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DLA BIZNESU  
 

Ruszyła Tarcza Finansowa PFR dla Dużych 
Przedsiębiorstw 

 
Polski Fundusz Rozwoju uruchomił dziś proces składania       
wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych        
Firm. Do tej pory PFR czekał na wszystkie zgody ze          
strony Komisji Europejskiej, które zostały udzielone      
dopiero w ostatnich dniach. 
 
Z Programu mogą skorzystać duże przedsiębiorstwa, które       
zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31        
grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub których        
roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln EUR oraz suma           
bilansowa za 2019 r. przekracza 43 mln EUR. Co ważne          
zostało potwierdzone, że mogą z niego skorzystać       
również średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają     
powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z          
wyłączeniem właściciela, których roczny obrót za 2019 r.        
przekracza 100 mln PLN oraz luka finansowania       
przedsiębiorstwa zgodnie z projekcjami finansowymi     
przekracza kwotę 3.5 mln PLN oraz najpierw wyczerpały        
maksymalne możliwości finansowania z programu     
rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich        
Firm. Do danych w zakresie liczby pracowników oraz        
rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości         
dane Przedsiębiorstw Powiązanych. 
 
Przypominamy! Instrumenty finansowe w ramach Tarczy      
Finansowej PFR dla Dużych Firm obejmują: 
 
● Preferencyjnie oprocentowane pożyczki   

płynnościowe o łącznej wartości 10 mld zł, których        
celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw.     
Udzielane są na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł; 

● Pożyczki preferencyjne o łącznej wartości 7,5 mld zł,        
będące rekompensatą strat z tytułu restrykcji      
sanitarnych związanych z COVID19 z elementem      
wsparcia płynności. Udzielane są na okres do 4 lat do          
kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75% 

● Instrumenty kapitałowe, w tym obligacje zamienne i       
podwyższenie kapitału o łącznej wartości 7,5 mld zł,        
których zadaniem jest obniżenie zadłużenia do      
poziomów sprzed COVID19 (rekapitalizacja).    
Udzielane do kwoty 1 mld zł w reżimie pomocy         
publicznej lub na zasadach rynkowych. 

 
Jak informuje PFR będzie można łączyć przedstawione       
powyżej pomocowe instrumenty finansowe. 
 
WAŻNE! Ubieganie się o wsparcie w ramach Tarczy        
Finansowej dla Dużych Firm jest możliwe wyłącznie       
poprzez wypełnienie formularza, dostępnego na stronie      
www.pfrsa.pl/tarcza250 
 
UWAGA! Wnioski wpływające do PFR będą      
rozpatrywane na podstawie wewnętrznego rankingu. Z      
regulaminu wynika że:  
 
“PFR rozpatrując wnioski, może wziąć pod uwagę inne        
kryteria, w tym w szczególności pilność potrzeb       
finansowych danego przedsiębiorcy, liczbę zatrudnionych     
pracowników lub znaczenie Beneficjenta Programu dla      
gospodarki Polski. PFR zastrzega sobie prawo, że w        
przypadku znacznego zainteresowania uczestnictwem w     
Programie, część wniosków może nie zostać skierowana do        
prac analitycznych, a tym samym nie zostać rozpatrzona.        
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       
Skarb Państwa udzielił PFR, przedsiębiorcom nie będą       
przysługiwały żadne roszczenia względem PFR lub Skarbu       
Państwa.” 
 
Tak sformułowany zapis de facto pozwala na uznaniowość        
w przyznawaniu środków - czy tak będzie w        
rzeczywistosci pokaże praktyka. Obecnie PFR deklaruje,      
że:  
“Wszystkie decyzje inwestycyjne w związku z Tarczą       
Finansową podejmowane są przez Komitet ds. Udzielania       
Finansowania Programowego PFR, składający się w      
połowie z niezależnych członków, posiadających     
wieloletnie profesjonalne doświadczenie. (...)Zespół    
równoległe będzie w stanie analizować 80-100 wniosków.” 
 
UWAGA! Nauczeni doświadczeniami z pierwszej części      
Tarczy Finansowej dla MŚP, w razie pojawienia się        
wątpliwości lub różnych interpretacji niektórych zapisów      
sugerujemy Państwu kierować się w głównej mierze       
Regulaminem wsparcia dostępnym na oficjalnej stronie      
internetowej. 
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Według zapowiedzi udzielanie finansowania w ramach      
Tarczy Finansowej dla Dużych Firm może być       
dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju w terminie do        
31 grudnia 2020 r., a wypłaty środków w ramach         
pomocy publicznej mogą trwać maksymalnie do 31       
grudnia 2021 r. 
 
 

Tarcza Finansowa a egzekucje komornicze 
 
Zgodnie z Art. 21a ut. 2 ustawy o systemie instytucji          
rozwoju - środki pochodzące z tarczy finansowej PFR        
nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej,      
chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku       
z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu       
przedsiębiorcy takiego wsparcia. Środki te, w razie ich        
przekazania na rachunek bankowy są wolne od zajęcia na         
podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu     
wykonawczego. Mimo tego w ostatnich dniach w mediach        
przebiły się informacje o przypadkach zajęcia przez       
komorników tych środków. 
 
Według ustaleń portalu prawo.pl wynika to głównie z        
faktu, że Komornik zajmując rachunek bankowy dłużnika       
nie ma wiedzy o pochodzeniu środków, które się na nim          
znajdują, a to rolą banku powinna być weryfikacja skąd         
pochodzą środki. Jak to wygląda od strony technicznej?        
Zgodnie z art. 890 kodeksu postępowania cywilnego,       
komornik ma prawo wysłać do banku zawiadomienie o        
zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika z jego rachunku       
bankowego. Jednocześnie wzywa bank, by ten nie       
dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika, lecz        
przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie      
należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu       
dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty. W        
praktyce bank blokuje na siedem dni środki, które        
wpływają na konto dłużnika i informuje o nich        
komornika. Nie musi jednak informować o tym       
dłużnika. To komornik wysyła mu powiadomienie o       
egzekucji listem poleconym. Bank jednak powinien      
zweryfikować, czy zajęte pieniądze są wolne od egzekucji.        
Jeśli nie są, przelewa je komornikowi po siedmiu dniach.         
Komornik zaś w ciągu kolejnych czterech przekazuje je        
wierzycielowi.  
 
 
 
 

 

Co zrobić, gdy bank zablokuje konto firmowe? 
 

Jak radzą eksperci – dłużnik, gdy sprawdza rachunek i         
widzi, że ma zablokowane środki, powinien jak       
najszybciej skontaktować się z komornikiem. Nie warto       
czekać na pismo od komornika, bo zanim dłużnik odbierze         
korespondencję, pieniądze mogą trafić już do wierzyciela.       
Beata Rusin - komornik sądowy - dodaje, że komornicy         
zakładają, że bank zweryfikował, skąd dłużnik ma       
pieniądze.  
 
UWAGA! Jeśli bank nie zweryfikował źródła pieniędzy, a        
środki zostały bezprawnie zablokowane to dłużnik      
powinien poinformować komornika, że to dofinansowanie,      
postojowe, lub inna forma wsparcia, a następnie       
przedstawić wyciąg potwierdzający ten fakt. Ułatwi i       
przyśpieszy to procedurę odzyskiwania środków. 
 
 
Źródło: pfrsa.pl, prawo.pl 
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