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Ramy prawne

§ Ustawa z dnia 4 lipca 2017 r. o systemie instytucji rozwoju.

§ Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r. – Tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (C(2020) 1863 
final).

§ Polskie środki antykryzysowe: COVID-19 – tarcza finansowa dla mikro małych i średnich 
przedsiębiorstw – decyzja Komisji Europejskiej z 27.04.2020 r.

§ Uchwała nr 50/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r.
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Tarcza Finansowa PFR 
dla Małych 

i Średnich Firm 

1.
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Działania w ramach Programu

Tarcza Finansowa 
PFR dla Mikrofirm

– 25 mld zł

Tarcza finansowa 
PFR dla MŚP 
– 50 mld zł
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Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:
§ zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz
§ jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2.000.000 EUR.

Małym i średnim przedsiębiorstwem jest 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:
§ nie jest mikrofirmą, lub
§ nie jest beneficjentem programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– status przedsiębiorcy
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Status przedsiębiorcy – liczba pracowników

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Uwzględnia się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przebywające na urlopie bezpłatnym, na 
zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. Osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodem 0110, 
0111, 0125, 0126, w przeliczeniu na pełne etaty (a nie poprzez sumę liczby osób).

Nie uwzględnia się osób:
§ na urlopach macierzyńskich, 
§ na urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
§ na urlopach ojcowskich, 
§ ma urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych,
§ zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.



str. 8

Status przedsiębiorcy – powiązania

Przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy uwzględnia się powiązania z innymi podmiotami – zgodnie z Załącznikiem 
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Przedsiębiorstwa powiązane

§ Uwzględnia się liczbę pracowników, roczny obrót i sumę bilansową w całości

Przedsiębiorstwa partnerskie

§ Uwzględnia się liczbę pracowników, roczny obrót i sumę bilansową w całości 
proporcjonalnie do udziału kapitałowego lub w prawach głosu
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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.

Jak należy rozumieć spadek obrotów gospodarczych?
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.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– spadek obrotów
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Obrót netto

§ W praktyce spadek obrotów należy ustalić w oparciu o deklarację VAT 
(pola: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31).

§ Przy rozliczeniu kwartalnym – dane z JPK.

§ Jeżeli wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT – dane na podstawie oświadczenia.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– obliczanie spadku obrotów



str. 11

§ Wnioskodawca powinien być zarejestrowany na terytorium Polski.
§ Wnioskodawca powinien mieć rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
§ Główne beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej  w tzw. „rajach podatkowych”.

Możliwy wyjątek:
Zobowiązanie 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.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– rezydencja podatkowa
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Warunki
§ niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na 

dzień składania wniosku albo
§ niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku 

i jednocześnie zaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
§ niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. 

i jednocześnie zaleganie na dzień składania wniosku.
Uwaga! Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Co w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty albo wniosku o zwolnienie, który nie został jeszcze 
rozpatrzony?
Rozbieżności pomiędzy regulaminem programu, informacjami PFR i ZUS a praktyką.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– niezaleganie z zapłatą podatków i składek ZUS
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§ Działalność w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności 
indywidualnych lub/oraz praw człowieka.

§ Działalność prowadzona 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.

§ Działalność w obszarach wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– rodzaje działalności wyłączone ze wsparcia
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Warunki ubiegania się o wsparcie 
– inne wymogi

nie została otwarta likwidacja na podstawie k.s.h.

nie zostało otwarte postępowaniu upadłościowe

nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne

Uwaga – limity pomocy publicznej.
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Wartość finansowania – mikroprzedsiębiorcy

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
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Ustalenie zatrudnienia dla potrzeb obliczenia 
wysokości wsparcia dla mikroprzedsiębiorcy (1)

Stan na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, lecz nie 
wyższy niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca 
złożenia wniosku w roku poprzednim (do wyboru przez mikroprzedsiębiorcę).

§ Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień 
miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku z kodami: 0110, 0111, 0125, 0126, 0120.

§ Osoby współpracujące niezależnie od formy prawnej, zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień 
miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku z kodami: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 
0545.

§ Pracownicy na urlopach: macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, zgłoszeni do ubezpieczeń z kodami 
1240, 1211.
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Ustalenie zatrudnienia dla potrzeb obliczenia 
wysokości wsparcia dla mikroprzedsiębiorcy (2)

§ W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy należy zsumować ułamkowe 
części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 1,75 etatu).

§ Każda osoba współpracująca z pracodawcą traktowana jest jak jeden etat (niezależnie np. od liczby godzin na 
umowie zlecenia).

§ Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat 
(dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

Uwaga!
Wypełniając formularz na stronie banku, należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać zawsze w górę, 
np. zatrudniając na etat 3,2 pracownika, należy wpisać cyfrę 4.
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Ustalenie spadku obrotów dla potrzeb 
obliczenia wysokości wsparcia dla mikrofirmy

Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu 

do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami 

gospodarki na skutek COVID-19.
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Wartość finansowania – MŚP

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
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Ustalenie spadku obrotów dla potrzeb 
obliczenia wysokości wsparcia dla MŚP

Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w związku z COVID-19 w miesiącu kalendarzowym 

poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku względem:

§ miesiąca kalendarzowego odpowiadającego mu w roku poprzednim albo

§ miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 
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Przeznaczenie środków z subwencji

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczejTak

przedterminowa spłata kredytówWarunkowo 
(do 25% kwoty subwencji)

§ nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego 
podmiotu (zakaz akwizycji)

§ płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów 
powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

Nie
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Warunki umorzenia subwencji 
dla mikroprzedsiębiorców

Zwrot pełnej kwoty subwencji – przesłanki:

§ zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia 
działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę;

§ otwarcie likwidacji przedsiębiorcy;

§ otwarcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

- w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.
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Warunki umorzenia subwencji 
dla mikroprzedsiębiorców

Zwrot części kwoty subwencji

Podlega zwrotowi 
bezwarunkowo

Do umorzenia lub zwrotu 
w zależności od stopnia utrzymanego 

poziomu zatrudnienia

Podlega umorzeniu 
w razie utrzymania 

działalności

25% 50% 25%
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Warunki umorzenia subwencji dla MŚP

Zwrot pełnej kwoty subwencji – przesłanki:

§ zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia 
działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę

§ otwarcie likwidacji przedsiębiorcy

§ otwarcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

- w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.
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Warunki umorzenia subwencji dla MŚP

Zwrot części kwoty subwencji

25% 25% 25% 25%

Podlega zwrotowi 
bezwarunkowo

Podlega umorzeniu w razie 
utrzymania działalności

Do umorzenia lub zwrotu 
w zależności od 

poniesionej straty 
gotówkowej na 

sprzedaży

Do umorzenia lub 
zwrotu w zależności od 

stopnia utrzymanego 
poziomu zatrudnienia
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Procedura wnioskowania

#2
Weryfikacja wniosku

#1

Wniosek do PFR Decyzja

#3

#4
Ewentualne odwołanie

Uwaga!
W przypadku decyzji w całości negatywnej możliwe jest ponowne złożenie wniosku.
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Tarcza Finansowa PFR 
dla Dużych Firm

2.
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Uwaga! Program nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską i jego założenia mogą ulec zmianie  !

Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

§ duże przedsiębiorstwa: (i) które zatrudniają co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie 
kapitałowej), lub (ii) których obrót przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, 
w ujęciu skonsolidowanym;

§ małe i średnie przedsiębiorstwo, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), 
z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, o ile nie jest beneficjentem 
programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP w sytuacji kiedy: (i) luka 
finansowania MŚP zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, lub (ii) finansowanie 
dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– status przedsiębiorcy
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Status przedsiębiorcy – powiązania

Przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy uwzględnia się powiązania z innymi podmiotami – zgodnie z Załącznikiem 
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Przedsiębiorstwa powiązane

§ Uwzględnia się liczbę pracowników, roczny obrót i sumę bilansową w całości

Przedsiębiorstwa partnerskie

§ Uwzględnia się liczbę pracowników, roczny obrót i sumę bilansową w całości 
proporcjonalnie do udziału kapitałowego lub w prawach głosu
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Powinien być spełniony jeden z poniższych warunków:
§ 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;

§ 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; 

§ nieotrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;

§ brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami z powodu zakłóceń 
w funkcjonowaniu rynku finansowego;

§ udział w Programach Sektorowych w związku z COVID-19.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– pogorszenie sytuacji gospodarczej
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§ Wnioskodawca powinien być zarejestrowany na terytorium Polski

§ Wnioskodawca powinien mieć rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

§ Główne beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej  w tzw. „rajach podatkowych”

Możliwy wyjątek:
Zobowiązanie 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.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– rezydencja podatkowa
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Warunki
§ niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na 

dzień składania wniosku albo
§ niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku 

i jednocześnie zaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
§ niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. 

i jednocześnie zaleganie na dzień składania wniosku.

Uwaga!
Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– niezaleganie z zapłatą podatków i składek ZUS
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§ Działalność w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności 
indywidualnych lub/oraz praw człowieka.

§ Działalność prowadzona 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.

§ Działalność w obszarach wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Warunki ubiegania się o wsparcie 
– rodzaje działalności wyłączone ze wsparcia
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Warunki ubiegania się o wsparcie 
– inne wymogi

nie została otwarta likwidacja na podstawie k.s.h.

nie zostało otwarte postępowaniu upadłościowe

nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
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Rodzaje finansowania

Preferencyjne

Inwestycyjne

Płynnościowe
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Finansowanie płynnościowe – formy 

Pożyczki
Nabycie należności 
lub wierzytelności

Obligacje Gwarancje
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Finansowanie płynnościowe – warunki 

§ Finansowanie do kwoty 1.000.000.000 zł.
§ Okres finansowania – dwa lata z opcją przedłużenia o rok.
§ Finansowanie zwrotne:

§ Ograniczenie możliwości dysponowania środkami – wyłącznie na regulowanie bieżących płatności przez 
przedsiębiorstwo.

Okres spłaty

Do 1 roku 2 lata 3 lata

Marża do WIBOR 3M 100 bps 140 bps 180 bps
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Finansowanie preferencyjne

§ Finansowanie w formie częściowo umarzalnej pożyczki, do kwoty 750.000.000 zł.
§ Okres finansowania – dwa lata z opcją przedłużenia o rok.
§ Warunki spłaty:

§ Ograniczenie możliwości dysponowania środkami – wyłącznie na działalność operacyjną oraz działania 
restrukturyzacyjne.

Okres spłaty

Do 1 roku 2 lata 3 lata

Marża do WIBOR 3M 100 bps 140 bps 180 bps
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Finansowanie preferencyjne
– warunki ubiegania się o wsparcie

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

§ prognozowany poziom zadłużenia przedsiębiorstwa wzrósł na skutek 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) przekraczające poziom 3,5x 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 COVID-19 oraz przeszło pozytywnie proces uproszczonego badania (tzw. due diligence) 
prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju (lub jego doradców), przy czym Polski Fundusz Rozwoju (lub jego doradcy) mogą 
dodatkowo przeprowadzić dodatkowe badanie potwierdzające (tzw. confirmatory due dilligence)
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§ Pożyczka może podlegać umorzeniu do 75% kwoty pożyczki.

§ Kwota umorzenia finansowania preferencyjnego 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., lub w innym okresie (w tym 
krótszym niż okres 12 kolejnych miesięcy) wskazanym przez PFR lecz nie dłuższym niż do 30 czerwca 2021 r.

§ Możliwe uzależnienie kwoty umorzenia od utrzymania poziomu zatrudnienia.

§ Warunek – brak otwartej likwidacji oraz postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

§ PFR może przedstawić również inne warunki umorzenia.

Finansowanie preferencyjne
– warunki umorzenia pożyczki
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Finansowanie inwestycyjne – formy 

§ obejmowanie przez Polski Fundusz Rozwoju instrumentów kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach 
rynkowych:

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

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

o na zasadach innych niż powyżej, z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora;

§ obejmowanie przez Polski Fundusz Rozwoju instrumentów kapitałowych w ramach pomocy publicznej, 
z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju nie przekracza straty 
finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii Covid-19.
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Finansowanie inwestycyjne
– warunki ubiegania się o wsparcie

Przedstawienie przez przedsiębiorstwo w szczególności: 

§ wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji (w przypadku obejmowania lub nabywania przez Polski 
Fundusz Rozwoju instrumentów kapitałowych w ramach pomocy publicznej), uwiarygadniającej osiągnięcie 
rentowności finansowej, 

§ projekcji finansowych oraz, w przypadku finansowania w ramach pomocy publicznej, wyliczenia straty 
finansowej na skutek COVID-19.

Warunkiem jest również pozytywny wynik procesu uproszczonego lub potwierdzającego badania (tzw. due diligence
lub confirmatory due dilligence) przeprowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju (lub jego doradców) lub w formie 
tzw. vendors due dilligence. 
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Sesja
Q & A
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Sesja Q & A

Ze względu na czas trwania webinaru oraz konieczność zapoznania się w niektórych przypadkach 
ze specyfiką danej sytuacji, jeśli na jakąś wątpliwość nie zdążyliśmy lub nie byliśmy w stanie odpowiedzieć, 

zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poniższych kanałów komunikacyjnych.

BNP Paribas Bank Polski

https://www.bnpparibas.pl/

Kancelaria Prawna SPCG

https://spcgblog.pl/

https://spcg.pl/

g.keler@spcg.pl

https://www.bnpparibas.pl/
https://spcgblog.pl/
https://spcg.pl/
http://spcg.pl


DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UDZIAŁ W WEBINARZE.
ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIA.
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O kancelarii SPCG
Kancelaria SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski jest jedną
z największych i najstarszych niezależnych firm prawniczych w Polsce. Od ponad 30 lat
świadczy kompleksowe usługi prawne w wielu dziedzinach prawa.

Kancelaria SPCG specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm i przedsięwzięć
inwestycyjnych, doradztwie w sektorze finansowym i w obszarze rynków kapitałowych
oraz w prawie ochrony danych osobowych. Mamy również bogate doświadczenie
|w zakresie praktyki prawa pracy oraz w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych
i arbitrażowych.

Od wielu lat współpracujemy z czołowymi firmami prawniczymi z Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Francji oraz USA.

SPCG łączą ścisłe związki ze środowiskiem akademickim w Polsce. Czterech partnerów
SPCG jest profesorami na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasze kompetencje i doświadczenie są dostrzegane przez obserwatorów branży usług
prawnych. Kancelaria oraz prawnicy SPCG zajmują wysokie pozycje w rankingach oraz są
rekomendowani w międzynarodowych zestawieniach branżowych, m.in. w: Chambers
Europe, Euromoney – Deal Watch, Forbes, Legal 500, PLC Which Lawyer, IFLR 100 oraz
Best Lawyers, które oceniają rynek usług prawniczych w Europie i na świecie. Doceniają
nas również lokalni audytorzy rynku usług prawnych – plasujemy się w czołówkach
rankingów Rzeczpospolitej, a nasi prawnicy otrzymują wyróżnienia wschodzących gwiazd
sceny prawniczej w Polsce - Rising Stars.

Zespół SPCG liczy ponad siedemdziesięciu prawników, z czego osiemnastu posiada
status partnera. Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, realizując
zlecenia za pośrednictwem czterech biur zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie,
Katowicach i Wrocławiu.

Główne specjalizacje:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo podatkowe i postępowania karnoskarbowe

Spółki i prawo korporacyjne

Bankowość i finanse

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Łączenie i nabywanie spółek

Rynki kapitałowe

Prawo europejskie i zagadnienia regulacyjne

Prawo ochrony danych osobowych

Prawo konkurencji i ochrona konsumentów

Spory sądowe i arbitrażowe

Własność intelektualna

Zamówienia publiczne

Prawo administracyjne

Prawo karne gospodarcze 
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Siedziba Kancelarii:
ul. Jabłonowskich 8 
31-114 Kraków
tel.: +48 12 427 24 24
faks: +48 12 427 23 33
e-mail: spcg@spcg.pl
www.spcg.pl

Oddział w Warszawie:
ul. Złota 59 
00-120 Warszawa
tel.: +48 22 244 83 00
faks: +48 22 244 83 01
e-mail: warszawa@spcg.pl
www.spcg.pl

Oddział w Katowicach:
ul. Warszawska 10
40-006 Katowice
tel.: +48 32 352 19 60
faks: +48 32 353 84 77
e-mail: katowice@spcg.pl
www.spcg.pl

Oddział we Wrocławiu:
ul. św. Mikołaja 7
50-125 Wrocław
tel.: +48 71 739 55 00
faks: +48 71 739 55 01
e-mail: wroclaw@spcg.pl
www.spcg.pl

Niniejsza prezentacja stanowi własność SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k. Wszelkie prawa do niniejszej prezentacji są zastrzeżone. Wykorzystywanie niniejszej prezentacji, jej
kopiowanie i rozpowszechnianie w całości oraz we fragmentach na wszelkich polach eksploatacji, w tym utrwalanie, zwielokrotnianie na wszelkich nośnikach, wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem
egzemplarzy, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, publiczne wystawianie (prezentacja) oraz dokonywanie jej modyfikacji, w kraju i za zagranicą, bez zgody SPCG jest
zabronione i może prowadzić do odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej.

http://spcg.pl
http://www.spcg.pl/
http://spcg.pl
http://www.spcg.pl/
http://spcg.pl
http://www.spcg.pl/
http://spcg.pl
http://www.spcg.pl/

