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DLA BIZNESU  
 

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych 
Przedsiębiorstw - warunki  

 
Informujemy że 12 czerwca Komisja Europejska      
zatwierdziła trzecią, ostatnią część tzw. Tarczy      
Finansowej dla Dużych Firm. W zeszłym tygodniu       
ruszyły nabory do programu, jednak do piątku wciąż        
czekaliśmy na zatwierdzenie tzw. Tarczy Kapitałowej.      
Poniżej prezentujemy Państwu aktualne warunki ubiegania      
się o wsparcie dla dużych przedsiębiorstw 
 
Program przeznaczony jest dla dużych oraz niektórych       
średnich przedsiębiorstw w związku z pandemią      
COVID-19. Zgodnie z regulaminem duże     
przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia więcej niż       
249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z         
wyłączeniem właściciela, liczy się przekroczenie tego      
progu nawet o część etatu lub którego roczny obrót za          
2019 r. przekracza 50 milionów euro oraz suma        
bilansowa w 2019 r. przekracza 43 miliony euro.        
Ponadto, zgodnie z regulaminem duży przedsiębiorca musi       
sam (tj. z wyłączeniem pracowników zatrudnionych przez       
jego przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane)     
zatrudniać co najmniej jednego pracownika (przy czym       
nie musi być to zatrudnienie na pełen etat) na dzień 31           
grudnia 2019 r. Z kolei średnie przedsiębiorstwo, to        
takie, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na        
31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego         
roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 miliony złotych,         
o ile spełnia łącznie następujące warunki: 
● jego luka finansowania zgodnie z projekcjami      

finansowymi przekracza kwotę 3,5 miliona złotych 
● najpierw wyczerpał maksymalne możliwości    

otrzymania finansowania z programu dla MŚP,      
lub jest uczestnikiem Programów Sektorowych. 

 
UWAGA! Zarówno dla dużych jak i średnich, na potrzeby         
ustalenia statusu, jako pracownika rozumie się osobę       
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, bez wliczania        
tych na urlopach macierzyńskich, ojcowskich,     
rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu      
przygotowania zawodowego. 
 
Jeżeli Finansowanie Programowe miałoby być udzielane      
Przedsiębiorcy działającemu w formie spółki osobowej,      

warunkiem udzielenia takiego wsparcia może być      
przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. 
 
W Programie mogą wziąć udział wyłącznie      
Przedsiębiorcy mający rezydencję podatkową na     
terenie europejskiego obszaru gospodarczego: 
 
● którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia       

2019 r.; 
● którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień          

podpisania stosownych Dokumentów Finansowania    
Programowego nie zalegali z płatnościami     
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w       
określonej wysokości (przy czym rozłożenie     
płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane         
za zaległość) 

 
Ubiegający się muszą również spełniać co najmniej jeden        
z poniższych warunków:  
● odnotowują spadek obrotów gospodarczych    

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

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

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

● z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku      
finansowego nie mają dostępu do rynku      
kapitałowego lub limitów kredytowych w związku      
z nowymi kontraktami;  

● są uczestnikami Programów Sektorowych; 
 
WAŻNE! Beneficjentami programu NIE MOGĄ być      
przedsiębiorcy działający w zakresie:  
● produktów lub usług, które mogą skutkować      

ograniczaniem bądź naruszaniem wolności    
indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 



N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
15/06/2020 godz. 14:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

● 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;  

● działalności w segmencie nieruchomości    
komercyjnych oraz działalności deweloperskiej w     
odniesieniu do nieruchomości;  

● obszarów wątpliwych z powodów    
etyczno-moralnych;  

 
Regulamin nie precyzuje obszarów “wątpliwych etycznie      
moralnie” ani działań skutkujących ograniczenie praw      
człowieka natomiast bardzo ważną informacją jest fakt,       
że ze wsparcia wykluczone są spółki prowadzące       
działalność deweloperską oraz instytucje finansowe. 
 
Wsparcie a uznaniowość kryteriów 
 
Informowaliśmy już Państwa, że PFR, rozpatrując      
wnioski, może wziąć pod uwagę inne kryteria, w tym w          
szczególności: pilność potrzeb finansowych firmy, liczbę      
zatrudnionych w niej pracowników lub znaczenie dla       
polskiej gospodarki. PFR zastrzega, że niektóre aspekty       
programu mają charakter uznaniowy lub ocenny, a       
odpowiednia decyzje będzie podejmowana przez PFR, lub       
podmiot, za pośrednictwem którego Fundusz będzie      
realizował program. 
 
Z drugiej strony PFR może, biorąc pod uwagę całokształt         
okoliczności, z uwzględnieniem zasady racjonalności     
ekonomicznej, w tym wyważenia słusznych interesów      
danego przedsiębiorcy, ogółu wszystkich przedsiębiorców     
i Skarbu Państwa oraz realizacji celów szczegółowych       
programu, odstąpić od stosowania niektórych spośród      
kryteriów wskazanych w programie i regulaminie. W       
takiej sytuacji każdorazowo musi to być zgodne ze        
stosowaniem zasad i warunków ujętych w decyzjach KE i         
poprzedzających je wnioskach notyfikacyjnych. Tyle, że      
PFR może dokonywać, w niezbędnym zakresie, wiążącej       
interpretacji zapisów dokumentów programowych. PFR     
jest uprawniony też do określenia szczegółowych      
kryteriów i terminów rozpatrywania wniosków.PFR     

ponadto zastrzega sobie prawo, że w przypadku       
znacznego zainteresowania tarczą, część wniosków może      
nie zostać skierowana do prac analitycznych, a tym samym         
nie zostać rozpatrzona. 
 
UWAGA! Zgodnie z regulaminem, PFR ma prawo do        
zaproponowania przedsiębiorcy udzielenia innego    
finansowania niż to wskazane we wniosku oraz w innej         
kwocie. Jak już zostało wspomniane, przed udzieleniem       
wsparcia PFR dokonuje procesu weryfikacji     
przedsiębiorcy w formie uproszczonego badania due      
diligence, w niektórych przypadkach potwierdzającego     
badania due diligence. 
 
PFR zastrzega sobie jednak prawo do żądania wskazania        
dodatkowych informacji, a następnie odrzucenia wniosku      
bez wydawania decyzji w przypadku, gdyby badanie due        
diligence doprowadziło do identyfikacji innego     
beneficjenta rzeczywistego aniżeli wskazany przez     
przedsiębiorcę. Decyzja wydana w przedmiocie udzielenia      
lub odmowy udzielenia finansowania nie zawiera      
uzasadnienia. Uzasadnienia nie wymaga także propozycja      
określonych warunków finansowania. 
 
Regulamin nie przewiduje też, z uwagi na nadzwyczajny        
charakter programu, procedury odwoławczej od tych      
decyzji.  
 
Przypominamy że wnioski można składać pod TYM       
adresem. Według zapowiedzi Prezesa PFR, pierwsza      
pomoc wypłacona ma być już w czerwcu tego roku. 
 
Źródło: pfrsa.pl, prawo.pl 
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