Zewnętrznego; 



  

 

   

 

Wierzytelności Alternatywne oznacza wszelkie wierzytelności PFR wobec Beneficjentów Programu i 
innych osób o zwrot jakichkolwiek środków przekazanych Beneficjentom 
Programu przez PFR w związku z realizacją Programu (w tym odsetki i 
należności uboczne związane z tymi wierzytelnościami) wynikające z innego 
tytułu niż Dokument Finansowania Programowego, w tym, w szczególności, 
roszczenia o wydanie korzyści majątkowych, o których mowa w art. 405 
Kodeksu Cywilnego lub zwrot nienależnego świadczenia, którym mowa w 
art. 410 Kodeksu Cywilnego, które Beneficjent Programu lub osoba trzecia 
uzyskały w związku z nieważnością i/lub bezskutecznością jakiegokolwiek 
Dokumentu Finansowania Programowego, który miał stanowić tytuł 
prawny do przekazania wyżej wspomnianych środków; 

Wniosek Notyfikacyjny oznacza wniosek notyfikacyjny z dnia 22 kwietnia 2020 r., skierowany przez 
Rzeczpospolitą Polską do Komisji Europejskiej w odniesieniu do pomocy 
publicznej udzielanej w ramach Programu;  

Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie należne PFR od Powierzającego, na podstawie art. 
21a ust. 4 Ustawy o SIR i Umowy, z tytułu wykonania przez PFR jego 
obowiązków określonych w Programie, płatne na zasadach, w kwocie i w 
sposób określony w Rozdziale 6 Punkt 6.7 Programu oraz w Umowie; 

Transza oznacza Transzę KZ i Transzę KFZ, odrębną dla każdego z Programów; 

Transza KFZ oznacza transzę z przeznaczeniem na Koszty Finansowania Zewnętrznego 
przekazywaną Polskiemu Funduszowi Rozwoju przez Powierzającego w 
sposób określony w Rozdziale 6 Punkt 6.8.4; 

Transza KZ oznacza transzę z przeznaczeniem na Koszty Zewnętrzne przekazywaną 
Polskiemu Funduszowi Rozwoju przez Powierzającego w sposób określony 
w Rozdziale 6 Punkt 6.8.3; 

Zasada Racjonalnej Uznaniowości oznacza zasadę, zgodnie z którą PFR ma prawo podjąć decyzję dotyczącą 
jakiegokolwiek aspektu określonej czynności faktycznej lub prawnej, w tym 
w szczególności dotyczącą podjęcia lub zaniechania podjęcia tej czynności, 
treści lub formy tej czynności oraz sposobu lub kosztu podjęcia tej czynności 
według swojego swobodnego uznania: (i) działając racjonalnie według 
własnej profesjonalnej oceny, (ii) z uwzględnieniem wyważenia słusznych 
interesów Powierzającego, Beneficjentów Programu i PFR (zgodnie z 
własnym najlepszym zrozumieniem natury tych interesów przez PFR), oraz 
(iii) mając na uwadze jak najpełniejszą realizację celów każdego Programu 
(zgodnie z własnym najlepszym zrozumieniem natury tych celów przez PFR); 

Zestawienie Kosztów Programowych oznacza dokument przygotowany przez PFR w formie i treści 
satysfakcjonującej dla Powierzającego, obejmujący co najmniej: (i) w 
odniesieniu do Kosztów Zewnętrznych – ich łączną wysokość oraz 
identyfikację osób, na rzecz których zostały poniesione, ogólnego rodzaju 
towarów i usług, na poczet nabycia których zostały poniesione oraz 
dowodów księgowych, na podstawie których zostały poniesione, (ii) w 
odniesieniu do Kosztów Finansowania Zewnętrznego – ich łączną wysokość 
oraz identyfikację Wierzyciela Finansowania Zewnętrznego, na rzecz 
którego zostały lub mają zostać poniesione, Dokumentu Finansowania 
Zewnętrznego, który stanowi podstawę ich poniesienia oraz wysokości i 
rodzaju świadczenia należnego Wierzycielowi Finansowania Zewnętrznego 
od PFR na podstawie odpowiedniego Dokumentu Finansowania 
Zewnętrznego, oraz (c) w odniesieniu do Kosztów Finansowania 
Programowego – ich łączną wysokość oraz identyfikację Beneficjenta 



  

 

   

 

Programu, na rzecz którego Finansowanie Programowe zostało udzielone, 
rodzaju Dokumentu Finansowania Programowego, który stanowi lub będzie 
stanowić podstawę ich poniesienia oraz wysokości i rodzaju świadczenia 
należnego Beneficjentowi Programu od PFR na podstawie odpowiedniego 
Dokumentu Finansowania Programowego; 

Zestawienie Przychodów 
Programowych 

oznacza dokument przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju w formie i 
treści satysfakcjonującej dla Powierzającego, obejmujący co najmniej: (i) w 
odniesieniu do Kwot Spłat Programowych – ich łączną wysokość oraz 
identyfikację Beneficjenta Programu, który dokonał ich spłaty, rodzaju 
Dokumentu Finansowania Programowego, który stanowi podstawę ich 
dokonania i rodzaju świadczenia należnego PFR od Beneficjenta Programu 
na podstawie odpowiedniego Dokumentu Finansowania Programowego 
oraz kwotę i procentową proporcję wartości wyłączenia obowiązku zwrotu 
Subwencji Finansowej lub umorzenia spłaty innego rodzaju należności z 
tytułu Dokumentów Finansowania Programowego, oraz (ii) w odniesieniu 
do Zysków Programowych – ich łączną wysokość; 

Zysk Programowy oznacza, w odniesieniu do Programu, rzeczywiście osiągnięty, na zasadach 
rynkowych, zysk PFR netto (pomniejszony w każdym przypadku o wysokość 
Podatków, w tym podatku dochodowego od osób prawnych, innych danin 
publicznoprawnych i kosztów poniesionych w celu, lub w związku z, 
osiągnięciem tego zysku) osiągnięty z tytułu: (i) dysponowania środkami 
pozyskanymi w ramach Finansowania Zewnętrznego w okresie pomiędzy 
ich otrzymaniem przez PFR od Wierzycieli Zewnętrznych i udostępnieniem 
Beneficjentom Programu i/lub innym osobom na podstawie Dokumentów 
Finansowania Programowego, (ii) dysponowania środkami stanowiącymi 
Kwoty Spłat Programowych w okresie pomiędzy otrzymaniem przez PFR 
tych środków oraz, odpowiednio, przeznaczeniem tych środków przez PFR 
na spłatę Finansowania Zewnętrznego lub przekazaniem tych środków 
Powierzającemu w trybie określonym Rozdziale 6 Punkt 6.6.3 powyżej, (iii) 
dysponowania środkami stanowiącymi Transze w okresie pomiędzy ich 
otrzymaniem i wykorzystaniem na cele określone w niniejszym Programie 
oraz w Umowie, oraz (ii) instrumentów zabezpieczenia przed Różnicami 
Kursowymi, każdorazowo w zakresie, w jakim zysk ten nie został 
wykorzystany przez Polski Fundusz Rozwoju na spłatę Finansowania 
Zewnętrznego oraz w zakresie, w jakim ma postać pieniężną, zdeponowany 
na Rachunku Programowym. 

 

  



  

 

   

 

7.2 Załącznik 2. Podstawowe warunki Tarczy Finansowej dla Mikrofirm 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Beneficjent Programu Mikrofirma 

Finansujący Polski Fundusz Rozwoju S.A. (w szczególności za pośrednictwem banków) 

Forma finansowania Subwencja Finansowa 

Sposób oferowania  W ramach uproszczonej procedury przyznawania finansowania, 
realizowanej na wniosek Finansującego w ramach naboru wniosków 
realizowanego za pośrednictwem banków. Analiza zdolności kredytowej 
Beneficjenta Programu nie stanowi warunku udzielenia subwencji 
finansowej. 

Termin udzielania  Do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2020 r. 
Decyzję o przedłużeniu Programu podejmuje Rada Ministrów z 
uwzględnieniem sytuacji dotyczącej skutków gospodarczych COVID-19 oraz 
dostępności środków na finansowanie Programu.  

PODSTAWOWE PARAMETRY  

Kryteria przyznania  Mikrofirma ma prawo do przyznania jej wsparcia finansowego pod 
warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie subwencji 
finansowej w ramach prowadzonego naboru za pośrednictwem banków.  

O subwencję finansową może ubiegać się przedsiębiorca będący 
Mikrofirmą na dzień 31 grudnia 2019 r. spełniający łącznie następujące 
warunki: 

a. zatrudniający (zgodnie z definicją Pracownika wskazaną poniżej) na 
ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc 
złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, co najmniej 1 
Pracownika, z wyłączeniem właściciela, oraz jego roczny obrót lub suma 
bilansowa za rok 2019 nie przekracza kwoty 2 mln EUR. Zatrudnienie, 
które stanowi podstawę określenia bazowej kwoty subwencji 
finansowej, ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji 
finansowej, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 
r. albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia 
wniosku w roku poprzednim (wg wyboru Mikrofirmy). Zatrudnienie, 
które stanowi podstawę określenia bazowej kwoty subwencji 
finansowej dla Mikrofirmy w żadnym przypadku nie może być wyższe 
nić 9 Pracowników. 

1.2 Pracownikiem jest osoba fizyczna: 

(i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z Mikrofirmą 

w stosunku pracy i została zgłoszona przez pracodawcę do 

ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia 

pracodawcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z 

zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy; 

(ii) współpracująca z Mikrofirmą, niezależnie od formy prawnej (w 

szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych - umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło), która była zgłoszona przez 



  

 

   

 

Mikrofirmę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu 

zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej; 

b. który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze 
sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. 
w porównaniu do poprzedniego miesiąca albo analogicznego miesiąca 
ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki 
na skutek COVID-19 (wg wyboru Mikrofirmy); 

c. który na dzień składania wniosku nie otworzyła likwidacji na podstawie 
Kodeksu Spółek Handlowych oraz wobec którego, na dzień składania 
wniosku, nie zostało otwarte: (i) postępowanie upadłościowe na 
podstawie Prawa Upadłościowego albo (ii) postępowanie 
restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego; 

d. (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent 
rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada 
rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu 
Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie 
współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od 
tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu 
i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia 
rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach 
Programu; 

a. który prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.; 

b. który: (i) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, 
(ii) nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 
2019 r. albo (iii) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na 
ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień 
składania wniosku, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej 
odroczenie lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na 
ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości 
opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy 
Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 
poleconej, nie jest uznawane za zaległość; oraz 

c. nie prowadzi działalności w zakresie: 

(i) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź 

naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 

(ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze 

kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje 

pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze 

emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa 

zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, 

dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a 

także agencje ratingowe; lub 

(iii) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych. 

Kwota subwencji finansowej 
Kwota określana jako iloczyn liczby Pracowników oraz kwoty bazowej 

subwencji finansowej w wysokości 12, 24 lub 36 tys. zł na zatrudnionego 



  

 

   

 

Pracownika w zależności od skali spadku przychodów ze sprzedaży 

(odpowiednio 25%+, 50%+, 75%+), jednak nie więcej niż 324 tys. zł. 

Cel finansowania 
a. pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń 

Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług 
obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, 
kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) 
nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, 
zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do 
prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia 
środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni 
innego podmiotu (zakaz akwizycji), 

b. możliwość wykorzystania na przedterminową spłatę kredytów do 
maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej, 

c. zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do 
właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem 
przedsiębiorstwa, 

WARUNKI CENOWE 

Prowizje i opłaty: Brak 

WARUNKI UMORZENIA 

Otrzymana przez Mikrofirmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach: 

1. w przypadku: (i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia 

działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, (ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub (iii) 

otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia 

przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;  

2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikrofirmę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy 

od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi: 

a. w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz  

b. w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy 

kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 

miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, na poziomie: 

(i) wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji; 

(ii) od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji – 

proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia według wzoru poniżej: 

1.3  
1.4 𝑾𝒂𝒓𝒕𝒐ść 𝒔𝒖𝒃𝒘𝒆𝒏𝒄𝒋𝒊 𝒑𝒐𝒅𝒍𝒆𝒈𝒂𝒋𝒂𝒄𝒆𝒋 𝒛𝒘𝒓𝒐𝒕𝒐𝒘𝒊 𝒛 𝒕𝒚𝒕𝒖ł𝒖 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒌𝒄𝒋𝒊 𝒛𝒂𝒕𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂 = 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑠𝑢𝑏𝑤𝑒𝑛𝑐𝑗𝑖 ∗

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎,            𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒   

1.5 𝑺𝒌𝒂𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒌𝒄𝒋𝒊 𝒁𝒂𝒕𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂 = − (

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 12 𝑝𝑒ł𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑜𝑑
 𝑘𝑜ń𝑐𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑧𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑎𝑗ą𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑢

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑎𝑗𝑎𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑢  
− 1) 

i. niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji; 

3. kwota subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 

13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, po dniu udzielenia 

subwencji finansowej; 

4. warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji, przy czym kwota stanowiąca 25% wartości subwencji jest w 

każdym przypadku bezwarunkowo zwrotna, jest: (i) spełnienie przez Beneficjenta Programu ewentualnych 

innych zobowiązań określonych w umowie, oraz (ii) złożenie oświadczenia przez Beneficjenta Programu wraz z 

odpowiednią dokumentacją potwierdzającą stan zatrudnienia. 

 



  

 

   

 

7.3 Załącznik 3. Podstawowe warunki Tarczy Finansowej dla MŚP 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Beneficjent Programu Małe i Średnie Przedsiębiorstwo („MŚP”)  

Finansujący Polski Fundusz Rozwoju S.A. (w szczególności za pośrednictwem banków) 
(„PFR”). 

Forma finansowania Subwencja finansowa 

Sposób oferowania  W ramach uproszczonej procedury przyznawania finansowania 
realizowanej na wniosek Finansującego w ramach naboru wniosków 
realizowanego, w szczególności za pośrednictwem banków. Analiza 
zdolności kredytowej Beneficjenta Programu nie stanowi warunku 
udzielenia subwencji finansowej. 

Termin udzielania  Do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2020 r. 
Decyzję o przedłużeniu Programu podejmuje Rada Ministrów z 
uwzględnieniem sytuacji dotyczącej skutków gospodarczych COVID-19 oraz 
dostępności środków na finansowanie Programu. 

PODSTAWOWE PARAMETRY  

Kryteria przyznania  MŚP ma prawo do przyznania mu wsparcia finansowego pod warunkiem 
złożenia stosownego wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach 
prowadzonego naboru za pośrednictwem banków.  

O subwencję finansową może ubiegać się przedsiębiorca będący MŚP na 
dzień 31 grudnia 2019 r. spełniający łącznie następujące warunki: 

a. zatrudniający na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji 
finansowej, co najmniej 1 Pracownika, z wyłączeniem właściciela, oraz 
jego roczny obrót za rok 2019 nie przekracza 50.000.000 mln EUR lub 
suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR, przy czym nie jest 
Mikrofirmą. Na potrzeby związane z Programem przez pracownika 
rozumie się:  

(i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z MŚP w 

stosunku pracy i została zgłoszona przez MŚP do ubezpieczenia 

społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia pracodawcy na 

potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, 

że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu; 

(ii) współpracująca z MŚP, niezależnie od formy prawnej (w 

szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych - umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło), która była zgłoszona przez MŚP do 

ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia 

na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej. 

b. który odnotowuje 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 zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki 
na skutek COVID-19; 



  

 

   

 

c. który na dzień składania wniosku nie otworzył likwidacji na podstawie 
Kodeksu Spółek Handlowych oraz wobec którego, na dzień składania 
wniosku, nie zostało otwarte: (i) postępowanie upadłościowe na 
podstawie Prawa Upadłościowego albo (ii) postępowanie 
restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego, 

a. (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent 
rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada 
rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu 
Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie 
współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od 
tej zasady możliwe jest: w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu 
i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia 
rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach 
Programu; 

b. który prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.; 

c. który: (i) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, 
(ii) zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale nie zalega na dzień składania 
wniosku albo (iii) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na 
ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień 
składania wniosku na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania 
wniosku nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie 
lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej 
przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe 
za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest 
uznawane za zaległość; oraz 

d. nie prowadzi działalności w zakresie: 

(i) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź 

naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 

(ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze 

kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje 

pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze 

emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa 

zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, 

dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a 

także agencje ratingowe; lub 

(iii) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych. 

Kwota subwencji  
Kwota wysokości subwencji finansowej uzależniona od wielkości 

przychodów ze sprzedaży 2019 roku oraz skali spadków przychodów 

obliczana w następujący sposób (przypadki rozłączne): 

• spadek przychodów ze sprzedaży <0; 25%) - brak udzielenia subwencji; 

• spadek przychodów ze sprzedaży <25; 50%) - subwencja = 4% * 
przychody ze sprzedaży 2019; 

• spadek przychodów ze sprzedaży <50;75%) - subwencja = 6% * 
przychody ze sprzedaży 2019; 



  

 

   

 

• spadek przychodów ze sprzedaży <75; 100%> - subwencja = 8% * 
przychody ze sprzedaży 2019; 

maksymalnie do 3,5 mln PLN. 

Cel finansowania 
Pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym: 

a. pokrycie kosztów wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu 
towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów 
obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów 
o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o 
charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków 
trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z 
wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób 
bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji); 

b. możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową 
spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji 
finansowej; 

c. zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do 
właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem 
przedsiębiorstwa; 

WARUNKI CENOWE 

Prowizje i opłaty: Brak 

WARUNKI UMORZENIA 

Otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencja podlega zwrotowi na następujących zasadach: 

1. w przypadku: (i) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia 

działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, (ii) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub (iii) 

otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia 

przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji; 

2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia 

przyznania subwencji: 

a. w wysokości 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz  

b. w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Beneficjenta Programu 

skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w 

którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została 

subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako: 

(i) dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to 

odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności 

kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów, 

(ii) dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie 

wykazanej straty, 

(iii) dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na 

sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży, oraz  

c. w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie 

zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w stosunku do średniego 

stanu zatrudnia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 

30 czerwca 2019 r, na poziomie: 

(i) wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji, 



  

 

   

 

(ii) od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali 

redukcji zatrudnienia:  

𝑾𝒂𝒓𝒕𝒐ść 𝒔𝒖𝒃𝒘𝒆𝒏𝒄𝒋𝒊 𝒑𝒐𝒅𝒍𝒆𝒈𝒂𝒋𝒂𝒄𝒆𝒋 𝒛𝒘𝒓𝒐𝒕𝒐𝒘𝒊 𝒛 𝒕𝒚𝒕𝒖ł𝒖 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒌𝒄𝒋𝒊 𝒛𝒂𝒕𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂 

= 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑠𝑢𝑏𝑤𝑒𝑛𝑐𝑗𝑖 ∗ 50% ∗ 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 

gdzie 

𝑺𝒌𝒂𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒌𝒄𝒋𝒊 𝒁𝒂𝒕𝒓𝒖𝒅𝒏𝒊𝒆𝒏𝒊𝒂 = − (

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 12 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑜𝑑 
𝑘𝑜ń𝑐𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑧𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑎𝑗ą𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑎𝑡ę 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑢

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑤 2019 𝑟.
− 1) 

(iii) niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji; 
3. kwota subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 

13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, po dniu udzielenia 

subwencji finansowej; 

4. warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji, przy czym kwota stanowiąca 25% wartości subwencji jest w 

każdym przypadku bezwarunkowo zwrotna, jest: (i) spełnienie przez Beneficjenta Programu ewentualnych 

innych zobowiązań określonych w umowie, oraz (ii) złożenie oświadczenia przez Beneficjenta Programu wraz z 

odpowiednią dokumentacją potwierdzającą stan zatrudnienia.  

 

  



  

 

   

 

7.4 Załącznik 4. Projektu planu 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Roczny plan udzielania finansowania  

w ramach Programu Tarcza Finansowa dla Firm 

 

na Rok Finansowy 2020  
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Roczny plan udzielania finansowania na rok 2020 

Opis głównych założen i parametrów (1/2)  
 

   

1. Zakładane kwoty udzielanych subwencji finansowych 
 100 mld  zł udzielonego Finansowania Programowego dla ponad 370 tys. firm (ok. 70% pokrycia wszystkich, którzy mogliby ubiegać się o finansowanie) zatrudniających ponad 3,3 mln pracowników 
       Dystrybucja (% finansowania w danym miesiącu)*  

Produkt   Limit środków Średnie finansowanie Liczba firm  kwi'20 maj'20 cze'20 lip'20 sie'20  
Tarcza Finansowa dla Mikrofirm  25 000 000 000 zł 72 000 zł 347 222  --  60%  30%  10%  --   
Tarcza Finansowa dla MŚP  50 000 000 000 zł 1 878 000 zł 26 624  --  50%  40%  10%  --   
Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw  25 000 000 000 zł 80 000 000 zł 313  --  25%  25%  25%  25%   

Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm  10 000 000 000 zł 100 000 000 zł 125        
Tarcza Finansowa dla Duzych Firm  7 500 000 000 zł 75 000 000 zł 94        
Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm  7 500 000 000 zł 50 000 000 zł 94         

  
2. Zakładane źródła finansowania Programu przez PFR 
 Emisja 3, 4, 5, 7 i 10-letnich obligacji na kwotę 101,1 miliarda zł rozłożonych równomiernie w czasie, o stałym oprocentowaniu i rocznej płatności kuponu obejmowane przez NBP i prywatny sektor 
finansowy 

       Dystrybucja (finansowanie w danym miesiącu)*  
Obligacje   Wartość emisji** Oprocentowanie**   kwi'20 maj'20 cze'20 lip'20 sie'20  

3-letnie  20 000 000 000 zł 1,5%   3 mld zł 15 mld zł 2 mld zł -- --  
4-letnie  20 000 000 000 zł 1,6%   -- 15 mld zł 5 mld zł -- --  
5-letnie  20 000 000 000 zł 1,7%   -- 10 mld zł 10 mld zł -- --  
7-letnie  20 000 000 000 zł 1,9%   -- 10 mld zł 10 mld zł -- --  
10-letnie  21 100 000 000 zł 2,1%   -- 11 mld zł 10 mld zł -- --   

  
3. Przewidywane kwoty subwencji bezzwrotnej 
 Portfel subwencji w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm, MŚP oraz Dużych Firm będzie częściowo umorzony, co wraz z pewnym poziomiem niespłacanych finansowań może spowodować, że z tego 
tytułu Skarb Państwa będzie musiał pokryć ok. 56 mld zł wartości całości programu 

 Umorzenia   Wartość %   Dystrybucja        
Tarcza Finansowa dla Mikrofirm  15 697 479 200 zł 62,8%   Umorzenia są dokonywane po 12 miesiącach od udzielenia  
Tarcza Finansowa dla MŚP  31 392 825 100 zł 62,8%   finansowania, tj. okres maj-sierpień 2021   
Tarcza Finansowa dla Duzych Firm   4 802 000 000 zł 64,0%         
 Σ 51 892 304 300 zł 51,9%         
            

Niespłacone finansowanie przez przedsiębiorców   Wartość %   Dystrybucja        
Tarcza Finansowa dla Mikrofirm  939 608 550 zł 3,8%   Zakładamy, że mała część firm z powodu kryzysu może nie  
Tarcza Finansowa dla MŚP  1 883 857 013 zł 3,8%   móc spłacać finansowania już po 3 miesiącach od udzielenia  
Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw  1 520 000 000 zł 6,1%   przy czym zdecydowana większość będzie w 2020  

Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm  640 000 000 zł 6,4%         
Tarcza Finansowa dla Duzych Firm  640 000 000 zł 8,5%         
Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm   240 000 000 zł 3,2%         

 Σ 4 343 465 563 zł 4,3%          
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Roczny plan udzielania finansowania na rok 2020 

Opis głównych założen i parametrów (2/2)  
 

4. Przewidywane kwoty zwrotu subwencji finansowej 
 Zakładamy zgodnie z programem, że przedsiębiorstwa będą po roku od udzielenia finansowania spłacały w okresie 2-3 kolejnych lat w równych ratach miesięcznych - z wyłączeniem finansowania 

kapitałowego, którego spłaty nie przewidujemy w całości po 7 latach od udzielenia 
 

Niespłacone finansowanie przez przedsiębiorców   
okres karencji w 

spłacie okres spłaty   Dystrybucja        
Tarcza Finansowa dla Mikrofirm  12 msc. 24 msc.   Zgodnie z powyższymi założeniami, tj. od maja 2021   

Tarcza Finansowa dla MŚP  12 msc. 24 msc.   
do sierpnia 2023 (nie dotyczy finansowania 
kapitałowego)  

Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw            
Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm  12 msc. 24 msc.         
Tarcza Finansowa dla Duzych Firm  12 msc. 36 msc.         
Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm   84 msc. n.d.         

 

  
5. Przewidywane kwoty wnoszone przez ministra właściwego do spraw gospodarki na pokrycie wynagrodzenia PFR i kosztów Programu 
 Ministerstwo Rozwoju w imieniu Skarbu Państwa pokryje wynagrodzenie oraz koszty programu 
 Wynagrodzenie zryczałtowane PFR   % Kwoty Programu    Dystrybucja          

2020  0,20%     
Płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego począwszy od 
30.06.2020 

2021  0,20%            
2022  0,20%            
2023  0,15%            

2024-2030  0,10%            
             

Pozostałe koszty programu   Warunki      Dystrybucja          
Płatność kuponu od obligacji (łącznie ponad 10 
mld zł)  1,3-2,1% w zalezności od tenoru   

- zgodnie z harmonogramem obligacji - płatne co 12 
msc.    
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Roczny plan udzielania finansowania na rok 2020 

Poziom zaangażowania środków Programów  
 

(w mld zł) 

 2020  2020 2021 2022 2023 … 2029 2030 
 

% 

 IV V VI VII VIII IX X XI XII  
 

Udzielone Finansowanie Programowe (skum.)  46,2  80,0  93,7  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0   100,0  100,0  100,0  100,0   100,0  100,0   100%  

 Tarcza Finansowa dla Mikrofirm   15,0  22,5  25,0  25,0  25,0  25,0  25,0  25,0   25,0  25,0  25,0  25,0   25,0  25,0   25%  

 Tarcza Finansowa dla MŚP   25,0  45,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0   50,0  50,0  50,0  50,0   50,0  50,0   50%  

 Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw   6,2  12,5  18,7  25,0  25,0  25,0  25,0  25,0   25,0  25,0  25,0  25,0   25,0  25,0   25%  

 Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm   2,5  5,0  7,5  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0   10,0  10,0  10,0  10,0   10,0  10,0   10%  

 Tarcza Finansowa dla Duzych Firm   1,9  3,7  5,6  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5   7,5  7,5  7,5  7,5   7,5  7,5   8%  

 Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm    1,9  3,7  5,6  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5   7,5  7,5  7,5  7,5    7,5  7,5   8%  
                        
                        

A 

 Udzielone Finansowanie Programowe  46,2  80,0  93,6  99,4  98,4  97,5  96,9  96,5   96,5  36,2  18,1  7,7   --  --   #REF! 

  Tarcza Finansowa dla Mikrofirm   15,0  22,5  25,0  24,9  24,7  24,5  24,4  24,4   24,4  6,5  2,3  --   --  --   #REF! 

  Tarcza Finansowa dla MŚP   25,0  45,0  49,9  49,8  49,4  49,0  48,8  48,7   48,7  13,0  4,6  --   --  --   #REF! 

  Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw    6,2  12,5  18,7  24,7  24,4  24,0  23,6  23,5   23,5  16,7  11,3  7,7    --  --   #REF! 

B 

 Umorzone kwoty Subwencji Finansowych --  --  --  --  --  --  --  --   --  51,9  51,9  51,9   16,3  --   #REF! 

  Tarcza Finansowa dla Mikrofirm   --  --  --  --  --  --  --  --   --  15,3  15,3  15,3   4,8  --   15%  

  Tarcza Finansowa dla MŚP   --  --  --  --  --  --  --  --   --  31,9  31,9  31,9   10,0  --   30%  

  Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw    --  --  --  --  --  --  --  --   --  4,7  4,7  4,7    1,5  --   4%  

C 

 Niespłacone Finansowanie Programowe  --  --  0,1  0,6  1,6  2,5  3,1  3,5   3,5  4,2  4,3  4,3   --  --   #REF! 

  Tarcza Finansowa dla Mikrofirm   --  --  0,0  0,2  0,4  0,7  0,8  0,9   0,9  1,1  1,2  1,2   --  --   3%  

  Tarcza Finansowa dla MŚP   --  --  0,0  0,2  0,6  0,9  1,1  1,3   1,3  1,5  1,6  1,6   --  --   4%  

  Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw    --  --  0,0  0,2  0,6  0,9  1,1  1,3   1,3  1,5  1,6  1,6    --  --   4%  

D  Kwota główna Finansowania Zew.  18,0  69,1  101,1  101,1  101,1  101,1  101,1  101,1  101,1   101,1  101,1  101,1  81,1    21,1  --   #REF! 

E  Gotówka na Rachunkach  18,0  22,9  21,1  7,4  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0   1,0  8,5  26,3  16,7   3,8  0,0   #REF! 

  + Kwota Spłaty Programowej  --  --  --  --  --  --  --  --  --   --  7,7  25,6  16,1   3,7  --    

  + z tytułu Finansowania Zewnętrznego  18,0  22,9  21,1  7,4  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1   1,1  1,1  1,1  1,1   1,1  1,1   4%  

  + z tytułu Odsetek od środków gotówkowych --  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,1  0,2   0,3  0,3   4%  

  - pozostałe Koszty Programowe  --  --  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2   0,2  0,4  0,6  0,7   1,3  1,4    
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Roczny plan udzielania finansowania na rok 2020 

Symulacja wpłat z Ministerstwa Rozwoju na rachunki Programów  
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7.5 Załącznik 5. Projekt Umowy 
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NINIEJSZA UMOWA została zawarta w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

PRZEZ: 

(1) SKARB PAŃSTWA, zwany dalej SP, reprezentowany przez: 

Ministra Rozwoju – kierującego działem gospodarka w rozumieniu art. 9 Ustawy o Działach Administracji (jak 

zdefiniowano poniżej), z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (Minister 

Rozwoju), 

oraz 

(2) POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458, z kapitałem zakładowym w dacie niniejszej Umowy w 

wysokości 2.453.326.553 PLN (w całości opłaconym), zwaną dalej PFR, reprezentowaną przez: 

Pawła Borysa – Prezesa Zarządu; oraz 

Bartosza Marczuka – Wiceprezesa Zarządu. 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

(A) Rada Ministrów, w dniu 27 kwietnia 2020 r., w drodze Uchwały w sprawie programu rządowego „Tarcza 

finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” oraz Uchwały w sprawie programu rządowego „Tarcza 

finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, podjęła decyzję o realizacji rządowych 

programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami COVID-19 (jak 

zdefiniowano poniżej); 

(B) rządowe programy, o których mowa powyżej, zostały notyfikowane Komisji Europejskiej za pomocą Wniosku 

Notyfikacyjnego (jak zdefiniowano poniżej); 

(C) zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy o SIR (jak zdefiniowano poniżej) Rada Ministrów może powierzyć PFR realizację 

wyżej wskazanych programów; 

(D) zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6) Ustawy o SIR realizacja wyżej wskazanych programów należy do zakresu 

ustawowych zadań PFR; oraz 

(E) SP i PFR zobowiązani są, na podstawie art. 21a ust. 5 Ustawy o SIR zawrzeć umowę określającą warunki i tryb 

przekazywania przez SP, reprezentowanego przez Ministra Rozwoju działającego w porozumieniu z Ministrem 

Finansów, środków na pokrycie wynagrodzenia oraz kosztów, które poniesie PFR wskutek realizacji 

przedmiotowych programów, 

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje. 

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

1.1 Definicje 

W niniejszej Umowie: 

Agent oznacza każdy podmiot, w tym bank krajowy i KIR, będący stroną Umowy Usług Finansowych. 



  

 

   

 

Beneficjent oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną uprawnioną do ubiegania się o otrzymanie Finansowania 

Programowego zgodnie z Dokumentem Programowym. 

COVID-19 oznacza chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. 

Dane Programowe oznacza wszelkie dane, informacje, oświadczenia wiedzy i woli, zaświadczenia, 

potwierdzenia, obliczenia i dokumenty niezbędne do weryfikacji przez PFR spełnienia przez Beneficjenta 

Warunków Programowych. 

Data Umowy oznacza datę zawarcia Umowy. 

Data Wygaśnięcia oznacza najwcześniejszą z dat, w której łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

(i) wszelkie: 

(i) wierzytelności Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego wobec PFR wynikające z, lub związane 

z, Dokumentami Finansowania Zewnętrznego; 

(ii) wierzytelności Partnerów Programu wobec PFR wynikające z, lub związane z, umów i innych 

dokumentów zawartych pomiędzy nimi i PFR na podstawie, lub w związku z, Dokumentami 

Przekazania; 

(iii) wierzytelności Beneficjentów wobec PFR wynikające z, lub związane z, Dokumentami 

Finansowania Programowego, w tym, w szczególności, wierzytelności o wypłatę kwot 

Finansowania Programowego; 

(iv) wierzytelności PFR wobec Beneficjentów i/lub innych osób będących stronami Dokumentów 

Finansowania Programowego, wynikające z, lub związane z, Dokumentami Finansowania 

Programowego, w tym, w szczególności, wierzytelności o zwrot i spłatę Finansowania 

Programowego lub wypłatę zysku z inwestycji kapitałowych poczynionych w ramach w ramach 

Programowego Finansowania Kapitałowego oraz odsetki należne za opóźnienie w zaspokojeniu 

takich wierzytelności; 

(v) wierzytelności PFR wobec SP wynikające z niniejszej Umowy, w tym, w szczególności, 

wierzytelności o zapłatę Wynagrodzenia i zwrot Kosztów Programowych,  

zostaną odpowiednio: 

(A) ważnie, skutecznie, bezwarunkowo i nieodwołalnie zaspokojone lub umorzone, na skutek 

czego wygasną; 

(B) ulegną przedawnieniu, niezależnie od następczego ich uznania przez dłużnika; lub 

(C) w odniesieniu to wierzytelności, o których mowa w par. (iii) powyżej, zbyte przez PFR 

lub uznane przez PFR za stracone w związku z wydaniem przez właściwy organ w toku 

postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub innego postępowania o zbliżonym 

charakterze dotyczącego tych wierzytelności postanowienia o umorzeniu lub innej formie 

dyskontynuacji tego postępowania; 

(ii) wszelkie zobowiązania PFR wobec osób trzecich z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych w ramach 

Programowego Finansowania Kapitałowego ważnie, skutecznie, bezwarunkowo i nieodwołalnie wygasną; 

oraz 

(iii) PFR: 



  

 

   

 

(i) zakończy Proces Dezinwestycji; oraz 

(ii) wyda SP całość Przychodów Programowych. 

Dokument Finansowania Programowego oznacza każdą umowę lub inny dokument dotyczący Finansowania 

Programowego, zawarty pomiędzy PFR oraz Beneficjentem i/lub inną osobą zgodnie z Dokumentami 

Programowymi, w tym jakikolwiek dokument zabezpieczenia Finansowania Programowego. 

Dokument Finansowania Zewnętrznego oznacza każdą umowę lub inny dokument dotyczący Finansowania 

Zewnętrznego, zawarty pomiędzy PFR oraz Wierzycielem Finansowania Zewnętrznego i/lub jakąkolwiek inną 

osobą, w tym jakikolwiek dokument zabezpieczenia Finansowania Zewnętrznego, którego stroną jest PFR. 

Dokument Przekazania oznacza Umowę, każdy Dokument Programowy oraz każdy inny dokument, któremu 

Strony nadadzą ten status po Dacie Umowy. 

Dokument Programowy oznacza Dokument Programu Tarczy MMŚP, Dokument Programu Tarczy DP, 

Dokumenty Wykonawcze i Wniosek Notyfikacyjny. 

Dokument Programu Tarczy DP oznacza dokument pt. Program rządowy - tarcza finansowa Polskiego Funduszu 

Rozwoju dla dużych firm, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Dokument Programu Tarczy MMŚP oznacza dokument pt. Program rządowy - tarcza finansowa Polskiego 

Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 

2020 r. 

Dokument Wykonawczy oznacza: 

(iv) każdą Umowy Subwencji Finansowej; 

(v) każdą Umowę Usług Finansowych; 

(vi) Umowę z KIR; 

(vii) następujące dokumenty: 

(i) wszelkie obwieszczenia, komunikaty, informacje, instrukcje, podręczniki oraz inne dokumenty; 

oraz 

(ii) wszelkie strony i interfejsy internetowe, aplikacje, programy i formularze elektroniczne, 

wykorzystywane przez PFR, Partnerów Programu i/lub Beneficjentów dla jakichkolwiek celów 

związanych z realizacją Programów, weryfikacją spełnienia Warunków Programowych oraz udzieleniem, 

obsługą, zwrotem, spłatą lub zwolnieniem ze zwrotu lub spłaty Finansowania Programowego; 

(viii) Podręcznik; oraz 

(ix) każdą Procedurę Weryfikacji Warunków Programowych. 

Dzień Roboczy oznacza dzień inny niż sobota i niedziela, w którym banki są otwarte w celu prowadzenia zwykłej 

działalności w Warszawie. 

Finansowanie Programowe oznacza stosowanie przez PFR, w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z art. 

21a ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 1) i 6) oraz art. 13 Ustawy o SIR oraz Umowy, wobec Beneficjentów i/lub 

osób trzecich odpowiednich Instrumentów Finansowania Programowego określonych w Dokumentach 

Programowych w ramach Programowego Finansowania Dłużnego i Programowego Finansowania Kapitałowego. 



  

 

   

 

Finansowanie Zewnętrzne oznacza finansowanie dłużne zaciągnięte za pomocą właściwego Instrumentu 

Finansowania Zewnętrznego, pozyskane przez PFR, w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy, w 

celu udzielenia Finansowania Programowego od osób trzecich innych niż SP. 

Gwarancja SP oznacza gwarancję Skarbu Państwa za część lub całość zobowiązań PFR wobec Wierzycieli 

Finansowania Zewnętrznego wynikających z Dokumentów Finansowania Zewnętrznego, o której mowa w art. 21aa 

ust. 2 - 7 Ustawy o SIR. 

Instrument Finansowania Programowego oznacza każdy instrument finansowania oraz innego rodzaju wsparcia 

o charakterze finansowym lub niefinansowym, zwrotnym lub bezzwrotnym, o którym mowa w Ustawie o SIR (w 

tym w art. 11 ust. 1a, art. 11 ust. 2 pkt 1) i 6) oraz art. 13 Ustawy o SIR), innych przepisach obowiązującego prawa 

lub Dokumentach Programowych, stosowany przez PFR wobec Beneficjentów, na zasadach określonych w 

Dokumentach Programowych, w ramach udzielania Finansowania Programowego. 

Instrument Finansowania Zewnętrznego oznacza Obligacje, kredyty i pożyczki, za pomocą których PFR 

pozyskuje Finansowania Zewnętrzne, lub jakiekolwiek zabezpieczenie spłaty Finansowania Zewnętrznego (inne 

niż Gwarancja SP). 

KIR oznacza Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-

781 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000113064. 

Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Kodeks Spółek Handlowych oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 

Koszt Programowy oznacza Koszt Zewnętrzny i Koszt Finansowania Zewnętrznego. 

Koszt Finansowania Programowego oznacza, w danym dniu Okresu Przekazania, różnicę pomiędzy: 

(x) łączną kwotą Finansowania Zewnętrznego faktycznie dostępną w tym dniu do natychmiastowego i 

bezwarunkowego uruchomienia przez Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego na rzecz PFR i na wniosek 

PFR oraz wykorzystania przez PFR na udzielenie Finansowania Programowego; oraz 

(xi) łączną kwotą zobowiązań PFR wobec Beneficjentów do wypłaty środków z tytułu zawartych Dokumentów 

Finansowania Programowego, które są wymagalne w tym dniu lub staną się wymagalne w terminie 

dziesięciu Dni Roboczych od tego dnia. 

Koszt Finansowania Zewnętrznego oznacza: 

(xii) całość kwot należnych Wierzycielom Finansowania Zewnętrznego od PFR na podstawie, i w związku z, 

Dokumentami Finansowania Zewnętrznego, w tym, w szczególności:  

(i) każdą kwotę główną Finansowania Zewnętrznego; 

(ii) każdą kwotę odsetek płatnych w związku z Finansowaniem Zewnętrznym; 

(iii) każdą inną kwotę należną od PFR Wierzycielom Finansowania Zewnętrznego na podstawie, lub 

w związku z, Dokumentami Finansowania Zewnętrznego, w tym w szczególności kwoty wszelkich 

marż, prowizji i opłat; oraz 



  

 

   

 

(iv) każdą kwotę płatną na rzecz Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego w związku z wykonaniem 

przez nich prawa do żądania od PFR odkupu Obligacji uprzednio objętych przez tych Wierzycieli 

Finansowania Zewnętrznego, 

nie wyłączając każdej takiej kwoty przeznaczonej na zapłatę Wynagrodzenia zgodnie z par. 4(c); 

(xiii) łączną wartość wszystkich Różnic Kursowych odnoszących się do Kosztów Finansowania Zewnętrznego; 

oraz 

(xiv) w przypadku zaspokojenia kwot, o którym mowa w par. (a) powyżej, w trybie zaspokojenia się przez 

Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego z zabezpieczeń spłat tych kwot ustanowionych na aktywach PFR, 

wartość rynkową tych aktywów wg stanu na datę tego zaspokojenia, ustaloną na podstawie wyceny 

sporządzonej przez renomowanego biegłego rewidenta lub rzeczoznawcę wskazanego przez PFR. 

Koszt Wewnętrzny oznacza: 

(xv) koszty działalności operacyjnej PFR poniesione w związku z wykonywaniem przez PFR jego obowiązków 

wynikających z Umowy, w tym, w szczególności, koszty związane z realizacją tych obowiązków przez 

Osoby Powiązane; 

(xvi) koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia potencjalnych zabezpieczeń spłaty Finansowania 

Zewnętrznego ustanawianych przez PFR; 

(xvii) koszt usług wszelkich doradców, w tym doradców prawnych, podatkowych i księgowych, zatrudnionych 

przez PFR w związku z realizacją Programów; 

(xviii) koszt komunikacji marketingowej dotyczącej Programów; oraz 

(xix) łączną wartość wszystkich Różnic Kursowych odnoszących się do Kosztów Wewnętrznych. 

Koszt Zewnętrzny oznacza każdy koszt, wydatek, opłatę lub nakład (inny niż stanowiący Koszt Wewnętrzny, 

Koszt Finansowania Zewnętrznego i Koszt Finansowania Programowego) poniesiony przez PFR w związku z 

wykonywaniem przez PFR jego zobowiązań z Umowy, w tym w związku z: 

(xx) przygotowaniem, negocjacjami i zawarciem Umowy i jakiegokolwiek innego Dokumentu Przekazania, 

którego stroną jest PFR; 

(xxi) realizacją Programów; 

(xxii) pozyskaniem i obsługą Finansowania Zewnętrznego, w tym, w szczególności, kosztów emisji, rejestracji i 

dystrybucji Obligacji; 

(xxiii) zabezpieczeniem przed zaistnieniem Różnic Kursowych; 

(xxiv) stosowaniem Procedury Weryfikacji Warunków Programowych; 

(xxv) udzieleniem, obsługą i windykacją Finansowania Programowego; 

(xxvi) przygotowaniem procesu zbycia wierzytelności o spłatę Finansowania Programowego; 

(xxvii) korzystaniem z usług Partnerów Programu; 

(xxviii) realizacją Procesu Dezinwestycji; 

(xxix) prowadzeniem i obsługą Rachunków Programowych; oraz 



  

 

   

 

(xxx) odpowiednio: 

(i) brakiem możliwości, odpowiednio, wykonania lub należytego wykonania; 

(ii) utrudnieniem w, odpowiednio, wykonaniu lub należytym wykonaniu; lub 

(iii) podwyższeniem kosztu, odpowiednio, wykonania lub należytego wykonania, 

przez PFR jego obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy lub innego dokumentu (w tym, w 

szczególności, Dokumentu Finansowania Zewnętrznego, Dokumentu Finansowania Programowego i 

umowy z Partnerem Programu) zawartego z jakąkolwiek osobą trzecią (w tym, w szczególności, 

Wierzycielem Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentem i Partnerem Programu), 

w tym, w szczególności, koszty notarialne, koszty sądowe, podatki i koszty tłumaczeń, oraz łączną wartość 

wszystkich Różnic Kursowych odnoszących się do Kosztów Zewnętrznych. 

Kwota Programu oznacza Kwotę Programu Tarczy MMŚP oraz Kwotę Programu Tarczy DP. 

Kwota Programu Tarczy DP oznacza kwotę nie wyższą niż 25.000.000.000 PLN. 

Kwota Programu Tarczy MMŚP oznacza kwotę nie wyższą niż 75.000.000.000 PLN. 

Kwota Spłaty Programowej oznacza, w odniesieniu do danego Programu, kwotę każdej płatności rzeczywiście 

otrzymanej przez PFR od Beneficjenta i/lub innych osób z tytułu: 

(xxxi) zwrotu lub spłaty Finansowania Programowego lub wypłaty zysku z inwestycji kapitałowej poczynionej 

w ramach w ramach Programowego Finansowania Kapitałowego; oraz 

(xxxii) przychody ze zbycia wierzytelności o spłatę Finansowania Programowego, 

w tym, w szczególności: 

(i) kwotę odsetek należnych za opóźnienie w dokonaniu takiej płatności; 

(ii) kwotę uzyskaną z zaspokojenia zabezpieczenia spłaty Finansowania Programowego 

ustanowionego przez Beneficjenta lub osobę trzecią; oraz 

(iii) kwotę uzyskaną z zaspokojenia Wierzytelności Alternatywnej przez Beneficjenta lub osobę 

trzecią. 

Minister Finansów oznacza ministra kierującego działem finanse publiczne w rozumieniu art. 8 Ustawy o 

Działach Administracji. 

Należyta Staranność oznacza, w odniesieniu do PFR, działanie przy wykonywaniu Umowy oraz realizacji 

Programów z zachowaniem należytej staranności w rozumieniu art. 355 par. 1 Kodeksu Cywilnego, z 

każdorazowym dopuszczeniem niedochowania tej należytej staranności z przyczyn, o których mowa w par. 3.2(b) 

Umowy o Zasadach Współpracy. 

Obligacje oznacza Finansowanie Zewnętrzne pozyskane przez PFR w drodze emisji obligacji. 

Okres Przekazania oznacza okres pomiędzy Datą Umowy i Datą Wygaśnięcia. 

Osoba Powiązana oznacza członka organu PFR, pracownika PFR lub osobę fizyczną świadczącą na rzecz PFR 

usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy 

cywilnoprawnej o zbliżonej naturze. 



  

 

   

 

Partner Programu oznacza Agenta, KIR oraz każdą inną osobę (inną niż Osoba Powiązana), której PFR powierza 

wykonanie części swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

Podatek oznacza jakikolwiek podatek, obciążenie, cło lub inną opłatę lub potrącenie kwot na poczet podatku 

o podobnym charakterze, w tym jakiekolwiek kary lub odsetki karne płatne w związku z brakiem zapłaty lub 

opóźnieniem w zapłacie powyższych należności lub innymi nieprawidłowościami w rozliczeniu. 

Podręcznik oznacza materiał informacyjny przygotowany przez PFR, zawierający szczegółowe informacje o 

sposobach weryfikacji Warunków Programowych oraz sposobie ubiegania się o przyznanie Finansowania 

Programowego. 

Prawo Upadłościowe oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. 

Prawo Restrukturyzacyjne oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 

Procedura Akceptacji oznacza procedurę, o której mowa w par. 3.1. 

Procedura Weryfikacji Warunków Programowych oznacza każdą procedurę, metodę i sposób pozyskiwania 

Danych Programowych i weryfikacji spełnienia Warunków Programowych przez PFR lub Partnerów Programu. 

Proces Dezinwestycji oznacza proces, w toku którego PFR spienięży całość aktywów (w tym, w szczególności, 

udziałów, akcji i innych instrumentów kapitałowych lub dłużnych) nabytych, objętych lub w inny sposób 

pozyskanych na skutek dokonania inwestycji kapitałowych w ramach Programowego Finansowania Kapitałowego. 

Program oznacza Program Tarczy MMŚP i Program Tarczy DP. 

Program Tarczy DP oznacza rządowy program udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego z 

wykorzystaniem odpowiednich Instrumentów Finansowania Programowego, opisany w Dokumencie Programu 

Tarczy DP pt. Program rządowy - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm, stanowiącym 

załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Program Tarczy MMŚP oznacza rządowy program udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w postaci 

Subwencji Finansowych, opisany w Dokumencie Programu Tarczy MMŚP pt. Program rządowy - tarcza 

finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm, stanowiącym załącznik do uchwały Rady 

Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Programowe Finansowanie Kapitałowe oznacza, w odniesieniu do Programu Tarczy DP, zastosowanie przez 

PFR w odniesieniu do Beneficjenta i/lub osoby trzeciej w Reżimie Pomocy Publicznej lub poza nim, odpowiednich 

Instrumentów Finansowania Programowego innych niż instrumenty wykorzystywane w ramach Programowego 

Finansowania Kredytowego, w tym, w szczególności. 

(xxxiii) nabywanie przez PFR akcji, udziałów, obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych, 

samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, na rynku prywatnym lub publicznym; oraz 

(xxxiv) udzielanie przez PFR pożyczek zamiennych na akcje, 

każdorazowo na zasadach określonych w właściwych Dokumentach Przekazania. 

Programowe Finansowanie Kredytowe oznacza zastosowanie przez PFR w odniesieniu do Beneficjenta i/lub 

osoby trzeciej, w Reżimie Pomocy Publicznej lub poza nim, odpowiednich Instrumentów Finansowania 

Programowego, w tym, w szczególności: 

(xxxv) w ramach Programu Tarczy MMŚP, udzielanie Subwencji Finansowych; oraz 



  

 

   

 

(xxxvi) w ramach Programu Tarczy DP, udzielanie pożyczek płynnościowych, pożyczek preferencyjnych, 

gwarancji i poręczeń, 

każdorazowo na zasadach określonych w właściwych Dokumentach Przekazania. 

Projekt ma znaczenie określone w par. 3.1(a)(i). 

Przychody Programowe oznacza, w danym czasie, w odniesieniu do danego Programu, sumę Zysków 

Programowych i Kwot Spłat Programowych, zdeponowanych na Rachunku Programowym w tym czasie. 

Rachunek Bankowy oznacza, w odniesieniu do: 

(xxxvii) SP, rachunek bankowy nr 82 1010 1010 0069 5622 3100 0000 prowadzony przez Narodowy Bank Polski, 

Oddział w Warszawie; oraz 

(xxxviii) PFR, każdy Rachunek Programowy, 

lub inny rachunek bankowy Strony wskazany drugiej Stronie na piśmie. 

Rachunek Programowy oznacza: 

(xxxix) w odniesieniu do Programu Tarczy MMŚP, rachunek bankowy nr 31 1020 1026 0000 1102 0440 2863 

prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.; oraz 

(xl) w odniesieniu do Programu Tarczy DP, rachunek bankowy nr 34 1020 1026 0000 1802 0440 6443 

prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., 

stanowiący, w każdym przypadku, wyodrębniony rachunek bankowy PFR wykorzystywany wyłącznie do: 

(i) przechowywania środków pozyskanych tytułem Finansowania Zewnętrznego; 

(ii) wypłaty Finansowania Programowego; 

(iii) przechowywania Przychodów Programowych; oraz 

(iv) innych rozliczeń związanych z realizacją Programów, 

lub każdy inny rachunek bankowy PFR, który go zastąpi i który PFR wskaże SP na piśmie. 

Reżim Pomocy Publicznej oznacza stosowanie Instrumentów Finansowania Programowego w sposób, który 

kwalifikuje środki uzyskane przez Beneficjenta jako pomoc publiczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa 

polskiego i prawa Unii Europejskiej. 

Rok Finansowy oznacza każdy rok finansowy PFR rozpoczęty lub przypadający, w całości lub w części, w Okresie 

Przekazania. 

Różnica Kursowa oznacza każdą kwotę różnicy (obliczanej w każdym przypadku odrębnie zgodnie z par. 

(a)(i)(A), (a)(i)(B), (a)(ii)(A), (a)(ii)(B), (b)(i) i (b)(ii) poniżej) pomiędzy: 

(xli) równowartością w PLN kwoty nominalnej: 

(i) jakiejkolwiek części Finansowania Zewnętrznego wyrażonej w walucie innej niż PLN, w dacie, 

odpowiednio: 

(A) jej uruchomienia i jej spłaty; lub 



  

 

   

 

(B) otrzymania Transzy KFZ na poczet Kosztu Finansowania Zewnętrznego 

korespondującego z tą częścią Finansowania Zewnętrznego i jego poniesienia; oraz 

(ii) jakiejkolwiek kwoty Kosztów Zewnętrznych wyrażonej w walucie innej niż PLN, w dacie 

otrzymania Transzy KZ na poczet Kosztu Zewnętrznego i jego poniesienia; oraz 

(xlii) kwotą jakichkolwiek odsetek lub innej płatności ubocznej należnej w odniesieniu do jakiejkolwiek części 

Finansowania Zewnętrznego obliczoną z wykorzystaniem określonej ustawowo lub umownie stopy 

odsetek wg wysokości tej stopy procentowej w, odpowiednio: 

(i) uruchomienia tej części Finansowania Zewnętrznego i jej spłaty; lub 

(ii) otrzymania Transzy KFZ na poczet Kosztu Finansowania Zewnętrznego korespondującego z tą 

częścią Finansowania Zewnętrznego i jego poniesienia. 

Siła Wyższa oznacza nadzwyczajną zmianę stosunków (w rozumieniu art. 3571 Kodeksu Cywilnego) lub inny 

proces, zjawisko lub zdarzenie mające charakter siły wyższej, inne niż COVID-19. 

Sprawozdanie oznacza kwartalne sprawozdanie PFR z wykonania Umowy i realizacji Programów, obejmujące, w 

odniesieniu do właściwego kwartału, Zestawienie Kosztów Programowych, Zestawienie Przychodów 

Programowych i inne informacje wymagane przez SP. 

Strona oznacza stronę Umowy. 

Subwencja Finansowa oznacza subwencję finansową udzielaną Beneficjentowi na zlecenie, koszt i ryzyko SP 

przez PFR, o której mowa w Dokumencie Programu Tarczy MMŚP. 

Środki Własne oznacza wszelkie aktywa PFR inne niż wskazane w ewidencji finansowej Programów prowadzonej 

zgodnie z par. 3.3. 

Transza oznacza Transzę KZ i Transzę KFZ odrębną dla każdego Programu. 

Transza KFZ oznacza transzę środków przekazywanych PFR przez SP na poczet pokrycia Kosztów Finansowania 

Zewnętrznego w sposób określony w par. 5.2. 

Transza KZ oznacza transzę środków przekazywanych PFR przez SP na poczet pokrycia Kosztów Zewnętrznych 

w sposób określony w par. 5.1. 

Umowa oznacza niniejszą umowę o warunkach i trybie przekazania środków na realizację programów rządowych. 

Umowa Usług Finansowych oznacza umowę o świadczenie usług finansowych, na mocy której PFR powierza 

Agentowi realizacji określonych w jej treści czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu 

Tarczy MMŚP. 

Umowa Subwencji Finansowej oznacza umowę zawieraną pomiędzy PFR i Beneficjentem w celu udzielenia 

Subwencji Finansowej. 

Umowa z KIR oznacza umowę zawieraną pomiędzy, między innymi, PFR i KIR w związku z wdrożeniem 

Procedury Weryfikacji Warunków Programowych. 

Ustawa o Działach Administracji oznacza ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. 

Umowa o Zasadach Współpracy oznacza umowę o zasadach współpracy SP i PFR przy realizacji Programów z 

dnia 27 kwietnia 2020 r. 



  

 

   

 

Ustawa o SIR oznacza ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. 

Warunki Programowe oznacza wszelkie warunki, oświadczenia, wymogi lub kryteria determinujące jakiekolwiek 

uprawnienia lub obowiązki Beneficjenta związane z Programem i Finansowaniem Programowym, w tym, w 

szczególności, warunki determinujące: 

(xliii) możliwość ubiegania się przez Beneficjenta o udział w Programie; 

(xliv) wysokość Finansowania Programowego, które może otrzymać Beneficjent; 

(xlv) rodzaj Instrumentów Finansowania Programowego, które PFR może zastosować wobec Beneficjenta; 

(xlvi) zwolnienie Beneficjenta z obowiązku zwrotu lub spłaty całości lub części Finansowania Programowego; 

oraz 

określone w Dokumentach Przekazania i przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa. 

Wierzyciel Finansowania Zewnętrznego oznacza każdą osobę inną niż SP i PFR, która jest wierzycielem PFR z 

tytułu Dokumentów Finansowania Zewnętrznego. 

Wierzytelności Alternatywne oznacza wszelkie wierzytelności PFR wobec Beneficjentów i innych osób o zwrot 

jakichkolwiek środków przekazanych Beneficjentom przez PFR w związku z realizacją Programów (w tym odsetki 

i należności uboczne związane z tymi wierzytelnościami) wynikające z innego tytułu niż Dokument Finansowania 

Programowego, w tym, w szczególności, roszczenia z o wydanie korzyści majątkowych, o których mowa w art. 

405 Kodeksu Cywilnego lub zwrot nienależnego świadczenia, którym mowa w art. 410 Kodeksu Cywilnego, które 

Beneficjent lub osoba trzecia uzyskały w związku z nieważnością i/lub bezskutecznością jakiegokolwiek 

Dokumentu Finansowania Programowego, który miał stanowić tytuł prawny do przekazania wyżej wspomnianych 

środków. 

Wniosek Notyfikacyjny oznacza wnioski notyfikacyjne skierowane przez Rzeczpospolitą Polską do Komisji 

Europejskiej w odniesieniu do pomocy publicznej udzielanej w ramach Programu Tarczy MMŚP oraz Programu 

Tarczy DP. 

Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie należne PFR od SP, na podstawie art. 21a ust. 4 Ustawy o SIR i Umowy, 

z tytułu wykonania przez PFR jego obowiązków wynikających z Umowy, płatne w kwocie i w sposób określony 

w Umowie. 

Zasada Racjonalnej Uznaniowości oznacza zasadę, zgodnie z którą PFR ma prawo podjąć decyzję dotyczącą 

jakiegokolwiek aspektu określonej czynności faktycznej lub prawnej, w tym w szczególności dotyczącą podjęcia 

lub zaniechania podjęcia tej czynności, treści lub formy tej czynności oraz sposobu lub kosztu podjęcia tej 

czynności według swojego swobodnego uznania: 

(xlvii) działając racjonalnie według własnej profesjonalnej oceny; 

(xlviii) z uwzględnieniem wyważenia słusznych interesów SP, Beneficjentów i PFR (zgodnie z własnym 

najlepszym zrozumieniem natury tych interesów przez PFR); oraz 

(xlix) mając na uwadze jak najpełniejszą realizację celów każdego z Programów (zgodnie z własnym najlepszym 

zrozumieniem natury tych celów przez PFR). 

Zestawienie Kosztów Programowych oznacza dokument przygotowany przez PFR w formie i treści 

satysfakcjonującej dla SP, obejmujący co najmniej: 



  

 

   

 

(l) w odniesieniu do Kosztów Zewnętrznych – ich łączną wysokość oraz identyfikację osób, na rzecz których 

zostały poniesione, ogólnego rodzaju towarów i usług, na poczet nabycia których zostały poniesione oraz 

dowodów księgowych, na podstawie których zostały poniesione; 

(li) w odniesieniu do Kosztów Finansowania Zewnętrznego – ich łączną wysokość oraz identyfikację 

Wierzyciela Finansowania Zewnętrznego, na rzecz którego zostały lub mają zostać poniesione, Dokumentu 

Finansowania Zewnętrznego, który stanowi podstawę ich poniesienia oraz wysokości i rodzaju 

świadczenia należnego Wierzycielowi Finansowania Zewnętrznego od PFR na podstawie odpowiedniego 

Dokumentu Finansowania Zewnętrznego; oraz 

(lii) w odniesieniu do Kosztów Finansowania Programowego – ich łączną wysokość oraz identyfikację 

Beneficjenta, na rzecz którego Finansowanie Programowe zostało udzielone, rodzaju Dokumentu 

Finansowania Programowego, który stanowi podstawę ich poniesienia oraz wysokości i rodzaju 

świadczenia należnego Beneficjentowi od PFR na podstawie odpowiedniego Dokumentu Finansowania 

Programowego.. 

Zestawienie Przychodów Programowych oznacza dokument przygotowany przez PFR w formie i treści 

satysfakcjonującej dla SP, obejmujący co najmniej: 

(liii) w odniesieniu do Kwot Spłat Programowych – ich łączną wysokość oraz identyfikację Beneficjenta, który 

dokonał ich spłaty, rodzaju Dokumentu Finansowania Programowego, który stanowi lub będzie stanowić 

podstawę ich dokonania i rodzaju świadczenia należnego PFR od Beneficjenta PFR na podstawie 

odpowiedniego Dokumentu Finansowania Programowego oraz kwotę i procentową proporcję wartości 

wyłączenia obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej lub umorzenia spłaty innego rodzaju należności z 

tytułu Dokumentów Finansowania Programowego; oraz 

(liv) w odniesieniu do Zysków Programowych – ich łączną wysokość. 

Zysk Programowy oznacza, w odniesieniu do danego Programu, rzeczywiście osiągnięty, na zasadach rynkowych, 

zysk PFR netto (pomniejszony w każdym przypadku o wysokość podatków, w tym podatku dochodowego od osób 

prawnych, innych danin publicznoprawnych i kosztów poniesionych w celu, lub w związku z, osiągnięciem tego 

zysku) osiągnięty z tytułu: 

(lv) dysponowania środkami pozyskanymi w ramach Finansowania Zewnętrznego w okresie pomiędzy ich 

otrzymaniem przez PFR od Wierzycieli Zewnętrznych i udostępnieniem Beneficjentom i/lub innym 

osobom na podstawie Dokumentów Finansowania Programowego; 

(lvi) dysponowania środkami stanowiącymi Kwoty Spłat Programowych w okresie pomiędzy otrzymaniem 

przez PFR tych środków oraz, odpowiednio, przeznaczeniem tych środków przez PFR na spłatę 

Finansowania Zewnętrznego lub przekazaniem tych środków SP w trybie określonym w Dokumentach 

Przekazania; 

(lvii) dysponowania środkami stanowiącymi Transze w okresie pomiędzy ich otrzymaniem i wykorzystaniem 

na cele określone w Umowie; 

(lviii) instrumentów zabezpieczenia przed Różnicami Kursowymi; 

(lix) różnic między nominalnymi wysokościami Programowego Finansowania Kapitałowego i przychodami ze 

spieniężenia aktywów pozyskanych w ramach Programowego Finansowania  Kapitałowych w Procesie 

Dezinwestycji; oraz 

(lx) potencjalnego wynagrodzenia otrzymanego z tytułu stosowania, w ramach Programowego Finansowania 

Kapitałowego, Instrumentów Finansowania Programowego o charakterze gwarancji lub poręczeń, 



  

 

   

 

każdorazowo w zakresie, w jakim zysk ten nie został wykorzystany przez PFR na spłatę Finansowania 

Zewnętrznego oraz w zakresie, w jakim ma postać pieniężną, zdeponowany na właściwym Rachunku 

Programowym. 

1.2 Wykładnia 

(a) O ile Umowa wyraźnie nie stanowi odmiennie, odniesienie w Umowie do: 

(i) niniejszego paragrafu oznacza całość tego paragrafu;  

(ii) paragrafu lub Załącznika jest odniesieniem do paragrafu Umowy bądź załącznika do Umowy; 

(iii) osoby obejmuje osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej (w tym spółkę osobową, fundusz, spółkę cywilną, wspólne przedsięwzięcie lub konsorcjum), rząd, 

państwo, agencję rządową, organizację lub inny podmiot, niezależnie od tego, czy posiada odrębną 

osobowość prawną; oraz 

(iv) Dokumentu Przekazania, jakiekolwiek innej umowy lub dokumentu, przepisu prawa, ustawy lub 

rozporządzenia będzie obejmować, z zastrzeżeniem par. 2.4, wszelkie odniesienia do tego Dokumentu 

Przekazania, umowy, dokumentu, przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia ze zmianami lub 

zastąpieniami. 

(b) Wyrażenia pisane w Umowie wielką literą są używane zamiennie w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. 

(c) Nagłówki zawarte w Umowie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia orientacji w jej tekście i nie mają 

wpływu na jej wykładnię. 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1 Zobowiązania Stron 

(a) Na podstawie Umowy: 

(i) SP zobowiązuje się: 

(a)  w wykonaniu jego obowiązku określonego w art. 21a ust. 4 i 5 Ustawy o SIR, do zapłaty na rzecz 

PFR Wynagrodzenia, przekazywania PFR Transz i dokonywania na rzecz PFR zwrotu Kosztów 

Programowych; oraz 

(b) do udzielania PFR pożyczek na pokrycie Kosztów Finansowania Programowego, z zastrzeżeniem 

dopuszczalności ich udzielenia i na warunkach określonych w par. 5.3; oraz 

(ii) PFR zobowiązuje się do wykonywać wobec SP obowiązki określone w par. 3.2 - 3.4. 

(b) Strony zobowiązują się współpracować ze sobą w dobrej wierze przy wykonywaniu przez nie obowiązków 

wynikających z Umowy. 

(c) Minister Rozwoju działa przy zawieraniu Umowy, zgodnie z art. 21a ust. 5 Ustawy o SIR, w porozumieniu z 

Ministrem Finansów. 

2.2 Natura Umowy 

(a) Umowa została zawarta pomiędzy Stronami na podstawie art. 21a ust. 5 Ustawy o SIR oraz zgodnie z uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz art. 3531 Kodeksu Cywilnego, i, dla uniknięcia wątpliwości: 



  

 

   

 

(i) stanowi podstawę zobowiązania SP wobec PFR do zaspokojenia wierzytelności PFR wobec SP, o których 

mowa w par. 2.1(a)(i), całkowicie niezależną od art. 21a ust. 4 i 5 Ustawy o SIR; oraz 

(ii) ma charakter umowy nienazwanej i Strony, w najszerszym możliwym zakresie, wyłączają stosowanie do 

Umowy wszelkich przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym, w szczególności, przepisów Kodeksu 

Cywilnego dotyczących umowy zlecenia, umowy o świadczeniu usług oraz wykonania i skutkach 

niewykonania umów wzajemnych, zastępując je każdorazowo odpowiednimi postanowieniami Umowy. 

(b) Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa: 

(i) nie stanowi umowy o świadczenie przez osobę trzecią w rozumieniu art. 391 Kodeksu Cywilnego, w tym, 

w szczególności, w odniesieniu do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań lub spełniania jakichkolwiek 

świadczeń przez Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentów lub Partnerów Programu na 

rzecz PFR; 

(ii) nie stanowi umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 Kodeksu Cywilnego, w 

tym, w szczególności, w odniesieniu do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań lub spełniania jakichkolwiek 

świadczeń przez PFR na rzecz Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentów lub Partnerów 

Programu; oraz 

(iii) nie kreuje po stronie jakichkolwiek osób trzecich wierzytelności, praw, roszczeń, zarzutów ani uprawnień 

kształtujących wobec którejkolwiek ze Stron. 

(c) Realizacja Programu przez PFR będzie objęta tarczą antykorupcyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego i tarczą 

cyberbezpieczeństwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

2.3 Zmiany prawa i Dokumentów Programowych  

Z zastrzeżeniem par. 8.2, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, w tym, w szczególności, uchylenia lub 

zastąpienia postanowień Dokumentu Programu Tarczy MMŚP, Dokumentu Programu Tarczy DP lub 

jakiegokolwiek przepisu prawa, które wpływają na prawa i obowiązki PFR wynikające z Dokumentów Przekazania 

(w tym, w szczególności, zmiany lub uchylenia art. 21a Ustawy o SIR), Strony zobowiązane są dokonać, w 

niezbędnym zakresie, zmiany Umowy, przy czym, na skutek takiej zmiany Umowy, bez zgody PFR wyrażonej 

według jego swobodnego uznania: 

(a) PFR nie może być pozbawiony jakichkolwiek praw, które przysługują mu wobec SP w Dacie Umowy, ani 

jakiekolwiek takie prawa nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczone, w tym, w szczególności, 

poprzez wyłączenie lub uprawnienie roszczeń PFR wobec SP o zapłatę Wynagrodzenia, zwrot Kosztów 

lub przekazanie Transz; oraz 

(b) na PFR nie mogą być nałożone jakiekolwiek obowiązki inne niż te, które zobowiązał się wykonać na 

podstawie Umowy w Dacie Umowy, ani jakiekolwiek istniejące pierwotnie obowiązki PFR nie mogą być 

w jakikolwiek sposób rozszerzone, w tym, w szczególności, poprzez nałożenie na PFR obowiązku 

zwiększenia maksymalnych kwot Finansowania Zewnętrznego i Finansowania Programowego 

przewidzianych w Umowie. 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3.1 Procedura Akceptacji 

(a) Z zastrzeżeniem par. (d) poniżej, jeżeli którykolwiek Dokument Przekazania przewiduje obligatoryjne lub, na 

żądanie PFR, fakultatywne, zastosowanie Procedury Akceptacji, Strony zastosują następującą procedurę 

(Procedura Akceptacji): 



  

 

   

 

(i) PFR przedstawi SP reprezentowanemu przez Ministra Rozwoju jako reprezentantowi SP projekt 

dokumentu lub decyzji (Projekt), która wymaga akceptacji SP; oraz 

(ii) SP reprezentowany przez Ministra Rozwoju jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 5 Dni Roboczych od daty przedstawienia mu Projektu przez PFR: 

(a) zaakceptować Projekt w całości; lub 

(b) wyrazić brak akceptacji dla Projektu w całości lub w części. 

(b) W przypadku, o którym mowa w: 

(i) par. (a)(ii)(A) powyżej, PFR ma prawo rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków wynikających z 

Umowy zgodnie z treścią zaakceptowanego Projektu; oraz 

(ii) par. (a)(ii)(B) powyżej, SP reprezentowany przez Ministra Rozwoju zobowiązany jest przedstawić, w 

terminie określonym w par. (a)(ii) powyżej, komplet oczekiwanych zmian do Projektu lub, w przypadku 

odrzucenia Projektu w całości, udzielić PFR kompletnej i możliwej do wykonania instrukcji postępowania 

w zakresie objętym Projektem (która może polegać na żądaniu powstrzymania się przez PFR od podjęcia 

jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych w zakresie realizacji Projektu), które w każdym 

przypadku będą dla PFR wiążące. 

(c) Jeżeli SP reprezentowany przez Ministra Rozwoju nie wykona swoich obowiązków określonych w par. (a)(ii) lub 

(b)(ii) powyżej w terminie tam wskazanym, PFR ma prawo rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków 

wynikających z Umowy zgodnie z treścią Projektu przedstawionego SP reprezentowanemu przez Ministra 

Rozwoju do akceptacji. 

(d) PFR ma prawo, lecz nie obowiązek, poddać w każdym czasie akceptacji SP reprezentowanego przez Ministra 

Rozwoju w trybie Procedury Akceptacji decyzję o podjęciu, zaniechaniu podjęcia, treści lub formie jakiejkolwiek 

czynności faktycznej lub prawnej podejmowanej na podstawie, lub w związku z, jakimkolwiek Dokumentem 

Przekazania, a SP reprezentowany przez Ministra Rozwoju ma obowiązek w takim przypadku wykonać wszystkie 

swoje zobowiązania odnoszące się do Procedury Akceptacji opisane w niniejszym par. 3.1. 

3.2 Sprawozdania 

W terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego przypadającego w Okresie Przekazania, PFR 

przekaże SP Sprawozdanie dotyczące realizacji Programów oraz wysokości Kosztów Programowych i Przychodów 

Programowych odpowiednio poniesionych i uzyskanych w poprzednim kwartale kalendarzowym. 

3.3 Ewidencja 

W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 21a ust. 3 w związku z art. 11 ust. 4 i 5 Ustawy o SIR, PFR: 

(a) realizuje wszelkie rozliczenia pieniężne związane z realizacją każdego Programu wyłącznie 

wykorzystaniem właściwego Rachunku Programowego, w tym, w szczególności: 

(i) PFR deponuje i ewidencjonuje na odpowiednim Rachunku Programowym: 

(a) środki pozyskane tytułem Finansowania Zewnętrznego w części, w jakiej będą 

wykorzystane na realizację odpowiedniego Programu; 

(b) Transze; oraz 

(c) wszelkie Przychody Programowe pozyskane w ramach odpowiedniego Programu mające 

postać pieniężną; oraz 



  

 

   

 

(ii) oraz zapewnia, że każdy Rachunek Programowy jest wykorzystywany wyłącznie dla celów 

realizacji odpowiedniego Programu; 

(b) może założyć rachunki pomocnicze powiązane z Rachunkami Programowymi; oraz 

(c) prowadzi wyodrębnioną ewidencję rozliczeń dla każdego z Programów, separującą wszelkie rozliczenia i 

środki związane z danym Programem od wszelkich innych rozliczeń i środków PFR, w tym rozliczeń i 

środków dotyczących drugiego Programu oraz prawidłowo przypisuje Koszty Programowe, Transze i 

Przychody Programowe do każdego z Programów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie. 

3.4 Roczne plany udzielania Finansowania Programowego 

(a) PFR zobowiązany jest przygotowywać i przedstawiać SP roczne plany udzielania Finansowania Programowego w 

sposób określony w rozdziale 4 odpowiednio Dokumentu Programu Tarczy MMŚP oraz Dokumentu Programu 

Tarczy DP. 

(b) Do czasu akceptacji przez SP pierwszego rocznego planu finansowego na rok 2020, PFR działa na podstawie 

projektu planu stanowiącego Załącznik 1. 

4. WYNAGRODZENIE 

(a) Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w niniejszej Umowie SP będzie zobowiązany płacić PFR w 

Okresie Przekazania, odrębnie w odniesieniu do każdego Programu, kwartalne Wynagrodzenie w kwocie netto 

równej, odpowiednio: 

(i) 0,2% każdoczesnej maksymalnej wysokości Finansowania Programowego, jakie może być udzielone przez 

PFR wszystkim Beneficjentom na podstawie Dokumentu Programu Tarczy MMŚP (niezależnie od 

aktualnej rzeczywistej wysokości udzielonego Finansowania Programowego) i 0,2% każdoczesnej 

maksymalnej wysokości Finansowania Programowego, jakie może być udzielone przez PFR wszystkim 

Beneficjentom na podstawie Dokumentu Programu Tarczy DP (niezależnie od aktualnej rzeczywistej 

wysokości udzielonego Finansowania Programowego) rocznie w okresie trzech pierwszych lat Okresu 

Przekazania, podzielonej w każdym z tych lat na cztery równe (z zastrzeżeniem par. (b) poniżej) kwartalne 

raty; 

(ii) 0,15% każdoczesnej maksymalnej wysokości Finansowania Programowego, jakie może być udzielone 

przez PFR wszystkim Beneficjentom na podstawie Dokumentu Programu Tarczy MMŚP (niezależnie od 

aktualnej rzeczywistej wysokości udzielonego Finansowania Programowego) i 0,15% każdoczesnej 

maksymalnej wysokości Finansowania Programowego, jakie może być udzielone przez PFR wszystkim 

Beneficjentom na podstawie Dokumentu Programu Tarczy DP (niezależnie od aktualnej rzeczywistej 

wysokości udzielonego Finansowania Programowego) rocznie w czwartym roku Okresu Przekazania, 

podzielonej na cztery równe (z zastrzeżeniem par. (b) poniżej) kwartalne raty; oraz 

(iii) 0,1% każdoczesnej maksymalnej wysokości Finansowania Programowego, jakie może być udzielone przez 

PFR wszystkim Beneficjentom na podstawie Dokumentu Programu Tarczy MMŚP (niezależnie od 

aktualnej rzeczywistej wysokości udzielonego Finansowania Programowego) i 0,1% każdoczesnej 

maksymalnej wysokości Finansowania Programowego, jakie może być udzielone przez PFR wszystkim 

Beneficjentom na podstawie Dokumentu Programu Tarczy DP (niezależnie od aktualnej rzeczywistej 

wysokości udzielonego Finansowania Programowego) rocznie w piątym i kolejnych latach Okresu 

Przekazania aż do Daty Wygaśnięcia, podzielonej w każdym z tych lat na cztery równe (z zastrzeżeniem 

par. (b) poniżej) kwartalne raty, 

która w każdym przypadku zostanie powiększona o należną kwotę podatku VAT. 



  

 

   

 

(b) W przypadku, gdy Okres Przekazania rozpocznie się lub zakończy w innym dniu niż odpowiednio pierwszy lub 

ostatni dzień kwartału kalendarzowego, wynagrodzenie za okres odpowiednio od Daty Umowy do ostatniego dnia 

kwartału kalendarzowego, w którym ta data przypada, oraz za okres od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego, 

w którym przypada Data Wygaśnięcia, do Daty Wygaśnięcia, zostanie obliczone proporcjonalnie w odniesieniu do 

kwoty, o której mowa w par. (a) powyżej. 

(c) Wynagrodzenie będzie płatne przez SP w ten sposób, że: 

(i) z zastrzeżeniem par. (ii) poniżej, ostatniego Dnia Roboczego każdego kwartału kalendarzowego 

przypadającego w Okresie Przekazania PFR pobierze z Rachunku Programowego środki (które mogą 

stanowić środki pozyskane tytułem Finansowania Zewnętrznego, środki stanowiące Przychody Programu 

i/lub Transze) i przeznaczy je na zapłatę Wynagrodzenia za ten kwartał kalendarzowy; oraz 

(ii) jeżeli w dacie, o której mowa w par. (i) powyżej, suma środków zdeponowanych na Rachunku 

Programowym będzie niewystarczająca, aby pokryć Wynagrodzenie należne PFR w części lub całości, SP, 

na żądanie PFR, dokona w ciągu 7 Dni Roboczych od daty wskazanej w par. (i) powyżej, przelewu kwoty 

niezbędnej do pokrycia całości Wynagrodzenia należnego PFR na Rachunek Programowy, 

przy czym w każdym przypadku płatność Wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie odpowiedniej faktury 

VAT wystawionej przez PFR. 

(d) Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie ma charakter w pełni rynkowy i odzwierciedla 

w należyty sposób ogół kosztów, ryzyk i odpowiedzialności ponoszonych przez PFR w związku z zawarciem i 

wykonaniem Umowy. 

5. KOSZTY PROGRAMOWE 

5.1 Pokrycie Kosztów Zewnętrznych 

(a) SP zobowiązany jest: 

(i) pokrywać w całości Koszty Zewnętrzne ponoszone przez PFR poprzez przekazywanie Transz KZ; oraz 

(ii) pokryć w całości Koszty Zewnętrzne poniesione przez PFR ze Środków Własnych w okresie od 1 kwietnia 

2020 r. do Daty Umowy nie później niż w okresie 10 Dni Roboczych od Daty Umowy. 

przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że w Okresie Przekazania PFR nie będzie 

zobowiązany wobec SP do pokrywania Kosztów Zewnętrznych ze Środków Własnych. 

(b) W zakresie obowiązku SP, o którym mowa w par. (a) powyżej: 

(i) w przypadku, gdy w dacie wymagalności Kosztów Zewnętrznych PFR ie posiada, lub, według swoich 

przewidywań, nie będzie posiadał, na Rachunku Programowym środków Transzy KZ w wysokości 

umożliwiającej mu pełne pokrycie tych kosztów, PFR ma prawo zażądać przekazania mu przez SP (a SP 

będzie zobowiązany do zaspokojenia tego żądania), nie później niż na 5 Dni Roboczych przed datą 

wymagalności tych kosztów i niezależnie od kwot Transz KFZ udzielanych na podstawie par. 5.2, Transzy 

KZ w wysokości umożliwiającej mu pełne pokrycie tych kosztów w dacie ich wymagalności; oraz 

(ii) przekazanie każdej Transzy KZ zostanie udokumentowane odpowiednio fakturą VAT lub innym 

dokumentem rozliczeniowym wystawionym przez PFR, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

obejmującym zagregowaną wysokość Kosztów Zewnętrznych. 



  

 

   

 

5.2 Pokrycie Kosztów Finansowania Zewnętrznego 

(a) Z zastrzeżeniem par. (c) poniżej, Strony postanawiają, że Koszty Finansowania Zewnętrznego będą pokrywane 

wyłącznie ze środków otrzymanych przez PFR: 

(i) od Beneficjentów w postaci Kwot Spłat Programowych; oraz 

(ii) w zakresie, w jakim nie znajdują w danym czasie pokrycia w Kwotach Spłat Programowych, od SP tytułem 

Transz KFZ przekazanych zgodnie z par. (b) poniżej, 

przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że PFR nie będzie zobowiązany wobec SP do 

pokrywania Kosztów Finansowania Zewnętrznego ze Środków Własnych. 

(b) Jeżeli suma Kwot Spłat Programowych, którą PFR rzeczywiście dysponuje w danym czasie, jest niższa od sumy 

zobowiązań PFR wobec wszystkich Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego wynikających z tytułu Dokumentów 

Finansowania Zewnętrznego, które staną się wymagalne w terminie najbliższych 10 Dni Roboczych, PFR ma 

prawo zażądać od SP (a SP będzie zobowiązany do zaspokojenia tego żądania) przekazania  mu, niezależnie od 

Transz KZ udzielanych na podstawie par. 5.1, Transzy KFZ: 

(i) w wysokości równej różnicy pomiędzy wskazanymi wyżej sumami; oraz 

(ii) w terminie przypadającym nie później niż 5 Dni Roboczych przed najbliższą datą wymagalności 

należności, o których mowa powyżej, 

przy czym przekazanie każdej Transzy KFZ zostanie udokumentowane odpowiednim dokumentem 

rozliczeniowym wystawionym przez PFR, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

(c) Niezależnie od postanowień par. (a) i (b) powyżej oraz jakiejkolwiek innej umowy łączącej SP z PFR, oraz z 

zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku, gdy jakiekolwiek wierzytelności 

Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego wobec PFR wynikające z Dokumentów Finansowania Zewnętrznego 

zostaną zaspokojone z: 

(i) zabezpieczeń tych wierzytelności ustanowionych przez PFR na jego aktywach, SP będzie zobowiązany 

dokonać na rzecz PFR zwrotu Kosztów Finansowania Zewnętrznego, które zostały w ten sposób 

poniesione przez PFR, w wysokości równej wartości rynkowej tych aktywów wg stanu na datę tego 

zaspokojenia, ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez renomowanego biegłego rewidenta lub 

rzeczoznawcę wskazanego przez PFR; oraz 

(ii) zabezpieczeń tych wierzytelności ustanowionych przez SP, w tym poprzez spełnienie przez SP świadczenia 

z Gwarancji SP na rzecz Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego, Strony niniejszym dokonują umownego 

potrącenia wszelkich roszczeń regresowych oraz odszkodowawczych SP wobec PFR z powyższego tytułu 

z roszczeniami PFR o zwrot przez SP Kosztów Finansowania Zewnętrznego zaspokojonych w powyższy 

sposób, ze skutkiem całkowitego wygaśnięcia opisanych wyżej roszczeń Stron będących przedmiotem 

potrącenia. 

(d) Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości postanowienia niniejszego par. 5.2, w tym w szczególności dotyczące 

obowiązku przekazania PFR przez SP Transzy KFZ, mają pełne zastosowanie do każdej kwoty płatnej przez PFR 

na rzecz Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego w związku z wykonaniem przez nich prawa do żądania od PFR 

odkupu Obligacji uprzednio objętych przez tych Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego. 

5.3 Pokrycie Kosztów Finansowania Programowego 

(a) Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Koszty Finansowania Programowego powstaną: 



  

 

   

 

(i) Koszty Finansowania Programowego będą pokrywane wyłącznie ze środków, i do wysokości środków, 

otrzymanych przez PFR od SP tytułem pożyczki, o której mowa w par. (b) poniżej, i pod warunkiem 

udzielenia PFR przez SP tej pożyczki; 

(ii) dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że PFR nie będzie zobowiązany wobec SP 

do pokrywania Kosztów Finansowania Programowego ze Środków Własnych; oraz 

(iii) dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że Skarb Państwa nie będzie zobowiązany 

wobec PFR do pokrywania Kosztów Finansowania Programowego ponad kwotę 10.000.000.000 PLN. 

(b) W przypadku zaistnienia Kosztu Finansowania Programowego PFR ma prawo zwrócić do SP reprezentowanego 

przez Ministra Finansów z wnioskiem o zawarcie z PFR umowy pożyczki i wypłatę pełnej kwoty tej pożyczki na 

rzecz PFR, przy czym: 

(i) SP będzie zobowiązany zawrzeć z PFR umowę pożyczki i wypłacić pełną kwotę tej pożyczki na rzecz PFR 

na Rachunek Programowy: 

(a) jeżeli będzie to dopuszczone przepisami prawa; oraz 

(b) jeżeli warunek, o którym mowa w par. (A) będzie spełniony, w terminie 21 Dni Roboczych od 

daty zgłoszenia żądania przez PFR; 

(ii) kwota pożyczki będzie zgodna z żądaniem PFR, przy czym suma kwot głównych pożyczek otrzymanych 

przez PFR kwot pożyczek w każdym roku kalendarzowym Okresu Przekazania nie może przekroczyć 

kwoty 10.000.000.000 PLN; 

(iii) okres spłaty każdej pożyczki udzielonej PFR przez SP w trybie określonym powyżej wraz z odsetkami 

będzie zgodny z żądaniem PFR, przy czym nie może przekroczyć 3 miesięcy od daty wypłaty takiej 

pożyczki, a termin tej spłaty nie będzie równocześnie przypadał później niż ostatniego Dnia Roboczego 

roku kalendarzowego, w którym pożyczka została udzielona; 

(iv) PFR dokona spłaty każdej pożyczki oraz wszelkich odsetek naliczonych od kwoty kapitału takiej pożyczki 

w jednej racie, w ostatnim Dniu Roboczym okresu, na który taka pożyczka została udzielona; oraz 

(v) wynagrodzeniem SP za zawarcie umowy pożyczki i wypłatę kwoty pożyczki na rzecz PFR będą odsetki 

kapitałowe od kwoty głównej tej pożyczki, których łączna kwota za okres, na jaki ta pożyczka została 

udzielona, nie przekroczy sumy bezpośrednich kosztów odsetkowych pozyskania przez SP ze źródeł 

zewnętrznych w dacie udzielenia pożyczki kwoty odpowiadającej kwocie pożyczki na okres 

odpowiadający okresowi spłaty pożyczki. 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

6.1 Ogólne zasady odpowiedzialności SP 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa oraz bez uszczerbku dla 

odpowiedzialności odszkodowawczej SP wobec PFR na zasadach ogólnych oraz szczegółowych zobowiązań SP 

opisanych w Umowie o Zasadach Współpracy, SP ponosi wobec PFR odpowiedzialność za szkodę rzeczywistą, 

jaką może ponieść PFR z powodu niewykonania, lub nienależytego wykonania Umowy przez SP oraz osoby, za 

które SP ponosi odpowiedzialność. 



  

 

   

 

6.2 Ogólne zasady odpowiedzialności PFR 

Zasady wszelkiej odpowiedzialności PFR wynikającej z, lub związanej z, zawarciem, wykonaniem, nienależytym 

wykonaniem lub niewykonaniem niniejszej Umowy oraz realizacją Programów określa Umowa o Zasadach 

Współpracy. 

7. OŚWIADCZENIA 

7.1 Oświadczenia 

Oświadczenia i zapewnienia określone w niniejszym paragrafie składa każda ze Stron drugiej Stronie w datach 

określonych w par. (Terminy składania oświadczeń).  

7.2 Wiążące zobowiązania 

Zobowiązania podejmowane przez nią w Umowie są jej prawnie wiążącymi, ważnymi i wykonalnymi 

zobowiązaniami. 

7.3 Uprawnienia 

Jest uprawniona do zawarcia i wykonania, oraz podjęła niezbędne czynności, aby uzyskać zgody na zawarcie i 

wykonanie, Umowy. 

7.4 Brak konfliktu z innymi zobowiązaniami 

Zawarcie lub wykonanie przez nią Umowy nie jest sprzeczne z: 

(a) żadnymi mającymi do niej zastosowanie przepisami prawa ani regulacjami; 

(b) w przypadku PFR, jego dokumentami założycielskimi; ani 

(c) żadną istotną umową ani istotnym dokumentem, który jest wiążący dla niej lub jej aktywów, chyba, że nie 

będzie miało to wpływu na należyte wykonanie przez daną Stronę Umowy. 

7.5 Terminy składania oświadczeń 

Oświadczenia i zapewnienia zawarte w niniejszym paragrafie: 

(a) zostają złożone przez każdą Stronę w Dacie Umowy; oraz 

(b) za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w par. 7.4, uważa się za powtórzone przez każdą Stronę w 

każdym dniu Okresu Przekazania przez odniesienie do faktów i okoliczności istniejących w takim dniu. 

8. OKRES OBOWIĄZYWANIA 

8.1 Okres Przekazania 

Umowa wchodzi w życie w Dacie Umowy i zostaje zawarta na czas określony odpowiadający Okresowi 

Przekazania. 

8.2 Wypowiedzenie Umowy 

(a) SP będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy wyłącznie z ważnych powodów (które, dla uniknięcia 

wątpliwości, obejmują także zmianę lub uchylenie Dokumentu Programu Tarczy MMŚP i/lub Dokumentu 

Programu Tarczy DP), a PFR z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez SP jego zobowiązań 



  

 

   

 

wynikających z Umowy lub Umowy o Zasadach Współpracy, w każdym przypadku za co najmniej 

pięciomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym dokonane zostanie 

wypowiedzenie, przy czym Strony zgodnie postanawiają, że: 

(i) wypowiedzenie to będzie skuteczne wyłącznie, jeśli zostanie sporządzone na piśmie; oraz 

(ii) w dacie, w której wypowiedzenie dokonane przez którąkolwiek ze Stron stanie się skuteczne (tj. po upływie 

pięciomiesięcznego okresu tego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym 

dokonane zostanie to wypowiedzenie), SP zwolni PFR ze wszystkich zobowiązań (w tym zobowiązań 

wynikających z Dokumentów Finansowania Zewnętrznego, Dokumentów Finansowania Programowego 

oraz umów z Partnerami Programu oraz wszelkiej odpowiedzialności związanej z tymi zobowiązaniami) 

wobec wszelkich podmiotów trzecich, w tym Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentów i 

Partnerów Programu, które PFR zaciągnął na podstawie, lub w związku z, Dokumentami Przekazania, 

poprzez: 

(a) w każdym przypadku, gdy jest to możliwe z uwagi na naturę tych zobowiązań oraz treść umów 

lub dokumentów kreujących powyższe zobowiązania, w tym, w szczególności, w zakresie 

zobowiązań PFR wobec: 

I. Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego o spłatę wszelkich kwot należnych im na 

podstawie, lub w związku z, Dokumentami Finansowania Programowego; 

II. Beneficjentów o wypłatę Finansowania Programowego oraz spełnienie przez PFR 

wszelkich innych zobowiązań wynikających z, lub związanych z, Dokumentami 

Finansowania Programowego; oraz 

III. Partnerów Programu o zapłatę wszelkich kwot należnych im na podstawie umów 

zawartych z nimi na podstawie, lub w związku z, Dokumentami Przekazania, 

poprzez przejęcie tych zobowiązań przez SP, w całości, w trybie określonym w art. 519 par. 2 ust. 

2) Kodeksu Cywilnego, w taki sposób, aby PFR był w całości zwolniony z tych zobowiązań; oraz 

(b) wyłącznie w przypadkach innych niż opisane w par. (A) powyżej, poprzez: 

I. przyjęcie odpowiedzialności względem PFR, w sposób określony w art. 392 Kodeksu 

Cywilnego, za to, że żaden wierzyciel PFR z tytułu zobowiązań, o których mowa w 

niniejszym par. (ii) nie będzie dochodził od PFR spełnienia tych zobowiązań; oraz 

II. zabezpieczenie PFR przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich związanymi z tymi 

zobowiązaniami, o ile roszczenia te nie zostały spowodowane przez działania PFR, za 

które PFR ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy, i z uwzględnieniem zasad tej 

odpowiedzialności określonych w Umowie, 

oraz, w każdym przypadku, poprzez niezwłoczne, lub, na żądanie PFR, zaliczkowe, pokrycie wszelkich 

uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, w tym kosztów doradztwa prawnego i podatkowego, jakie 

PFR poniósł lub może ponieść w związku z powyższym; 

(iii) w dacie, w której wypowiedzenie dokonane przez którąkolwiek ze Stron stanie się skuteczne (tj. po upływie 

pięciomiesięcznego okresu tego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym 

dokonane zostanie to wypowiedzenie), w odniesieniu do wszelkich praw PFR (w tym praw wynikających 

z Dokumentów Finansowania Zewnętrznego, Dokumentów Finansowania Programowego oraz umów z 

Partnerami Programu) wobec wszelkich podmiotów trzecich, w tym Wierzycieli Finansowania 

Zewnętrznego, Beneficjentów i Partnerów Programu, które PFR nabył na podstawie, lub w związku z, 

Dokumentami Przekazania (za wyjątkiem, między innymi, praw do środków otrzymanych tytułem 



  

 

   

 

Wynagrodzenia, zwrotu Kosztów Programowych, Transz oraz wszelkich środków otrzymanych tytułem 

zwolnienia PFR przez SP z jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami Umowy i Umowy 

o Zasadach Współpracy), poprzez: 

(a) w każdym przypadku, gdy jest to możliwe z uwagi na naturę tych praw oraz treść umów lub 

dokumentów kreujących powyższe prawa, poprzez przelew tych praw przez PFR na rzecz SP w 

trybie określonym w art. 509 Kodeksu Cywilnego lub przeniesienie na SP w inny sposób aktywów 

pozyskanych w toku w ramach  Programowego Finansowania Kapitałowego; oraz 

(b) wyłącznie w przypadkach innych niż opisane w par. (A) powyżej, poprzez wydanie SP środków 

pieniężnych otrzymanych przez PFR z tytułu takich praw w trybie przewidzianym dla wydania 

Przychodów Programowych; oraz 

(iv) w dacie, w której wypowiedzenie dokonane przez którąkolwiek ze Stron stanie się skuteczne (tj. po upływie 

pięciomiesięcznego okresu tego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym 

dokonane zostanie to wypowiedzenie), SP będzie zobowiązany: 

(a) zapłacić PFR część Wynagrodzenia należną PFR na podstawie Umowy za okres do daty, gdy 

wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne, i niewypłaconą jeszcze w tej dacie; oraz 

(b) zwrócić PFR całość Kosztów Programowych poniesionych przez niego do tej daty, lub do 

poniesienia których PFR pozostaje zobowiązany po tej dacie, które w tej dacie pozostają jeszcze 

niepokryte przez SP. 

(b) Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron uznaje się równocześnie za wypowiedzenie Umowy o 

Zasadach Współpracy w tym samym czasie. 

(c) W okresie między datą złożenia wypowiedzenia Umowy przez SP oraz datą, w której upływnie okres 

wypowiedzenia określony w par. (a) powyżej, PFR zobowiązany będzie powstrzymać się od pozyskiwania nowego 

Finansowania Zewnętrznego (lub zwiększania wysokości istniejącego) oraz od udzielania nowego Finansowania 

Programowego (co nie dotyczy obowiązku PFR w zakresie wywiązania się z jego zobowiązań wynikających z 

Dokumentów Finansowania Programowego zawartych do daty otrzymania przez PFR wypowiedzenia SP 

(uwzględniając tą datę). 

8.3 Odstąpienie od Umowy 

Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1 Brak potrąceń 

Płatności Wynagrodzenia, Kosztów Programowych i Transz przez SP na rzecz PFR będą dokonywane przez SP 

bez potrąceń i roszczeń wzajemnych oraz bez odliczeń na poczet potrąceń i roszczeń wzajemnych. 



  

 

   

 

9.2 Księgi rachunkowe 

Księgi rachunkowe PFR, w braku oczywistych błędów, stanowić będą rozstrzygający dowód dla potrzeb obliczeń 

Kosztów Programowych, Transz i Przychodów Programowych oraz wszelkich innych kwot, których obliczenie 

będzie konieczne w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy. 

9.3 Zawiadomienia 

(a) Wszelkiego rodzaju zawiadomienia, które mają być składane na mocy Dokumentów Przekazania lub w związku z 

nimi, będą sporządzane na piśmie lub elektronicznie i, o ile nie zastrzeżono inaczej, mogą być przesyłane listownie 

lub za pomocą poczty elektronicznej. 

(b) Zawiadomienia, o których mowa w par. (a) powyżej będą uważane za skutecznie złożone: 

(i) w wypadku przesłania pocztą, po doręczeniu pod odpowiedni adres lub po upływie pięciu Dni Roboczych 

od ich nadania, z opłatą pocztową opłaconą z góry, w kopercie zaadresowanej do danej Strony pod 

właściwy adres; oraz 

(ii) w wypadku przesłania elektronicznie, z chwilą, gdy zawiadomienie zostało faktycznie otrzymane w 

czytelnej formie, przy czym zawiadomienie elektroniczne, które w innym wypadku zostałoby uznane za 

skutecznie złożone w innym dniu niż Dzień Roboczy lub po godzinach pracy Strony w Dniu Roboczym, 

będzie uważane za skutecznie złożone dopiero w następnym Dniu Roboczym. 

(c) Za dane kontaktowe danej Strony dla potrzeb wszelkich zawiadomień, o których mowa w par. (a) powyżej, będą 

uznawane poniższe dane: 

(i) dane kontaktowe SP: 

Adres: Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa  

E-mail: jadwiga.emilewicz@mr.gov.pl 

Do rąk: Jadwiga Emilewicz 

 

(ii) dane kontaktowe PFR: 

Adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa  

E-mail: pawel.borys@pfr.pl 

Do rąk: Paweł Borys 

(d) Każda Strona może zmienić swoje dane kontaktowe zawiadamiając o tym drugą Stronę z wyprzedzeniem pięciu 

Dni Roboczych.  

9.4 Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obydwu Stron wyrażonej w formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9.5 Zmiany Stron 

(a) Z zastrzeżeniem par. (b) poniżej, żadna ze Stron nie ma prawa dokonać: 

(i) przelewu jakichkolwiek jej praw; 

(ii) rozporządzenia jej prawami w inny sposób niż określony w par. (i), w tym, w szczególności, poprzez ich 

obciążenie jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym; i/lub 



  

 

   

 

(iii) przeniesienia jakichkolwiek jej zobowiązań, 

w każdym przypadku wynikających z Umowy, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, bez uprzedniej, pisemnej 

zgody drugiej Strony. 

(b) PFR ma prawo dokonać przelewu części lub całości wszelkich wierzytelności pieniężnych wobec SP wynikających 

z, lub związanych z, Umową, po uzyskaniu akceptacji SP w trybie Procedury Akceptacji, której udzielenia SP 

bezzasadnie nie odmówi. 

9.6 Częściowa nieważność 

(a) Z zastrzeżeniem par. (b) poniżej, jeżeli w jakimkolwiek czasie jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie lub 

stanie się niezgodne z prawem, nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem w świetle 

polskiego prawa, nie wpłynie to na zgodność z prawem, ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych 

postanowień Umowy, i Umowa zachowa ważność i skuteczność, z wyjątkiem nieważnych lub bezskutecznych 

postanowień. 

(b) Nieważne lub bezskuteczne postanowienie będzie uważane za zastąpione przez ważne i skuteczne postanowienie, 

które pod względem prawnym i gospodarczym jest najbliższe zamiarowi, jaki Strony miały lub miałyby zgodnie z 

celem Umowy, gdyby rozważyły tę kwestię przy zawieraniu Umowy. 

9.7 Środki prawne i zrzeczenie się praw 

Żadne niewykonanie lub zwłoka w wykonaniu przez którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek prawa lub środka 

prawnego przysługującego jej na podstawie Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa lub środka 

prawnego. 

9.8 Całość Umowy 

Umowa:  

(a) stanowi całość umowy pomiędzy Stronami w zakresie objętym jej treścią; oraz  

(b) zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy, wyraźne lub dorozumiane, w zakresie objętym jej treścią. 

9.9 Egzemplarze 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PFR i dwa 

egzemplarze dla SP. 

9.10 Prawo właściwe 

Umowa oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z niej wynikające lub z nią związane podlegają prawu 

polskiemu. 

9.11 Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne 

właściwe dla siedziby PFR. 

NINIEJSZA UMOWA została zawarta w dniu określonym na wstępie. 
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Roczny plan udzielania finansowania na rok 2020 

Opis głównych założen i parametrów (1/2)  
 

   

1. Zakładane kwoty udzielanych subwencji finansowych 
 100 mld  zł udzielonego Finansowania Programowego dla ponad 370 tys. firm (ok. 70% pokrycia wszystkich, którzy mogliby ubiegać się o finansowanie) zatrudniających ponad 3,3 mln pracowników 
       Dystrybucja (% finansowania w danym miesiącu)*  

Produkt   Limit środków Średnie finansowanie Liczba firm  kwi'20 maj'20 cze'20 lip'20 sie'20  
Tarcza Finansowa dla Mikrofirm  25 000 000 000 zł 72 000 zł 347 222  --  60%  30%  10%  --   
Tarcza Finansowa dla MŚP  50 000 000 000 zł 1 878 000 zł 26 624  --  50%  40%  10%  --   
Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw  25 000 000 000 zł 80 000 000 zł 313  --  25%  25%  25%  25%   

Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm  10 000 000 000 zł 100 000 000 zł 125        
Tarcza Finansowa dla Duzych Firm  7 500 000 000 zł 75 000 000 zł 94        
Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm  7 500 000 000 zł 50 000 000 zł 94         

  
2. Zakładane źródła finansowania Programu przez PFR 
 Emisja 3, 4, 5, 7 i 10-letnich obligacji na kwotę 101,1 miliarda zł rozłożonych równomiernie w czasie, o stałym oprocentowaniu i rocznej płatności kuponu obejmowane przez NBP i prywatny sektor 
finansowy 

       Dystrybucja (finansowanie w danym miesiącu)*  
Obligacje   Wartość emisji** Oprocentowanie**   kwi'20 maj'20 cze'20 lip'20 sie'20  

3-letnie  20 000 000 000 zł 1,5%   3 mld zł 15 mld zł 2 mld zł -- --  
4-letnie  20 000 000 000 zł 1,6%   -- 15 mld zł 5 mld zł -- --  
5-letnie  20 000 000 000 zł 1,7%   -- 10 mld zł 10 mld zł -- --  
7-letnie  20 000 000 000 zł 1,9%   -- 10 mld zł 10 mld zł -- --  
10-letnie  21 100 000 000 zł 2,1%   -- 11 mld zł 10 mld zł -- --   

  
3. Przewidywane kwoty subwencji bezzwrotnej 
 Portfel subwencji w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm, MŚP oraz Dużych Firm będzie częściowo umorzony, co wraz z pewnym poziomiem niespłacanych finansowań może spowodować, że z tego 
tytułu Skarb Państwa będzie musiał pokryć ok. 56 mld zł wartości całości programu 

 Umorzenia   Wartość %   Dystrybucja        
Tarcza Finansowa dla Mikrofirm  15 697 479 200 zł 62,8%   Umorzenia są dokonywane po 12 miesiącach od udzielenia  
Tarcza Finansowa dla MŚP  31 392 825 100 zł 62,8%   finansowania, tj. okres maj-sierpień 2021   
Tarcza Finansowa dla Duzych Firm   4 802 000 000 zł 64,0%         
 Σ 51 892 304 300 zł 51,9%         
            

Niespłacone finansowanie przez przedsiębiorców   Wartość %   Dystrybucja        
Tarcza Finansowa dla Mikrofirm  939 608 550 zł 3,8%   Zakładamy, że mała część firm z powodu kryzysu może nie  
Tarcza Finansowa dla MŚP  1 883 857 013 zł 3,8%   móc spłacać finansowania już po 3 miesiącach od udzielenia  
Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw  1 520 000 000 zł 6,1%   przy czym zdecydowana większość będzie w 2020  

Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm  640 000 000 zł 6,4%         
Tarcza Finansowa dla Duzych Firm  640 000 000 zł 8,5%         
Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm   240 000 000 zł 3,2%         

 Σ 4 343 465 563 zł 4,3%          
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Roczny plan udzielania finansowania na rok 2020 

Opis głównych założen i parametrów (2/2)  
 

4. Przewidywane kwoty zwrotu subwencji finansowej 
 Zakładamy zgodnie z programem, że przedsiębiorstwa będą po roku od udzielenia finansowania spłacały w okresie 2-3 kolejnych lat w równych ratach miesięcznych - z wyłączeniem finansowania 

kapitałowego, którego spłaty nie przewidujemy w całości po 7 latach od udzielenia 
 

Niespłacone finansowanie przez przedsiębiorców   
okres karencji w 

spłacie okres spłaty   Dystrybucja        
Tarcza Finansowa dla Mikrofirm  12 msc. 24 msc.   Zgodnie z powyższymi założeniami, tj. od maja 2021   

Tarcza Finansowa dla MŚP  12 msc. 24 msc.   
do sierpnia 2023 (nie dotyczy finansowania 
kapitałowego)  

Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw            
Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm  12 msc. 24 msc.         
Tarcza Finansowa dla Duzych Firm  12 msc. 36 msc.         
Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm   84 msc. n.d.         

 

  
5. Przewidywane kwoty wnoszone przez ministra właściwego do spraw gospodarki na pokrycie wynagrodzenia PFR i kosztów Programu 
 Ministerstwo Rozwoju w imieniu Skarbu Państwa pokryje wynagrodzenie oraz koszty programu 
 Wynagrodzenie zryczałtowane PFR   % Kwoty Programu    Dystrybucja          

2020  0,20%     
Płatne na koniec każdego kwartału kalendarzowego począwszy od 
30.06.2020 

2021  0,20%            
2022  0,20%            
2023  0,15%            

2024-2030  0,10%            
             

Pozostałe koszty programu   Warunki      Dystrybucja          
Płatność kuponu od obligacji (łącznie ponad 10 
mld zł)  1,3-2,1% w zalezności od tenoru   

- zgodnie z harmonogramem obligacji - płatne co 12 
msc.    
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Roczny plan udzielania finansowania na rok 2020 

Poziom zaangażowania środków Programów  
 

(w mld zł) 

 2020  2020 2021 2022 2023 … 2029 2030 
 

% 

 IV V VI VII VIII IX X XI XII  
 

Udzielone Finansowanie Programowe (skum.)  46,2  80,0  93,7  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0   100,0  100,0  100,0  100,0   100,0  100,0   100%  

 Tarcza Finansowa dla Mikrofirm   15,0  22,5  25,0  25,0  25,0  25,0  25,0  25,0   25,0  25,0  25,0  25,0   25,0  25,0   25%  

 Tarcza Finansowa dla MŚP   25,0  45,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0   50,0  50,0  50,0  50,0   50,0  50,0   50%  

 Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw   6,2  12,5  18,7  25,0  25,0  25,0  25,0  25,0   25,0  25,0  25,0  25,0   25,0  25,0   25%  

 Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm   2,5  5,0  7,5  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0   10,0  10,0  10,0  10,0   10,0  10,0   10%  

 Tarcza Finansowa dla Duzych Firm   1,9  3,7  5,6  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5   7,5  7,5  7,5  7,5   7,5  7,5   8%  

 Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm    1,9  3,7  5,6  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5   7,5  7,5  7,5  7,5    7,5  7,5   8%  
                        
                        

A 

 Udzielone Finansowanie Programowe  46,2  80,0  93,6  99,4  98,4  97,5  96,9  96,5   96,5  36,2  18,1  7,7   --  --   #REF! 

  Tarcza Finansowa dla Mikrofirm   15,0  22,5  25,0  24,9  24,7  24,5  24,4  24,4   24,4  6,5  2,3  --   --  --   #REF! 

  Tarcza Finansowa dla MŚP   25,0  45,0  49,9  49,8  49,4  49,0  48,8  48,7   48,7  13,0  4,6  --   --  --   #REF! 

  Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw    6,2  12,5  18,7  24,7  24,4  24,0  23,6  23,5   23,5  16,7  11,3  7,7    --  --   #REF! 

B 

 Umorzone kwoty Subwencji Finansowych --  --  --  --  --  --  --  --   --  51,9  51,9  51,9   16,3  --   #REF! 

  Tarcza Finansowa dla Mikrofirm   --  --  --  --  --  --  --  --   --  15,3  15,3  15,3   4,8  --   15%  

  Tarcza Finansowa dla MŚP   --  --  --  --  --  --  --  --   --  31,9  31,9  31,9   10,0  --   30%  

  Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw    --  --  --  --  --  --  --  --   --  4,7  4,7  4,7    1,5  --   4%  

C 

 Niespłacone Finansowanie Programowe  --  --  0,1  0,6  1,6  2,5  3,1  3,5   3,5  4,2  4,3  4,3   --  --   #REF! 

  Tarcza Finansowa dla Mikrofirm   --  --  0,0  0,2  0,4  0,7  0,8  0,9   0,9  1,1  1,2  1,2   --  --   3%  

  Tarcza Finansowa dla MŚP   --  --  0,0  0,2  0,6  0,9  1,1  1,3   1,3  1,5  1,6  1,6   --  --   4%  

  Tarcza dla Dużych Przedsiębiorstw    --  --  0,0  0,2  0,6  0,9  1,1  1,3   1,3  1,5  1,6  1,6    --  --   4%  

D  Kwota główna Finansowania Zew.  18,0  69,1  101,1  101,1  101,1  101,1  101,1  101,1  101,1   101,1  101,1  101,1  81,1    21,1  --   #REF! 

E  Gotówka na Rachunkach  18,0  22,9  21,1  7,4  1,1  1,0  1,0  1,0  1,0   1,0  8,5  26,3  16,7   3,8  0,0   #REF! 

  + Kwota Spłaty Programowej  --  --  --  --  --  --  --  --  --   --  7,7  25,6  16,1   3,7  --    

  + z tytułu Finansowania Zewnętrznego  18,0  22,9  21,1  7,4  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1   1,1  1,1  1,1  1,1   1,1  1,1   4%  

  + z tytułu Odsetek od środków gotówkowych --  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,1  0,2   0,3  0,3   4%  

  - pozostałe Koszty Programowe  --  --  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2   0,2  0,4  0,6  0,7   1,3  1,4    
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Roczny plan udzielania finansowania na rok 2020 

Symulacja wpłat z Ministerstwa Rozwoju na rachunki Programów  
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7.6 Załącznik 6. Projekt Umowy o Zasadach Współpracy 
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NINIEJSZA UMOWA została zawarta w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

PRZEZ: 

(3) SKARB PAŃSTWA, zwany dalej SP, reprezentowany przez: 

Ministra Rozwoju – kierującego działem gospodarka w rozumieniu art. 9 Ustawy o Działach Administracji (jak 

zdefiniowano poniżej), z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (Minister 

Rozwoju), 

oraz 

(4) POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458, z kapitałem zakładowym w dacie niniejszej Umowy w 

wysokości 2.453.326.553 PLN (w całości opłaconym), zwaną dalej PFR, reprezentowaną przez: 

Pawła Borysa – Prezesa Zarządu; oraz 

Bartosza Marczuka – Wiceprezesa Zarządu. 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

(F) Rada Ministrów, w dniu 27 kwietnia 2020 r., w drodze Uchwały w sprawie programu rządowego „Tarcza 

finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” oraz Uchwały w sprawie programu rządowego „Tarcza 

finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, podjęła decyzję o realizacji rządowych 

programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami COVID-19 (jak 

zdefiniowano poniżej); 

(G) rządowe programy, o których mowa powyżej, zostały notyfikowane Komisji Europejskiej za pomocą Wniosku 

Notyfikacyjnego (jak zdefiniowano poniżej); 

(H) zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy o SIR (jak zdefiniowano poniżej) Rada Ministrów może powierzyć PFR realizację 

wyżej wskazanych programów; 

(I) zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6) Ustawy o SIR realizacja wyżej wskazanych programów należy do zakresu 

ustawowych zadań PFR; oraz 

(J) SP i PFR zawarli, na podstawie art. 21a ust. 5 Ustawy o SIR umowę określającą warunki i tryb przekazywania 

przez SP, reprezentowanego przez Ministra Rozwoju działającego w porozumieniu z Ministrem Finansów, 

środków na pokrycie wynagrodzenia oraz kosztów, które poniesie PFR w związku z realizacją Programów; oraz 

(K) W Programach przewidziano, że SP i PFR zawrą niniejszą umowę określającą wzajemne zasady odpowiedzialności 

dotyczące realizacji Programów i umowy, o której mowa w par. (E) powyżej, 

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje. 
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10. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

10.1 Definicje 

W niniejszej Umowie: 

Umowa oznacza niniejszą umowę o zasadach współpracy przy realizacji programów rządowych. 

Umowa o Przekazaniu Środków oznacza umowę o warunkach i trybie przekazania środków na realizację 

programów rządowych z dnia 27 kwietnia 2020 r., zawartą pomiędzy SP i PFR. 

10.2 Wykładnia 

Postanowienia par. 1, 2.1(b) i (c), 3.1 oraz par. 6, 7 i 9 Umowy o Przekazaniu Środków stosuje się do Umowy w 

taki sposób, jakby stanowiły jej integralną część, a referencje do "Umowy" zawarte w wyżej wymienionych 

postanowieniach Umowy o Przekazaniu Środków stanowiły referencje do niniejszej Umowy. 

11. PRZEDMIOT UMOWY 

11.1 Zobowiązania Stron 

Na podstawie Umowy SP i PFR postanowili określić wzajemne zasady odpowiedzialności dotyczące realizacji 

Programów oraz, niezależnie od powyższego, związanej z zawarciem, wykonaniem, nienależytym wykonaniem 

lub niewykonaniem Umowy o Przekazaniu Środków przez Strony 

11.2 Natura Umowy 

(a) Umowa została zawarta pomiędzy Stronami na podstawie art. 21a ust. 1 Ustawy o SIR, uchwał Rady Ministrów z 

dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz art. 3531 Kodeksu Cywilnego, i, dla uniknięcia wątpliwości: 

(i) stanowi podstawę zobowiązania SP wobec PFR do zaspokojenia wszelkich wierzytelności i roszczeń PFR 

wobec SP, o których mowa w Umowie, całkowicie niezależną od art. 21a ust. 1 Ustawy o SIR i treści 

wspomnianych uchwał Rady Ministrów; oraz 

(ii) ma charakter umowy nienazwanej i Strony, w najszerszym możliwym zakresie, wyłączają stosowanie do 

Umowy wszelkich przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym, w szczególności, przepisów Kodeksu 

Cywilnego dotyczących umowy zlecenia, umowy o świadczeniu usług oraz wykonania i skutkach 

niewykonania umów wzajemnych, zastępując je każdorazowo odpowiednimi postanowieniami Umowy. 

(b) Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa: 

(i) nie stanowi umowy o świadczenie przez osobę trzecią w rozumieniu art. 391 Kodeksu Cywilnego, w tym, 

w szczególności, w odniesieniu do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań lub spełniania jakichkolwiek 

świadczeń przez Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentów lub Partnerów Programu na 

rzecz PFR; 

(ii) nie stanowi umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 Kodeksu Cywilnego, w 

tym, w szczególności, w odniesieniu do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań lub spełniania jakichkolwiek 

świadczeń przez PFR na rzecz Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentów lub Partnerów 

Programu; oraz 

(iii) nie kreuje po stronie jakichkolwiek osób trzecich wierzytelności, praw, roszczeń, zarzutów ani uprawnień 

kształtujących wobec którejkolwiek ze Stron. 
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11.3 Zmiany prawa i Dokumentów Programowych  

Z zastrzeżeniem par. 4.2, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian, w tym, w szczególności, uchylenia lub 

zastąpienia postanowień Dokumentu Programu Tarczy MMŚP, Dokumentu Programu Tarczy DP lub 

jakiegokolwiek przepisu prawa, które wpływają na prawa i obowiązki PFR wynikające z Dokumentów Przekazania 

(w tym, w szczególności, zmiany lub uchylenia art. 21a Ustawy o SIR), Strony zobowiązane są dokonać, w 

niezbędnym zakresie, zmiany Umowy, przy czym, na skutek takiej zmiany Umowy, bez zgody PFR wyrażonej 

według jego swobodnego uznania: 

(a) PFR nie może być pozbawiony jakichkolwiek praw, które przysługują mu wobec SP w Dacie Umowy, ani 

jakiekolwiek takie prawa nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczone, w tym, w szczególności, 

poprzez wyłączenie lub uprawnienie roszczeń PFR wobec SP o zapłatę Wynagrodzenia, zwrot Kosztów 

lub przekazanie Transz; oraz 

(b) na PFR nie mogą być nałożone jakiekolwiek obowiązki inne niż te, które zobowiązał się wykonać na 

podstawie Umowy w Dacie Umowy, ani jakiekolwiek istniejące pierwotnie obowiązki PFR nie mogą być 

w jakikolwiek sposób rozszerzone, w tym, w szczególności, poprzez nałożenie na PFR obowiązku 

zwiększenia maksymalnych kwot Finansowania Zewnętrznego i Finansowania Programowego 

przewidzianych w Umowie. 

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

12.1 Ogólne zasady odpowiedzialności SP 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa oraz bez uszczerbku dla 

odpowiedzialności odszkodowawczej SP wobec PFR na zasadach ogólnych oraz szczegółowych zobowiązań 

opisanych w par. 3.2, SP ponosi wobec PFR odpowiedzialność za pełną wysokość szkody, jaką może ponieść PFR 

z powodu: 

(a) realizacji Programów na zasadach określonych w Dokumentach Programowych; oraz 

(b) niewykonania, lub nienależytego wykonania Umowy oraz Umowy o Przekazaniu Środków przez SP oraz 

osoby, za które SP ponosi odpowiedzialność. 

12.2 Roszczenia osób trzecich i status Osób Powiązanych 

(a) SP, na własny koszt i własnym staraniem, zabezpieczy PFR przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich 

związanymi z: 

(i) zawarciem i wykonaniem Umowy oraz Umowy o Przekazaniu Środków przez Strony; oraz 

(ii) realizacją Programów przez PFR, 

oraz zwolni PFR od odpowiedzialności wobec takich osób trzecich z powyższego tytułu za wyjątkiem roszczeń 

dotyczących: 

(a) szkód, które te osoby trzecie poniosły na skutek zawinionego niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez PFR umów lub innych dokumentów zawartych między PFR i tymi osobami 

trzecimi; lub 

(b) szkód, które PFR wyrządził tym osobom trzecim z własnej winy w rozumieniu art. 415 Kodeksy 

cywilnego  
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w każdym przypadku o ile szkody te wystąpiłyby niezależnie od zachowania SP na gruncie niniejszej Umowy oraz 

Umowy o Przekazaniu Środków, w tym, w szczególności, gdyby wystąpiły również wtedy, gdyby SP należycie 

wykonał wszystkie swoje zobowiązania wynikające z Umowy oraz Umowy o Przekazaniu Środków. 

(b) SP zobowiązuje się wobec PFR i każdej Osoby Powiązanej, że nie podejmie przeciwko jakiejkolwiek Osobie 

Powiązanej żadnych działań ani czynności związanych z potencjalnym niewykonaniem, lub nienależytym 

wykonaniem Umowy oraz Umowy o Przekazaniu Środków przez PFR, w tym, w szczególności: 

(i) nie będzie dochodził w związku z powyższym jakichkolwiek roszczeń ani pociągał do odpowiedzialności 

jakiejkolwiek Osoby Powiązanej z jakiegokolwiek tytułu; oraz 

(ii) zajmie stanowisko wspierające Osoby Powiązane we wszelkich postępowaniach dotyczących 

potencjalnego niewykonania lub nienależytego wykonania przez PFR obowiązków wynikających z 

Dokumentów Przekazania zainicjowanych z inicjatywy osób trzecich. 

(c) SP zabezpieczy każdą Osobę Powiązaną przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich związanymi z: 

(i) okolicznościami, o których mowa w par. (a)(ii) powyżej; oraz 

(ii) świadczeniem przez Osoby Powiązane pracy lub usług na rzecz PFR w związku z zawarciem i wykonaniem 

Umowy oraz Umowy o Przekazaniu Środków przez Strony, 

oraz zwolni każdą Osobę Powiązaną z wszelkiej odpowiedzialności wobec takich osób trzecich z powyższego 

tytułu w zakresie, w jakim te roszczenia i odpowiedzialność nie obejmują szkód, które Osoba Powiązana wyrządziła 

tym osobom z własnej winy w rozumieniu art. 415 Kodeksu Cywilnego. 

12.3 Ogólne zasady odpowiedzialności PFR 

(a) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa oraz par. 3.4, odpowiedzialność PFR 

za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie, Umowy oraz Umowy o Przekazaniu Środków, a także za brak 

realizacji, albo nienależytą realizację jakichkolwiek aspektów Programów, będzie ograniczona: 

(i) wyłącznie do szkód wyrządzonych SP przez PFR z winy umyślnej PFR, rażącego niedbalstwa PFR lub 

niedochowania przez PFR Należytej Staranności (z zastrzeżeniem par. (b) poniżej); oraz 

(ii) w odniesieniu do każdej szkody, o której mowa w par. (i) powyżej: 

(a) wyłącznie do wysokości rzeczywiście poniesionej przez SP szkody, z wyłączeniem utraconych 

przez SP korzyści; oraz 

(b) niezależnie od par. (A) powyżej, wyłącznie do wysokości nieprzekraczającej łącznie w okresie 

obowiązywania Umowy łącznej sumy Wynagrodzenia netto (bez VAT) rzeczywiście zapłaconego 

PFR przez SP na podstawie Umowy o Przekazaniu Środków, 

przy czym, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony potwierdzają, że PFR nie ponosi odpowiedzialności 

za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie Umowy  oraz Umowy oraz Umowy o Przekazaniu Środków ani też z 

brak realizacji, albo nienależytą  realizację jakichkolwiek aspektów Programów (w tym ostatnim zakresie z 

zastrzeżeniem odpowiedzialności, jaką ponosi za brak realizacji, albo nienależytą  realizację jakichkolwiek 

aspektów Programów wyłącznie w sposób, o którym mowa w par. 3.2(A) i (B) powyżej), w jakikolwiek sposób 

lub w jakimkolwiek zakresie, wobec jakiejkolwiek innej osoby niż SP, w tym, w szczególności, wobec Wierzycieli 

Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentów i Partnerów Programu. 
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(b) Dla potrzeb oceny dochowania przez PFR Należytej Staranności przy wykonaniu Umowy, Umowy o Przekazaniu 

Środków oraz realizacji jakichkolwiek aspektów Programów na podstawie Dokumentów Programowych będę 

brane następujące okoliczności: 

(i) nadzwyczajny charakter, pilność oraz znaczenie wdrożenia Programów dla realizacji podstawowego 

interesu ekonomicznego Rzeczpospolitej Polskiej i SP w związku ze skutkami gospodarczymi COVID-19; 

(ii) obiektywne okoliczności wywołane COVID-19, w tym działanie przez PFR w obliczu konieczności 

powstrzymania i ograniczenia negatywnych skutków COVID -19 dla polskiej gospodarki, a tym samym 

dla Beneficjentów; 

(iii) wymogi SP dotyczące: 

(a) przyjęcia przez PFR nadzwyczajnie szybkiego tempa realizacji Programów; oraz 

(b) stosowania przez PFR uproszczonych i przyspieszonych procedur weryfikacji Warunków 

Programowych, pozyskiwania Finansowania Zewnętrznego i udzielania Finansowania 

Programowego, 

które uniemożliwiają zachowanie standardowych zasad starannego działania i wymagają zastosowania 

przez PFR odpowiednio zmodyfikowanych zasad starannego działania zgodnie z Zasadą Racjonalnej 

Uznaniowości, jakie stosują w normalnych okolicznościach instytucje finansowe na polskim rynku 

finansowym przy finansowaniu przedsiębiorców, oraz, niezależnie od powyższego, jakie powinny być 

stosowane przez profesjonalny podmiot przy realizacji projektów o skali i naturze Programów, pod 

warunkiem, że PFR będzie działał w powyższym zakresie zgodnie z Procedurą Weryfikacji Warunków 

Programowych, która była uprzednio zaakceptowana przez SP w trybie Procedury Akceptacji; oraz 

(iv) fakt udzielania Finansowania Programowego Beneficjentom znajdującym się w trudnej sytuacji 

gospodarczej i pozbawionym zdolności kredytowej, co może mieć wpływ na zdolność spłaty lub zwrotu 

przez nich tego finansowania; 

a działanie przez PFR przy realizacji Programów zgodnie z wynikającą z Programu Zasadą Racjonalnej 

Uznaniowości stanowić będzie należyte wykonanie obowiązków PFR i nie może skutkować odpowiedzialnością 

PFR za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub Umowy o Przekazaniu Środków.  

12.4 Szczególne zasady odpowiedzialności PFR 

(a) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, w tym przepisów Kodeksu Cywilnego 

dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej, i niezależnie od ograniczeń 

odpowiedzialności PFR określonych w par. 3.3, a także mając na uwadze nadzwyczajny charakter, pilność oraz 

znaczenie wdrożenia Programów dla realizacji podstawowego interesu ekonomicznego Rzeczpospolitej Polskiej i 

SP w związku ze skutkami gospodarczymi COVID-19, w tym uwzględniając wymogi SP dotyczące przyjęcia przez 

PFR nadzwyczajnie szybkiego tempa realizacji Programów oraz stosowania przez PFR uproszczonych procedur 

weryfikacji Warunków Programowych i udzielania Finansowania Programowego, Strony uzgadniają, że PFR nie 

przyjmuje na siebie i nie ponosi wobec SP jakiejkolwiek odpowiedzialności za: 

(i) możliwość i termin spłaty Finansowania Zewnętrznego w sytuacji, gdy SP nie wykonuje należycie i 

terminowo swoich zobowiązań do zapewnienia Transz na poczet Kosztów Finansowania Zewnętrznego i 

do pokrycia Kosztów Finansowania Zewnętrznego; 

(ii) możliwość i termin udzielenia Finansowania Programowego (w tym z tytułu zawartych już Dokumentów 

Finansowania Programowego) w przypadku braku pozyskania Finansowania Zewnętrznego i/lub w 
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przypadku, gdy SP nie udzieli PFR pożyczki, o której mowa w par. 5.3 Umowy o Przekazaniu Środków, 

i/lub w przypadku, gdy łączna wysokość pozyskanego Finansowania Zewnętrznego i udzielonej przez SP 

pożyczki, o której mowa w par. 5.3 Umowy o Przekazaniu Środków, będzie niewystarczająca do pełnego 

pokrycia Kosztów Finansowania Programowego, jego łączną wysokość i łączną ilość Beneficjentów, 

którzy zadeklarowali udział w Programie; 

(iii) łączną wysokość zwrotu, spłaty lub zysku z Finansowania Programowego oraz łączną wysokość kwoty, w 

zakresie której Beneficjenci będą zwolnieni z obowiązku zwrotu lub spłaty Finansowania Programowego, 

przy czym PFR będzie odpowiadał za podjęcie, z Należytą Staranności i na Zasadzie Racjonalnej 

Uznaniowości, racjonalnie uzasadnionych czynności zmierzających do dochodzenia od Beneficjentów 

zaspokojenia wierzytelności PFR wynikających z Dokumentów Finansowania Programowego, które będą 

niezaspokojone przez Beneficjentów w datach ich wymagalności (za wyjątkiem sytuacji, gdy 

wierzytelności te zostaną, za zgodą SP, zbyte na rzecz osoby trzeciej lub uznane za stracone); 

(iv) ilość wniosków Beneficjentów o udział w Programach oraz termin, sposób i rezultat ich rozpatrzenia na 

skutek wyczerpania Kwot Programów lub tymczasowy lub stały brak środków umożliwiających udzielanie 

Finansowania Programowego; 

(v) brak możliwości zastosowania przez któregokolwiek z Partnerów Programu będącego instytucją 

obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu wobec Beneficjenta, jego przedstawiciela lub beneficjenta rzeczywistego 

środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu art. 34 ust. 1 tej ustawy;  

(vi) dostępność, prawdziwość, kompletność, aktualność, możliwość weryfikacji oraz ewentualną odmowę 

udostępnienia przez Beneficjenta lub jakąkolwiek inną osobę lub organ administracji jakichkolwiek 

Danych Programowych, w tym, w szczególności, jakichkolwiek oświadczeń wiedzy i woli Beneficjenta 

składanych wobec PFR lub Partnera Programu, pod warunkiem, że PFR będzie działał w zakresie 

pozyskiwania i weryfikacji Danych Programowych zgodnie z Procedurą Weryfikacji Warunków 

Programowych, która była uprzednio zaakceptowana przez SP w trybie Procedury Akceptacji; 

(vii) wszelkie następstwa: 

(a) stosowania dla potrzeb realizacji Programu Warunku Programowego określonego w par. 3.1.7 

(Beneficjenci Programu) odpowiednio Dokumentu Programu Tarczy MMŚP oraz Dokumentu 

Programu Tarczy DP; 

(b) uznania przez jakikolwiek sąd, trybunał, organ administracji, organ Unii Europejskiej albo 

jakikolwiek inny podmiot, że którykolwiek z Warunków Programowych ma charakter 

dyskryminujący lub jest niezgodny z jakimkolwiek przepisem bezwzględnie obowiązującego 

prawa (w tym prawa Unii Europejskiej) lub zasadami współżycia społecznego; oraz 

(viii) sposób wykorzystania Finansowania Programowego przez Beneficjenta i monitorowanie tego sposobu 

wykorzystania (przy czym, w odniesieniu do monitorowania, w inny sposób niż poprzez zawarcie w 

Dokumentach Finansowania Programowego, w zakresie możliwym w świetle bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych i innych 

tajemnic chronionych prawnie, zobowiązania Beneficjenta do przedstawiania PFR okresowych 

sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania Finansowania Programowego przez Beneficjenta); 

(ix) wykonanie, nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez jakąkolwiek osobę (inną niż Osoba 

Powiązana), w tym, w szczególności, Wierzyciela Finansowania Zewnętrznego, Beneficjenta i Partnera 

Programu, jakiejkolwiek umowy lub innego dokumentu, zawartego pomiędzy taką osobą i PFR w związku 

z realizacją przez PFR Programów lub wykonaniem przez PFR jakichkolwiek jego innych obowiązków 
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wynikających z Dokumentów Przekazania za wyjątkiem, sytuacji, gdy takie wykonanie, nienależyte 

wykonanie lub niewykonanie przez jakąkolwiek osobę jakiejkolwiek takiej umowy lub innego dokumentu 

było spowodowane wyłącznie winą umyślną, rażącym niedbalstwem lub niedochowaniem Należytej 

Staranności przez PFR; 

(x) wszelkie następstwa uznania przez jakikolwiek sąd, trybunał, organ administracji, organ Unii Europejskiej 

albo jakikolwiek inny podmiot, że: 

(a) jakiekolwiek postanowienie Dokumentów Przekazania; lub 

(b) jakiekolwiek czynności faktyczne lub prawne podjęte przez którąkolwiek ze Stron lub 

któregokolwiek Partnera Programu, na podstawie, lub w związku z, jakimkolwiek Dokumentem 

Przekazania, 

naruszają jakiekolwiek przepisy, wytyczne lub innego rodzaju regulacje prawa polskiego, prawa Unii 

Europejskiej lub jakichkolwiek innych postanowień prawa lub umów międzynarodowych (w tym, w 

szczególności, Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. i Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r.) w zakresie odnoszącym się do ochrony reguł konkurencji i pomocy 

publicznej, w tym regulujące Reżim Pomocy Publicznej, z wyłączeniem sytuacji, w której PFR podejmuje 

działania niezgodne z treścią Dokumentów Przekazania; 

(xi) wszelkie następstwa awarii jakichkolwiek systemów zasilania lub systemów informatycznych 

wykorzystywanych przez PFR i/lub Partnerów lub braku dostępu PFR, Partnerów Programu i/lub 

Beneficjentów do tych systemów, a także utraty wszelkich Danych Programowych mających postać 

elektroniczną, przy czym: 

(a) w odniesieniu do takich przypadków wynikających z przyczyn związanych z tworzeniem lub 

konfiguracją takich systemów lub baz danych na zlecenie SP w nadzwyczajnie krótkim czasie, o 

ile takie następstwa nie były spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem PFR; oraz 

(b) w odniesieniu do takich przypadków wynikających z przyczyn związanych z użytkowaniem takich 

systemów lub baz danych po ich stworzeniu lub konfiguracji, o ile takie następstwa nie były 

spowodowane winą umyślną, rażącym niedbalstwem lub niedochowaniem Należytej Staranności 

przez PFR; 

(xii) wszelkie następstwa czynności faktycznych i prawnych podjętych przez PFR w związku z wykonaniem 

Umowy, które były przedmiotem Procedury Akceptacji, w tym także wdrożenie przez PFR do realizacji 

decyzji w sprawie Projektów, w odniesieniu do których, Minister Rozwoju nie zajął żadnego stanowiska 

zgodnie z par. 6.4.3.3 odpowiednio Dokumentu Programu Tarczy MMŚP i Dokumentu Programu Tarczy 

DP, pod warunkiem realizacji tych czynności przez PFR przy zachowaniu Należytej Staranności; 

(xiii) wszelkie następstwa wszelkich czynności faktycznych i prawnych podjętych przez, lub w imieniu, 

Beneficjenta, w tym przez jakiegokolwiek jego przedstawiciela lub osobę podającą się wobec PFR za 

przedstawiciela Beneficjenta na podstawie, lub w związku z, Dokumentami Finansowania Programowego 

oraz ubieganiem się o udział w Programach, noszących znamiona wykroczenia, przestępstwa, wykroczenia 

skarbowego lub przestępstwa skarbowego, przy założeniu postępowania przez PFR w przypadku 

zaistnienia takich następstw z zachowaniem Należytej Staranności; 

(xiv) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez PFR z powodu zaistnienia Siły Wyższej; 
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(xv) wszelkie następstwa nieważności lub bezskuteczności Dokumentu Finansowania Programowego oraz 

możliwości i skuteczności dochodzenia Wierzytelności Alternatywnych zaistniałe na skutek okoliczności, 

o których mowa w par. (i) – (xiv) powyżej; 

(xvi) niewypłacalność jakiegokolwiek Partnera Programu, w tym, w szczególności, Agenta, który pośredniczy 

w wypłacie Subwencji Finansowych przyjmując od PFR, i przechowując przez odpowiedni okres na 

swoich rachunkach bankowych, środki na wypłatę Subwencji Finansowych na rzecz Beneficjentów, o ile 

PFR dołożył należytej staranności przy wyborze Partnerów Programu; oraz 

(xvii) możliwość wystąpienia i wysokość Różnic Kursowych, 

oraz jakiekolwiek szkody poniesione przez SP, pośrednio lub bezpośrednio, w związku z powyższym, i żadne 

postanowienie Dokumentów Przekazania nie może być interpretowane w sposób sprzeczny z powyższym 

wyłączeniem odpowiedzialności PFR. 

(b) PFR nie ponosi wobec SP solidarnej odpowiedzialności z Partnerami Programu, o której mowa w art. 738 par. 2 i 

art. 745 Kodeksu Cywilnego, o ile nie może mu być przypisana własna odpowiedzialność na podstawie i na 

zasadach określonych w Umowie. 

13. OKRES OBOWIĄZYWANIA 

13.1 Okres Przekazania 

Umowa wchodzi w życie w Dacie Umowy i zostaje zawarta na czas określony odpowiadający Okresowi 

Przekazania. 

13.2 Wypowiedzenie Umowy 

(a) SP będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy wyłącznie z ważnych powodów (które, dla uniknięcia 

wątpliwości, obejmują także zmianę lub uchylenie Dokumentu Programu Tarczy MMŚP i/lub Dokumentu 

Programu Tarczy DP), a PFR z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez SP jego zobowiązań 

wynikających z Umowy lub Umowy o Przekazaniu Środków, w każdym przypadku za co najmniej 

pięciomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym dokonane zostanie 

wypowiedzenie, przy czym Strony zgodnie postanawiają, że: 

(i) wypowiedzenie to będzie skuteczne wyłącznie, jeśli zostanie sporządzone na piśmie; oraz 

(ii) w dacie, w której wypowiedzenie dokonane przez którąkolwiek ze Stron stanie się skuteczne (tj. po upływie 

pięciomiesięcznego okresu tego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym 

dokonane zostanie to wypowiedzenie), SP zwolni PFR ze wszystkich zobowiązań (w tym zobowiązań 

wynikających z Dokumentów Finansowania Zewnętrznego, Dokumentów Finansowania Programowego 

oraz umów z Partnerami Programu oraz wszelkiej odpowiedzialności związanej z tymi zobowiązaniami) 

wobec wszelkich podmiotów trzecich, w tym Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego, Beneficjentów i 

Partnerów Programu, które PFR zaciągnął na podstawie, lub w związku z, Dokumentami Przekazania, 

poprzez: 

(a) w każdym przypadku, gdy jest to możliwe z uwagi na naturę tych zobowiązań oraz treść umów 

lub dokumentów kreujących powyższe zobowiązania, w tym, w szczególności, w zakresie 

zobowiązań PFR wobec: 

I. Wierzycieli Finansowania Zewnętrznego o spłatę wszelkich kwot należnych im na 

podstawie, lub w związku z, Dokumentami Finansowania Programowego; 
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II. Beneficjentów o wypłatę Finansowania Programowego oraz spełnienie przez PFR 

wszelkich innych zobowiązań wynikających z, lub związanych z, Dokumentami 

Finansowania Programowego; oraz 

III. Partnerów Programu o zapłatę wszelkich kwot należnych im na podstawie umów 

zawartych z nimi na podstawie, lub w związku z, Dokumentami Przekazania, 

poprzez przejęcie tych zobowiązań przez SP, w całości, w trybie określonym w art. 519 par. 2 ust. 

2) Kodeksu Cywilnego, w taki sposób, aby PFR był w całości zwolniony z tych zobowiązań; oraz 

(b) wyłącznie w przypadkach innych niż opisane w par. (A) powyżej, poprzez: 

I. przyjęcie odpowiedzialności względem PFR, w sposób określony w art. 392 Kodeksu 

Cywilnego, za to, że żaden wierzyciel PFR z tytułu zobowiązań, o których mowa w 

niniejszym par. (ii) nie będzie dochodził od PFR spełnienia tych zobowiązań; oraz 

II. zabezpieczenie PFR przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich związanymi z tymi 

zobowiązaniami, o ile roszczenia te nie zostały spowodowane przez działania PFR, za 

które PFR ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy, i z uwzględnieniem zasad tej 

odpowiedzialności określonych w Umowie, 

oraz, w każdym przypadku, poprzez niezwłoczne, lub, na żądanie PFR, zaliczkowe, pokrycie wszelkich 

uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, w tym kosztów doradztwa prawnego i podatkowego, jakie 

PFR poniósł lub może ponieść w związku z powyższym; 

(iii) w dacie, w której wypowiedzenie dokonane przez którąkolwiek ze Stron stanie się skuteczne (tj. po upływie 

pięciomiesięcznego okresu tego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym 

dokonane zostanie to wypowiedzenie), w odniesieniu do wszelkich praw PFR (w tym praw wynikających 

z Dokumentów Finansowania Zewnętrznego, Dokumentów Finansowania Programowego oraz umów z 

Partnerami Programu) wobec wszelkich podmiotów trzecich, w tym Wierzycieli Finansowania 

Zewnętrznego, Beneficjentów i Partnerów Programu, które PFR nabył na podstawie, lub w związku z, 

Dokumentami Przekazania (za wyjątkiem, między innymi, praw do środków otrzymanych tytułem 

Wynagrodzenia, zwrotu Kosztów Programowych, Transz oraz wszelkich środków otrzymanych tytułem 

zwolnienia PFR przez SP z jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami Umowy i Umowy 

o Zasadach Współpracy), poprzez: 

(a) w każdym przypadku, gdy jest to możliwe z uwagi na naturę tych praw oraz treść umów lub 

dokumentów kreujących powyższe prawa, poprzez przelew tych praw przez PFR na rzecz SP w 

trybie określonym w art. 509 Kodeksu Cywilnego lub przeniesienie na SP w inny sposób aktywów 

pozyskanych w toku w ramach  Programowego Finansowania Kapitałowego; oraz 

(b) wyłącznie w przypadkach innych niż opisane w par. (A) powyżej, poprzez wydanie SP środków 

pieniężnych otrzymanych przez PFR z tytułu takich praw w trybie przewidzianym dla wydania 

Przychodów Programowych; oraz 

(iv) w dacie, w której wypowiedzenie dokonane przez którąkolwiek ze Stron stanie się skuteczne (tj. po upływie 

pięciomiesięcznego okresu tego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym 

dokonane zostanie to wypowiedzenie), SP będzie zobowiązany: 

(a) zapłacić PFR część Wynagrodzenia należną PFR na podstawie Umowy za okres do daty, gdy 

wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne, i niewypłaconą jeszcze w tej dacie; oraz 
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(b) zwrócić PFR całość Kosztów Programowych poniesionych przez niego do tej daty, lub do 

poniesienia których PFR pozostaje zobowiązany po tej dacie, które w tej dacie pozostają jeszcze 

niepokryte przez SP. 

(b) Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron w żaden sposób 

nie wpływa, nie ogranicza ani nie wyłącza zastosowania jej postanowień w relacji pomiędzy Stronami w 

odniesieniu do: 

(i) jakichkolwiek zdarzeń, które nastąpiły przed datą, w której wypowiedzenie Umowy stanie się skuteczne; 

oraz 

(ii) wszelkich konsekwencji takich zdarzeń, niezależnie od tego, czy te konsekwencje wystąpią przed datą, w 

której wypowiedzenie stanie się skuteczne, lub w jakimkolwiek czasie po tej dacie, 

i w odniesieniu do takich zdarzeń i ich konsekwencji niniejsza Umowa zachowa między Stronami pełną moc 

obowiązującą. 

(c) Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron uznaje się równocześnie za wypowiedzenie Umowy o 

Przekazaniu Środków w tym samym czasie. 

(d) W okresie między datą złożenia wypowiedzenia Umowy przez SP oraz datą, w której upłynie okres wypowiedzenia 

określony w par. (a) powyżej, PFR zobowiązany będzie powstrzymać się od pozyskiwania nowego Finansowania 

Zewnętrznego (lub zwiększania wysokości istniejącego) oraz od udzielania nowego Finansowania Programowego 

(co nie dotyczy obowiązku PFR w zakresie wywiązania się z jego zobowiązań wynikających z Dokumentów 

Finansowania Programowego zawartych do daty otrzymania przez PFR wypowiedzenia SP (uwzględniając tą datę). 

13.3 Odstąpienie od Umowy 

Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części. 

 

NINIEJSZA UMOWA została zawarta w dniu określonym na wstępie. 
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