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DLA BIZNESU - dla Dużych firm 
TARCZA FINANSOWA- MECHANIZM 

WSPARCIA FINANSOWEGO 

Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co       
najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln       
euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro. 

Zasady ogólne kwalifikowania się do wsparcia 

● 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     
(spadek sprzedaży towarów lub usług). 

● utrata zdolności 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 otrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży na       
skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25%      
należności; 

● w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu      
rynku finansowego - utrata dostępu do rynku       
kapitałowego lub limitów kredytowych w związku      
z nowymi kontraktami; 

● wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte     
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo     
nie zostało otwarte postępowanie    
restrukturyzacyjne. 

UWAGA! Beneficjenci rzeczywiści (właściciel spółki,     
członkowie organów spółki) korzystający ze wsparcia      
finansowego w ramach Programu posiadają rezydencję      
podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i      
rozliczali podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium         
Rzeczypospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady      
możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania      
Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji     
podatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w      
terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. 

Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31      
grudnia 2019 r. 

Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień          
udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami      
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym        
rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest         
uznawane za zaległość.  

W ramach dostępnych form pomocy Polski Fundusz       
Rozwoju może realizować także Programy sektorowe w       
związku z COVID-19 o charakterze inwestycyjnym oraz       
na zasadach rynkowych dlatego od części beneficjentów       
może być wymagane uczestnictwo w ww. programach.       
(Powyższy punkt dotyczy pomocy w formie “Tarczy       
Kapitałowej”) 

Dostępne formy finansowania 

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla      
dużych firm może mieć trzy zasadnicze formy: 

1. Finansowania płynnościowego w postaci pożyczek     
lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o          
rok o wartości nawet do 1 mld zł. 

2. Finansowania preferencyjnego w postaci    
niskooprocentowanych częściowo bezzwrotnych   
(do 75%) pożyczek. Maksymalna o wartość      
pożyczki to 750 mln zł na podmiot. 

3. Finansowanie inwestycyjne w postaci    
obejmowanych instrumentów kapitałowych   
(udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w        
ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł         
na podmiot. 

UWAGA! W formularzu wniosku - finansowanie      
inwestycyjne na zasadach rynkowych oraz w formie       
pomocy publicznej rozbite jest na dwa osobne instrumenty. 

WAŻNE! W zależności od instrumentu wysokość      
wsparcia zależeć będzie od luki w płynności       
przedsiębiorstwa, powstałej na skutek COVID-19 lub      
od straty finansowej. Ocena wysokości poniesionej straty       
oparta będzie na szacunku kwoty gotówkowej straty na        
sprzedaży, rozumianej jako odzwierciedlona w     
rachunku wyników strata na sprzedaży netto z       
wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji.  

Polski Fundusz Rozwoju może uzależniać wysokość      
udzielanego wsparcia finansowego Beneficjentom    
Programu od zobowiązań w zakresie utrzymania      
określonego poziomu zatrudnienia Pracowników. Warunki     
te będą ustalane indywidualnie z Beneficjentem i określać        
je będzie Umowa. 

Przy określaniu warunków wsparcia finansowego w      
zakresie ochrony miejsc pracy, pracownikiem jest      
(„Pracownik”): 
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● osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego       
prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy, z        
zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w       
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.      
Przedsiębiorca uprawniony jest do uwzględnienia     
pracowników będących na urlopie macierzyńskim,     
rodzicielskim oraz wychowawczym;  

● osoba fizyczna współpracująca regularnie z firmą,      
która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona         
przez nią do ubezpieczenia społecznego (wymóg      
zgłoszenia nie dotyczy studentów do 26 roku życia        
pracujących na podstawie umowy zlecenia), a jej       
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu      
świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w        
okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. jest na            
poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za       
pracę tj. 2 250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2             
600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020. 

Finansowanie Płynnościowe w postaci pożyczek lub      
obligacji (“Tarcza Płynnościowa”) 

Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm służy       
pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa. Finansowanie     
może być udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w        
terminie do 31 grudnia 2020 r. Może mieć formę:  

● pożyczki;  
● skupu należności lub wierzytelności;  
● obligacji;  
● gwarancji 

Maksymalny okres finansowania płynnościowego    
wynosi 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Finansowanie         
udzielane jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek od         
kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod     
względem terminów zapadalności. Przyjęty w Programie      
rynkowy koszt marż odsetkowych od finansowania      
płynnościowego z Polskiego Funduszu Rozwoju w      
zależności od okresu finansowania przedstawia poniższa      
tabela: 

UWAGA! 1 bps odpowiada 0,01% tak więc 100 bps = 1% 

Finansowanie płynnościowe udzielane jest w kwocie      
odpowiadającej prognozowanej luce płynności,    
maksymalnie do kwoty 1,0 mld zł.Finansowanie      

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

● wynagrodzeń;  
● zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów       

operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub     
usługi;  

● zobowiązań publiczno-prawnych;  
● innych celów związanych z finansowaniem bieżącej      

działalności, ustalonych w umowie z Polskim      
Funduszem Rozwoju. 

Zakazane jest przeznaczanie środków na: 

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

● nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia;  
● fuzje i przejęcia;  
● refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego     

zadłużenia finansowego Beneficjenta Programu. 

Spłata kapitału będzie dokonywana w oparciu o       
harmonogram spłat ustalany z Beneficjentem Programu, w       
zależności od oceny prognoz finansowych. Finansowanie      
płynnościowe może mieć charakter podporządkowany, ale      
będzie zawierać tzw. mechanizm „cash sweep”,      
zakładający przyspieszone spłaty finansowania w     
przypadku poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.     
PFR może mieć prawo do konwersji finansowania       
płynnościowego przyznanego na podstawie Tarczy     
Płynnościowej dla Dużych Firm na kapitał według       
uzgodnionej formuły lub w oparciu o wycenę sporządzoną        
przez renomowany podmiot na dany dzień konwersji, lub        
konwersji na inny instrument dłużny. 

Finansowanie Preferencyjne w postaci częściowo     
bezzwrotnej pożyczki 

Finansowanie preferencyjne udzielane jest w formie      
pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości.       
Kryteria zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udzielenia     
wsparcia finansowego w postaci pożyczki preferencyjnej      
obejmują spełnienie co najmniej następujących warunków: 

● przedsiębiorstwo odnotowało gotówkową stratę na     
sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu      
przypadającym po 29 lutego 2020 r., gdzie gotówkowa        
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      
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sprzedaży aktywów, z zastrzeżeniem, że w      
uzasadnionych przypadkach w związku ze specyfiką      
prowadzonej działalności (np. spółki infrastrukturalne)     
do obliczenia gotówkowej straty na sprzedaży można       
zaliczać także koszty finansowe oraz odpisy wartości       
składników aktywów;  

lub  

● prognozowany poziom zadłużenia przedsiębiorstwa    
wzrósł na skutek choroby COVID-19 do poziomu,       
który zagraża jego stabilności finansowej, rozumianej      
jako zadłużenie netto (zobowiązania finansowe     
minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty) w relacji        
do zysku EBITDA (zysk operacyjny plus      
amortyzacja), nie przekraczając poziomu 3,5 x      
większego od poziomu w ustabilizowanym roku po       
zakończeniu kryzysu według prognozy; 

oraz 

● przedsiębiorstwo przedstawiło plan restrukturyzacji    
i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie     
rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w      
związku z chorobą COVID-19 oraz przeszło      
pozytywnie proces uproszczonego badania (tzw.     
due diligence) prowadzonego przez Polski     
Fundusz Rozwoju, przy czym może to być badanie        
potwierdzające (tzw. confirmatory due dilligence).  

Maksymalny okres spłaty pożyczek preferencyjnych     
wynosi 3 lata, z opcją ich przedłużenia o rok.         
Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych       
Firm udzielane jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek         
od kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod      
względem terminów zapadalności. Przyjęty w Programie      
rynkowy koszt marż odsetkowych od finansowania      
preferencyjnego z Polskiego Funduszu Rozwoju     
przedstawia poniższa tabela: 

UWAGA! 1 bps odpowiada 0,01% tak więc 100 bps = 1% 

Warunki umorzenia pożyczki preferencyjnej 

● kwota umorzenia pożyczki preferencyjnej równa     
jest maksymalnie kwocie skumulowanej    
gotówkowej straty na sprzedaży przedsiębiorstwa     
w okresie od pierwszego miesiąca wykazującego      

stratę po 29 lutego 2020 r. przez okres kolejnych 12          
miesięcy i nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.;  

● wysokość kwoty umorzenia nie może przekroczyć      
75% wartości pożyczki preferencyjnej;  

● wysokość kwoty umorzenia może zostać dodatkowo      
uzależniona od warunku utrzymania poziomu     
zatrudnienia “Pracowników” (zgodnie ze    
wcześniejszą definicją); 

● wobec Beneficjenta Programu nie może zostać      
otwarte postępowanie upadłościowe lub    
likwidacyjne na podstawie Prawa Upadłościowego     
albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie     
Prawa Restrukturyzacyjnego. 

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorstwo warunków      
umorzenia, umorzenie pożyczki preferencyjnej następuje     
do dnia 30 września 2021 r. w oparciu o zaudytowane          
sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz sprawozdanie       
finansowe za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z        
przedstawionym przez Beneficjenta Programu    
wyliczeniem gotówkowej straty na sprzedaży.  

Pożyczka preferencyjna udzielana jest w kwocie      
odpowiadającej prognozowanej luce płynności powstałej     
na skutek COVID-19, maksymalnie do kwoty 750 mln zł.         
Udzielone finansowanie preferencyjne może być     
przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną     
przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne. 

Zakazane jest przeznaczanie środków na: 

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

● nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia;  
● fuzje i przejęcia;  
● refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego     

zadłużenia finansowego Beneficjenta Programu. 

WAŻNE! Spłata pożyczki preferencyjnej będzie     
dokonywana w oparciu o harmonogram spłat ustalany z        
Beneficjentem Programu w zależności od oceny prognoz       
finansowych. Pożyczka preferencyjna może mieć charakter      
podporządkowany. PFR może mieć prawo do konwersji       
finansowania preferencyjnego na kapitał według     
uzgodnionej formuły lub w oparciu o wycenę sporządzoną        
przez renomowany podmiot na dany dzień konwersji, lub        
konwersji na inny instrument dłużny.  
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Finansowanie inwestycyjne w postaci instrumentów     
kapitałowych (“Tarcza Kapitałowa”) 

Finansowanie inwestycyjne może być udzielane, w      
szczególności z wykorzystaniem następujących    
obejmowanych lub nabywanych instrumentów    
kapitałowych:  

● udziałów;  
● akcji;  
● warrantów subskrypcyjnych;  
● obligacji; 
● pożyczek zamiennych na akcje.  

w terminie do 31 grudnia 2020 r.  

Finansowanie w ramach Tarczy Kapitałowej PFR dla       
Dużych Firm może być udzielane na zasadach       
rynkowych oraz w ramach pomocy publicznej.  

1. obejmowania przez Polski Fundusz Rozwoju      
Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach     
rynkowych:  

a) emitentów na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem,       
że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;  

b)przedsiębiorstw na rynku prywatnym, z     
zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie        
przekracza 50%;  

c) na zasadach innych niż określone w pkt. a i b powyżej, z             
zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora;  

2. obejmowanie przez Polski Fundusz Rozwoju      
Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy     
publicznej, nastąpi z zastrzeżeniem, że maksymalna      
kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju nie      
przekracza straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku      
pandemii COVID-19  

Warunkiem finansowania w ramach Tarczy Kapitałowej      
dla Dużych Firm jest przedstawienie przez      
przedsiębiorstwo, w szczególności: wieloletniej strategii     
lub planu restrukturyzacji, uwiarygadniającej    
osiągnięcie rentowności finansowej; projekcji    
finansowych oraz, w przypadku finansowania w ramach       
pomocy publicznej, wyliczenia Straty Finansowej na      
skutek COVID-19; 

W ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm Polski        
Fundusz Rozwoju może realizować Programy     

sektorowe. Realizacja Programów Sektorowych może być      
szczególności związana z następującymi obszarami:  

● cyfryzacja;  
● edukacja;  
● medycyna,  
● biotechnologia i farmacja;  
● produkcja środków ochrony osobistej;  
● infrastruktura.  

W przypadku realizacji Programu Sektorowego, o którym       
mowa powyżej, jego szczegółowe warunki zostaną      
uzgodnione pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju oraz      
Ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz      
Ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

Jak ubiegać się o wsparcie? 

Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia       
finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju na      
warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia       
stosownego wniosku o udzielenie finansowania     
bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za       
pośrednictwem formularza aplikacyjnego: 

WAŻNE! Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już       
teraz.  Link znajdą Państwo TUTAJ 

Szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego     
finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie     
przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i        
potrzeb. Terminy składania wniosków oraz szczegółowe      
zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody       
Komisji Europejskiej na realizację programu. 

-----------------------------------------------------------------------
Wszystkie powyższe informacje zaczerpnięte są z      
Przewodnika dostępnego na stronie PFR, Znajdą go       
Państwo TUTAJ 
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