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Dla Beneficjentów Tarczy PFR 

Zbliża się ostateczny termin złożenia 
niezbędnych pełnomocnictw 

Każda z 346 tys. firm, które dostały wsparcie z         
Polskiego Funduszu Rozwoju musi do 31 grudnia       
2020 r. dostarczyć do banku dokumenty      
potwierdzające, że wszystkie osoby, które składały w       
jej imieniu wnioski o udzielenie subwencji      
finansowej, w tym podpisywały umowę, były      
uprawnione do reprezentowania beneficjenta.    
Dokumenty te muszą być zgodne z umową subwencji        
oraz regulaminem ubiegania się o udział w       
programie.  

WAŻNE! Niedostarczenie dokumentów   
potwierdzających umocowania we wskazanym    
terminie może skutkować koniecznością zwrotu     
otrzymanej subwencji w pełnej wysokości. 

 

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku do       
31 grudnia 2020 r.? 

1. Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub        
właściciel uprawniony jest do samodzielnej     
reprezentacji osobiście składał wniosek: 

● trzeba złożyć pełny odpis z KRS lub wyciąg z         
CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia do      
banku lub z dnia poprzedniego) te dokumenty       
nie wymagają podpisu – wystarczy plik PDF. 

Poniżej zamieszczamy sugerowaną przez PKO BP      
procedurę uzyskania tych dokumentów: 

 - Jak pobrać wyciąg z CEiDG? 

 - Jak pobrać odpis z KRS? 

2. Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub        
osoba trzecia działała w imieniu firmy: 

● trzeba złożyć pełny odpis z KRS lub wyciąg z         
CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia do      
banku lub z dnia poprzedniego), oraz 

● pełnomocnictwo albo oświadczenie podpisane    
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,   
zgodnym z reprezentacją firmy. 

 

Jakie warunki musi spełnić oświadczenie lub      
pełnomocnictwo? 

Forma wymaganego dokumentu zależy od tego czy       
osoba podpisująca wniosek miała niezbędne     
umocowanie w chwili jego składania. Jeśli tak       
dostarczamy:  

● Pełnomocnictwo (musi być podpisane przed     
datą zawarcia umowy subwencji), 

● Oświadczenie (musi być podpisane po dacie      
zawarcia umowy subwencji ). 

Z dołączonej do pełnomocnictwa/oświadczenia    
retrospektywnego informacji z KRS/CEIDG, musi     
wynikać umocowanie do reprezentowania    
przedsiębiorcy osób podpisujących te dokumenty. 

Ważne uwagi 

1. Co do zasady, dokumenty, o których mowa        
powyżej mogą zostać złożone w formie papierowej       
lub elektronicznej z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej. 

2. W zakresie pełnomocnictwa oraz oświadczenia      
wymagane są formy szczególne, tj.:  

● w stosunku do formy pisemnej - forma z        
podpisami notarialnie poświadczonymi.  

● w stosunku do formy elektronicznej - forma z        
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. 

UWAGA! Szczegóły w tym zakresie powinny zostać       
ustalone bezpośrednio z Państwa bankiem. 

3. W przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwo      
oraz oświadczenie powinny zostać podpisane przez      
wszystkich wspólników spółki cywilnej. 

4. Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia został      
przez PFR zamieszczony na stronie internetowej. 
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https://www.pkobp.pl/media_files/503c65d5-4285-42d1-91bf-ebd9be2a4a4e.pdf/
https://www.pkobp.pl/media_files/0b7d3645-b7ad-4d3f-b87c-1ef0e7a81dd2.pdf/
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
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UWAGA! Poniżej znajdą państwo bezpośrednie     
odnośniki: 

Wzór Pełnomocnictwa: 

https://pfrsa.pl/dam/jcr:bbebfc72-745a-4ba3-a481-a8
7757326b00/Wz%C3%B3r_pe%C5%82nomocnictw
a_TF_MSP_20200916.docx 

Wzór Oświadczenia: 

https://pfrsa.pl/dam/jcr:c3d2fd92-dc90-4f7b-9454-83
4e84231d21/Wz%C3%B3r_o%C5%9Bwiadczenia_T
F_MSP_20200916.docx 

 

Źródło: pfr.pl, pkobp.pl 
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