REJESTR ZMIAN REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA DUŻYCH
FIRM”
Lp.
1.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna
§ 2 – Definicja „Duży
Przedsiębiorca”

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, spełniającego
następujące kryteria:

oznacza, w zależności od Instrumentu Finansowania Programowego, o który ubiega się
Przedsiębiorca:

1)

1. przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, spełniającego
następujące kryteria:

2)

duże przedsiębiorstwo: (i) które zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31
grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) którego roczny obrót za 2019 r.
przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000
EUR; oraz
MŚP, 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 (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki (a) jego luka finansowania
zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł oraz (b) najpierw
wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP, lub (ii)
finansowanie dotyczy Programu Sektorowego.

Na potrzeby ustalenia statusu Dużego Przedsiębiorcy, przez pracownika rozumie się osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się
pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Określenie statusu Dużego
Przedsiębiorcy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści niniejszego
Regulaminu oraz odpowiednio zasady wskazane w Załączniku I do Rozporządzenia
Pomocowego.
Dla uniknięcia wątpliwości definicji „Pracownika” z niniejszego Regulaminu nie stosuje się.

1)

duże przedsiębiorstwo: (i) które zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31
grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) którego roczny obrót za 2019 r.
przekracza 50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000
EUR; oraz

2)

MŚP, 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 (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki (a) jego luka finansowania
zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł oraz (b) najpierw
wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP 1.0,
lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego;
(dalej „Duży Przedsiębiorca 1.0”),
albo
2. przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, będącego dużym
przedsiębiorstwem: (i) które zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia
2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza
50.000.000 EUR oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR.
(dalej „Duży Przedsiębiorca 2.0”).
Na potrzeby ustalenia statusu Dużego Przedsiębiorcy, przez pracownika rozumie się osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się
pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Określenie statusu Dużego
Przedsiębiorcy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści niniejszego
Regulaminu oraz odpowiednio zasady wskazane w Załączniku I do Rozporządzenia
Pomocowego.
Dla uniknięcia wątpliwości definicji „Pracownika” z niniejszego Regulaminu nie stosuje się.
W przypadku ubiegania się przez Przedsiębiorcę o udzielenie Finansowania
Płynnościowego, jeżeli Przedsiębiorca kwalifikuje się indywidualnie (tj. bez uwzględniania
Przedsiębiorstw Powiązanych oraz Przedsiębiorstw Partnerskich) jako MŚP, jednak przy
uwzględnieniu warunków określonych w treści niniejszego Regulaminu oraz odpowiednio
zasad wskazanych w Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego posiada status Dużego
Przedsiębiorcy 2.0 z uwagi na to, iż min. 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest
kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej
jeden organ publiczny przez Przedsiębiorstwa Powiązane lub Przedsiębiorstwa Partnerskie
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Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie
organu publicznego, Przedsiębiorca taki może (i) ubiegać się o takie finansowanie w
ramach Programu lub (ii) ubiegać się o finansowanie w ramach Programu MŚP 2.0 według
swojego wyboru. W razie ubiegania się o Finasowanie Programowe zgodnie z Programem,
Przedsiębiorca ma możliwość jednokrotnej zmiany decyzji i ubiegania się o finansowanie
zgodnie z Programem MŚP 2.0 do momentu zawarcia Dokumentów Finansowania
Programowego.

2.

§ 2 – Definicja
„Finansowanie

oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci Rynkowego Finansowania
Kapitałowego oraz Pomocowego Finansowania Kapitałowego.

oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci Rynkowego Finansowania
Kapitałowego dla Dużych Przedsiębiorców 1.0 oraz Pomocowego Finansowania
Kapitałowego dla Dużych Przedsiębiorców 1.0.

oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci pożyczki w celu utrzymania
płynności finansowej.

oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci pożyczki w celu utrzymania
płynności finansowej dla Dużych Przedsiębiorców 2.0.

oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci pożyczki umarzalnej do wysokości
75% jej nominalnej wartości dla Dużych Przedsiębiorców.

oznacza Finansowanie Programowe udzielane w postaci pożyczki umarzalnej do wysokości
75% jej nominalnej wartości dla Dużych Przedsiębiorców 1.0.

oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, który łącznie
spełnia następujące warunki: (i) zatrudnia, co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej
niż dziewięciu pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, oraz
(ii) jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty
2.000.000 EUR.

oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo Przedsiębiorców, który na 31
grudnia 2019 r., a w przypadku braku Pracowników na ten dzień, na dzień 31 lipca 2020 r.,
zatrudnia, co najmniej 1 Pracownika oraz nie więcej niż 9 Pracowników (w przeliczeniu na
pełny wymiar czasu pracy) oraz jego roczny obrót netto za 2019 r. lub suma bilansowa w
2019 r. nie przekracza kwoty 2.000.000 EUR, przy czym określenie statusu
Mikroprzedsiębiorcy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści Regulaminu
MŚP oraz Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego.

Inwestycyjne”
3.

§ 2 – Definicja
„Finansowanie
Płynnościowe”

4.

§ 2 – Definicja
„Finansowanie
Preferencyjne”

5.

§ 2 – Definicja
„Mikroprzedsiębiorca”

Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się
pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i
zatrudnionych
w celu przygotowania
zawodowego.
Określenie
statusu
Mikroprzedsiębiorcy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści Regulaminu
MŚP oraz Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego.
Dla uniknięcia wątpliwości definicji „Pracownika” z niniejszego Regulaminu nie stosuje się.
Dla uniknięcia wątpliwości, dla przekroczenia maksymalnego progu zatrudnienia dla
Mikroprzedsiębiorcy (próg 9 pracowników) na potrzeby ustalenia statusu
Mikroprzedsiębiorcy, nie jest konieczne jego przekroczenie o pełen etat (tj. wystarczające
jest zatrudnienie powyżej ustalonego progu o jakąkolwiek część etatu).
6.

§ 2 – Definicja „MŚP”

oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, który: (a)
zatrudnia do 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a
jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa w 2019
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oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo Przedsiębiorców: (i) który na
31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku Pracowników na ten dzień, na dzień 31 lipca 2020
r., zatrudnia, co najmniej 1 Pracownika oraz nie więcej niż 249 Pracowników (w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz jego roczny obrót netto za rok 2019 nie
przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR, (ii) który
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r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR, (b) nie jest Mikroprzedsiębiorcą oraz (c) nie jest
beneficjentem finansowania udzielonego w ramach Programu.

nie jest Mikroprzedsiębiorcą, przy czym określenie statusu MŚP powinno uwzględniać inne
warunki określone w treści Regulaminu MŚP oraz Załączniku I do Rozporządzenia
Pomocowego.

Na potrzeby ustalenia statusu MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na
podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na
urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w
celu przygotowania zawodowego.
Dla uniknięcia wątpliwości definicji „Pracownika” z niniejszego Regulaminu nie stosuje się.
Określenie statusu MŚP powinno uwzględniać inne warunki określone w treści Regulaminu
MŚP oraz Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego.
Dla uniknięcia wątpliwości, dla przekroczenia maksymalnego progu zatrudnienia dla MŚP
(próg 249 pracowników), na potrzeby ustalenia statusu MŚP, nie jest konieczne jego
przekroczenie o pełen etat (tj. wystarczające jest zatrudnienie powyżej ustalonego progu
o jakąkolwiek część etatu).
7.

§ 2 – Definicja
„Pomocowe

oznacza Finansowanie Programowe udzielane Dużym Przedsiębiorcom w postaci
obejmowania przez PFR Instrumentów Kapitałowych Dużych Przedsiębiorców.

oznacza Finansowanie Programowe udzielane Dużym Przedsiębiorcom 1.0 w postaci
obejmowania przez PFR Instrumentów Kapitałowych Dużych Przedsiębiorców 1.0.

Finansowanie
Kapitałowe”
8.

§ 2 –„ Definicja
„Program MŚP”

9.

oznacza rządowy program udzielania przez PFR wsparcia Mikroprzedsiębiorcom oraz MŚP
pt. „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”.

§ 2 – Definicja

oznacza rządowy program udzielania przez PFR wsparcia Mikroprzedsiębiorcom oraz MŚP
pt. „Tarcza finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

„Program MŚP 1.0”
10.

§ 2 – Definicja

oznacza rządowy program udzielania przez PFR wsparcia Mikroprzedsiębiorcom oraz MŚP
pt. „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

„Program MŚP 2.0”
11.

§ 2 – Definicja

oznacza przedsiębiorcę znajdującego się na liście spółek o istotnym znaczeniu dla
gospodarki państwa wykazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
stycznia 2017 r. z późn. zm. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla
gospodarki państwa.

„Przedsiębiorca
mający istotne
znaczenie dla
gospodarki państwa”
12.

§ 2 – Definicja „Raj
podatkowy”

oznacza „raj podatkowy” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy
państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03) – Konkluzja Rady UE
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oznacza „raj podatkowy” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy
państw nie współpracujących w celach podatkowych (2021/C 66/10) – Konkluzja Rady UE
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§ 2 –„ Definicja

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

dostępna
jest
pod
następującym
linkiem
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:064:FULL&from=EN.

dostępna
jest
pod
następującym
linkiem
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0226(01)&from=PL

oznacza regulamin ubiegania się o udział w Programie MŚP.

oznacza regulamin ubiegania się o udział w Programie MŚP 1.0 lub Programie MŚP 2.0, w
zależności od Instrumentu Finansowania Programowego, o który ubiega się
Przedsiębiorca.

oznacza Finansowanie Programowe udzielane Dużym Przedsiębiorcom w postaci
obejmowania lub nabywania na zasadach rynkowych przez PFR Instrumentów
Kapitałowych Dużych Przedsiębiorców, przy czym obejmowanie lub nabywanie musi
odbywać się na zasadzie pari passu z nowymi inwestorami lub po spełnieniu Testu
Prywatnego Inwestora.

oznacza Finansowanie Programowe udzielane Dużym Przedsiębiorcom 1.0 w postaci
obejmowania lub nabywania na zasadach rynkowych przez PFR Instrumentów
Kapitałowych Dużych Przedsiębiorców 1.0, przy czym obejmowanie lub nabywanie musi
odbywać się na zasadzie pari passu z nowymi inwestorami lub po spełnieniu Testu
Prywatnego Inwestora.

przy ustalaniu, czy dany MŚP kwalifikuje się jako Duży Przedsiębiorca poprzez
„wyczerpanie maksymalnych możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP”
rozumie się udzielenie przez PFR danemu MŚP wsparcia z Programu MŚP w wysokości
uznanej lub ustalonej przez PFR za maksymalną dla danego MŚP zgodnie z zasadami
Programu MŚP, a nie w wysokości maksymalnego wsparcia, które potencjalnie przysługuje
MŚP w ramach Programu MSP (tj. MŚP w celu uzyskania wsparcia w ramach Programu
musi w pierwszej kolejności uzyskać swoje maksymalne wsparcie w ramach Programu
MŚP); oraz

przy ustalaniu, czy dany MŚP kwalifikuje się jako Duży Przedsiębiorca 1.0 poprzez
„wyczerpanie maksymalnych możliwości otrzymania finansowania z Programu MŚP”
rozumie się udzielenie przez PFR danemu MŚP wsparcia z Programu MŚP 1.0 w wysokości
uznanej lub ustalonej przez PFR za maksymalną dla danego MŚP zgodnie z zasadami
Programu MŚP 1.0, a nie w wysokości maksymalnego wsparcia, które potencjalnie
przysługuje MŚP w ramach Programu MSP 1.0 (tj. MŚP w celu uzyskania wsparcia w ramach
Programu musi w pierwszej kolejności uzyskać swoje maksymalne wsparcie w ramach
Programu MŚP 1.0); oraz

dla przekroczenia minimalnego progu zatrudnienia określonego w definicji Dużego
Przedsiębiorcy dla dużego przedsiębiorstwa (tj. próg 249 pracowników), jaki i MŚP (tj. próg
150 pracowników) nie jest konieczne jego przekroczenie o pełen etat (tj. wystarczające jest
zatrudnienie powyżej właściwego progu o jakąkolwiek część etatu).

dla przekroczenia minimalnego progu zatrudnienia określonego w definicji Dużego
Przedsiębiorcy dla dużego przedsiębiorstwa (tj. próg 249 pracowników), jaki i MŚP (tj. próg
150 pracowników) (na potrzeby definicji Duży Przedsiębiorca 1.0) nie jest konieczne jego
przekroczenie o pełen etat (tj. wystarczające jest zatrudnienie powyżej właściwego progu
o jakąkolwiek część etatu).

„Regulamin MŚP”
14.

§ 2 –„ Definicja
„Rynkowe
Finansowanie
Kapitałowe”

15.

§ 3 – zmiana w pkt 2
a)

16.

§ 3 – zmiana w pkt 2
b)

17.

§ 3 – zmiana w pkt 3 f)

i.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;

i. 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 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek
COVID-19;

18.

§ 3 – zmiana w pkt 4

W przypadku Finansowania Płynnościowego, Finansowania Preferencyjnego oraz
Pomocowego Finansowania Kapitałowego, o udział w Programie mogą ubiegać się
Przedsiębiorcy, którzy dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie byli Przedsiębiorstwami
znajdującymi się w trudnej sytuacji.

19.

§ 3 – zmiana w pkt 9

Udzielenie Finansowania Programowego przez PFR Przedsiębiorcy jest również
uzależnione od zgodności Finansowania Programowego z działaniami notyfikowanymi
Komisji Europejskiej, z odpowiednimi Decyzjami Komisji Europejskiej i poprzedzającymi je
Wnioskami Notyfikacyjnymi, dotyczącymi zasad i warunków udzielania Finansowania
Programowego w Reżimie Pomocy Publicznej, w szczególności zasadami kumulacji pomocy

W przypadku Finansowania Płynnościowego, Finansowania Preferencyjnego, oraz
Pomocowego Finansowania Kapitałowego, o udział w Programie mogą ubiegać się
Przedsiębiorcy, którzy dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie byli Przedsiębiorstwami
znajdującymi się w trudnej sytuacji, przy czym ocena tego warunku będzie dokonywana z
uwzględnieniem dotychczasowej praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej..
Udzielenie Finansowania Programowego przez PFR Przedsiębiorcy jest również
uzależnione od zgodności Finansowania Programowego dla tego Przedsiębiorcy z
działaniami notyfikowanymi Komisji Europejskiej, z odpowiednimi Decyzjami Komisji
Europejskiej i poprzedzającymi je Wnioskami Notyfikacyjnymi, dotyczącymi zasad i
warunków udzielania Finansowania Programowego w Reżimie Pomocy Publicznej, w
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publicznej wskazanymi w odpowiednich Decyzjach Komisji Europejskiej i poprzedzających
je Wnioskach Notyfikacyjnych

szczególności zasadami kumulacji pomocy publicznej wskazanymi w odpowiednich
Decyzjach Komisji Europejskiej i poprzedzających je Wnioskach Notyfikacyjnych.

20.

§ 3 – zmiana w pkt 11

MŚP, który na potrzeby Programu kwalifikuje się jako Duży Przedsiębiorca i może ubiegać
się o wsparcie w ramach Programu będzie uprawniony do złożenia Wniosku z chwilą
otrzymania swojego maksymalnego wsparcia w ramach Programu MŚP gdy jego kwota
wsparcia w ramach Programu MŚP będzie ostateczna, tj. w szczególności wówczas, gdy
Przedsiębiorca otrzymał wsparcie w ramach Programu MŚP w pełnej kwocie, o którą
wnioskował lub gdy Przedsiębiorca wprawdzie nie otrzymał w ramach Programu MŚP
pełnej kwoty, o którą wnioskował, lecz skorzystał już w pełni z procedury odwoławczej w
ramach Programu MŚP lub upłynęły terminy do skorzystania z procedury odwoławczej
przewidzianej Programem MŚP. Dla uniknięcia wątpliwości – Przedsiębiorca, który nie
złożył w ogóle wniosku o wsparcie w ramach Programu MŚP nie będzie uprawniony do
złożenia Wniosku w ramach Programu.

MŚP, który na potrzeby Programu kwalifikuje się jako Duży Przedsiębiorca 1.0 i może
ubiegać się o wsparcie w ramach Programu będzie uprawniony do złożenia Wniosku z
chwilą otrzymania swojego maksymalnego wsparcia w ramach Programu MŚP 1.0 gdy jego
kwota wsparcia w ramach Programu MŚP 1.0 będzie ostateczna, tj. w szczególności
wówczas, gdy Przedsiębiorca otrzymał wsparcie w ramach Programu MŚP 1.0 w pełnej
kwocie, o którą wnioskował lub gdy Przedsiębiorca wprawdzie nie otrzymał w ramach
Programu MŚP 1.0 pełnej kwoty, o którą wnioskował, lecz skorzystał już w pełni z
procedury odwoławczej w ramach Programu MŚP 1.0 lub upłynęły terminy do skorzystania
z procedury odwoławczej przewidzianej Programem MŚP 1.0. Dla uniknięcia wątpliwości –
Przedsiębiorca, który nie złożył w ogóle wniosku o wsparcie w ramach Programu MŚP 1.0
nie będzie uprawniony do złożenia Wniosku w ramach Programu.

21.

§ 3 – zmiana w pkt 15

Zawsze Dużym Przedsiębiorcą będzie taki podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub
praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie,
przez co najmniej jeden organ publiczny, w tym szczególności przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego, chyba że organ ten jest on Inwestorem niebędącym
Przedsiębiorstwem Powiązanym (np. sytuacja, w której pomiędzy (i) jednostką samorządu
terytorialnego, której budżet nie przekracza rocznie równowartości w PLN kwoty
10.000.000 EUR oraz liczba mieszkańców nie przekracza 5.000 mieszkańców, a (ii) jej
spółką komunalną, nie występuje żaden ze związków wskazanych w definicji
Przedsiębiorstwa Powiązanego).

Z zastrzeżeniem możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu MŚP 2.0
w sytuacji wskazanej w definicji Dużego Przedsiębiorcy, zawsze Dużym Przedsiębiorcą
będzie taki podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane
bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ
publiczny, w tym szczególności przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego, chyba że organ ten jest on Inwestorem niebędącym Przedsiębiorstwem
Powiązanym (np. sytuacja, w której pomiędzy (i) jednostką samorządu terytorialnego,
której budżet nie przekracza rocznie równowartości w PLN kwoty 10.000.000 EUR oraz
liczba mieszkańców nie przekracza 5.000 mieszkańców, a (ii) jej spółką komunalną, nie
występuje żaden ze związków wskazanych w definicji Przedsiębiorstwa Powiązanego).

22.

§ 4 – zmiana w pkt 5

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku braków formalnych Wniosku PFR
może wezwać Przedsiębiorcę do jego uzupełnienia.

W przypadku braków formalnych Wniosku PFR może wezwać Przedsiębiorcę do jego
uzupełnienia.

23.

§ 4 – zmiana w pkt 6

Postępowanie związane z udzieleniem Finansowania Programowego, w tym - w
szczególności -złożenie Wniosku, odrzucenie Wniosku oraz inne czynności w toku
postępowania związanego z udzieleniem Finansowania Programowego, z wyjątkiem
zawarcia Dokumentów Finansowania Programowego, na podstawie których udzielone
zostanie Finansowanie Programowe, jest co do zasady prowadzone za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Postępowanie związane z udzieleniem Finansowania Programowego, w tym - w
szczególności -złożenie Wniosku, odrzucenie Wniosku oraz inne czynności w toku
postępowania związanego z udzieleniem Finansowania Programowego, w tym zawarcie
Dokumentów Finansowania Programowego, jest co do zasady prowadzone za pomocą
środków komunikacji elektronicznej lub przy wykorzystaniu podpisów elektronicznych.

24.

§ 4 – zmiana w pkt 11

W przypadku ubiegania się przez Przedsiębiorcę, po uzyskaniu Finansowania
Programowego, o kolejny Instrument Finansowania Programowego Przedsiębiorca
zobowiązany jest złożyć nowy Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i
załącznikami. W takiej sytuacji PFR badał będzie spójność danych przedstawionych w
poszczególnych Wnioskach.
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25.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna
§ 4 – zmiana w pkt 12

26.

§ 5 – nowy pkt 4

27.

§ 5 – zmiana w
nowym pkt 5

28.

§ 5 – zmiana w
nowym pkt 14

29.

§ 5 – zmiana w
nowym pkt 18

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

W celu uzyskania Finansowania Programowego, Przedsiębiorcy powinni złożyć Wniosek
nie później niż do 31 marca 2021 roku.

W celu uzyskania Finansowania Programowego, Przedsiębiorcy powinni złożyć Wniosek
nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku.
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 określonych w Programie i Regulaminie, wystąpić do Rady Ministrów o
podjęcie decyzji w sprawie udzielenia Finansowania Programowego, w przypadku
ubiegania się przez Przedsiębiorcę o udzielenie Finansowania Płynnościowego, w sytuacji,
gdy (i) dany Przedsiębiorca jest Przedsiębiorcą mającym istotne znaczenie dla gospodarki
państwa, lub (ii) kwota Finansowania Programowego, o którą ubiega się Przedsiębiorca
przekracza 500.000.000 zł.

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 określonych w Programie i Regulaminie, odstąpić od stosowania niektórych
spośród kryteriów wskazanych w Programie i niniejszym Regulaminie, każdorazowo z
zastrzeżeniem stosowania zasad i warunków ujętych w odpowiednich decyzjach Komisji
Europejskiej i poprzedzających je Wnioskach Notyfikacyjnych, dotyczących udzielania
Finansowania Programowego w Reżimie Pomocy Publicznej.

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 określonych w Programie i Regulaminie, odstąpić od stosowania niektórych
spośród kryteriów wskazanych w Programie i niniejszym Regulaminie i zastosować
uproszczony proces weryfikacji Wniosków składanych przez Przedsiębiorców w celu
uzyskania Finansowania Płynnościowego w następujących sytuacjach:
a)

Przedsiębiorca ubiega się o udzielenie Finansowania Programowego w łącznej
kwocie niższej niż 3.500.000 zł (dotyczy łącznie wszystkich Instrumentów
Finansowania Programowego, o które ubiega się Przedsiębiorca) – w takim
wypadku Przedsiębiorca będzie miał prawo skorzystać z uproszczeń
polegających m.in. na skróconym i ograniczonym badaniu due diligence;

b)

Przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze ochrony zdrowia i ubiega się
o udzielenie wsparcia nie przekraczającego równowartości 3.000.000 EUR – w
takim wypadku Przedsiębiorca będzie miał prawo skorzystać z uproszczeń
polegających m.in. na skróconym i ograniczonym badaniu due diligence.
Wyrażone w euro wielkości, które dotyczą Przedsiębiorców prowadzących
działalność w sektorze ochrony zdrowia, przelicza się na złote według
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 grudnia
2020 r.

PFR ma prawo odrzucić Wniosek bez wydawania decyzji, o której mowa w ust. 12 powyżej,
w szczególności na takich podstawach jak:

PFR ma prawo odrzucić Wniosek bez wydawania decyzji, o której mowa w ust. 13 powyżej,
w szczególności na takich podstawach jak:

PFR jest uprawniony do odmowy wypłaty lub żądania zwrotu Finansowania Programowego
na rzecz Przedsiębiorcy w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie
wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć, w szczególności w oparciu o informacje

PFR jest uprawniony do odmowy wypłaty na rzecz Przedsiębiorcy lub żądania zwrotu przez
Przedsiębiorcę Finansowania Programowego w przypadku, w którym istnieje uzasadnione
podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć, w szczególności w oparciu o
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Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

uzyskane od kompetentnych organów. Jakakolwiek zmiana statusu spełniania przez
Przedsiębiorcę Warunków Programowych po dacie Dokumentu Finansowania
Programowego, o ile nie jest wynikiem nadużycia ze strony Przedsiębiorcy, nie stanowi
przesłanki do zmiany statusu spełnienia bądź niespełniania Warunków Programowych w
okresie obowiązywania zawartego uprzednio odpowiedniego Dokumentu Finansowania
Programowego, ani zawarcia przez niego nowego odpowiedniego Dokumentu
Finansowania Programowego, bądź złożenia przez niego nowego Wniosku.

informacje uzyskane od kompetentnych organów. Jakakolwiek zmiana statusu spełniania
przez Przedsiębiorcę Warunków Programowych po dacie Dokumentu Finansowania
Programowego, o ile nie jest wynikiem nadużycia ze strony Przedsiębiorcy, nie stanowi
przesłanki do zmiany statusu spełnienia bądź niespełniania Warunków Programowych w
okresie obowiązywania zawartego uprzednio odpowiedniego Dokumentu Finansowania
Programowego, ani zawarcia przez niego nowego odpowiedniego Dokumentu
Finansowania Programowego, bądź złożenia przez niego nowego Wniosku.

30.

§ 6 – zmiana w pkt 2

PFR może dokonywać zmian w alokacji środków pomiędzy Tarczą Płynnościową dla Dużych
Firm, Tarczą Finansową dla Dużych Firm oraz Tarczą Kapitałową dla Dużych Firm, po
uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Ministrów (wyrażonej w formie uchwały). W
przypadku działań, które zostały indywidualnie notyfikowane Komisji Europejskiej jako
programy pomocowe, PFR może dokonywać zmiany alokacji środków pomiędzy
działaniami notyfikowanymi, maksymalnie do wysokości 20% wartości pomocy publicznej
notyfikowanej do Komisji Europejskiej. Jakakolwiek zmiana alokacji pomiędzy działaniami
notyfikowanymi do Komisji Europejskiej powyżej 20% wartości notyfikowanej pomocy,
wymaga uproszczonego zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

PFR może dokonywać zmian w alokacji środków pomiędzy Tarczą Płynnościową dla Dużych
Firm, Tarczą Finansową dla Dużych Firm oraz Tarczą Kapitałową dla Dużych Firm, po
uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Ministrów (wyrażonej w formie uchwały). W
przypadku działań, które zostały indywidualnie notyfikowane Komisji Europejskiej jako
programy pomocowe, PFR może dokonywać zmiany alokacji środków pomiędzy
działaniami notyfikowanymi, maksymalnie do wysokości 20% wartości pomocy publicznej
notyfikowanej do Komisji Europejskiej.

31.

§ 7 – zmiana w pkt 1

Finansowanie Programowe dla Dużego Przedsiębiorcy może być udzielone w
następujących formach:

Finansowanie Programowe dla Dużego Przedsiębiorcy może być udzielone w
następujących formach:

a)

b)

c)

d)

32.

§ 8 – zmiana w pkt 2

Finansowania Płynnościowego w Reżimie Pomocy Publicznej, którego bazowe
parametry, warunki udzielenia przez PFR i kryteria kwalifikujące Dużego
Przedsiębiorcę do jego otrzymania określa Załącznik 1 do niniejszego
Regulaminu, przy czym Regulamin może doprecyzowywać informacje ujęte w
Załączniku;
Finansowania Preferencyjnego w Reżimie Pomocy Publicznej, którego bazowe
parametry, warunki udzielenia przez PFR i kryteria kwalifikujące Dużego
Przedsiębiorcę do jego otrzymania określa Załącznik 2 do niniejszego
Regulaminu, Regulamin może doprecyzowywać informacje ujęte w Załączniku;
Pomocowego Finansowania Kapitałowego w Reżimie Pomocy Publicznej,
którego bazowe parametry, warunki udzielenia przez PFR i kryteria
kwalifikujące Dużego Przedsiębiorcę do jego otrzymania określa Załącznik 3 do
niniejszego Regulaminu, Regulamin może doprecyzowywać informacje ujęte w
Załączniku; oraz
Rynkowego Finansowania Kapitałowego na warunkach rynkowych, którego
bazowe parametry, warunki udzielenia przez PFR i kryteria kwalifikujące
Dużego Przedsiębiorcę do jego otrzymania określa Załącznik 4 do niniejszego
Regulaminu, Regulamin może doprecyzowywać informacje ujęte w Załączniku.

Intencją PFR jest, aby w możliwym zakresie powiązać udzielane Finansowanie Programowe
na zasadach określonych w Programie, z faktycznie poniesioną przez Przedsiębiorców
szkodą w związku z COVID-19 oraz z promocją zatrudnienia.
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a)

b)

c)

d)

Finansowania Płynnościowego w Reżimie Pomocy Publicznej, którego bazowe
parametry, warunki udzielenia przez PFR i kryteria kwalifikujące Dużego
Przedsiębiorcę 2.0 do jego otrzymania określa Załącznik 1 do niniejszego
Regulaminu, przy czym Regulamin może doprecyzowywać informacje ujęte w
Załączniku;
Finansowania Preferencyjnego w Reżimie Pomocy Publicznej, którego bazowe
parametry, warunki udzielenia przez PFR i kryteria kwalifikujące Dużego
Przedsiębiorcę 1.0 do jego otrzymania określa Załącznik 2 do niniejszego
Regulaminu, Regulamin może doprecyzowywać informacje ujęte w Załączniku;
Pomocowego Finansowania Kapitałowego w Reżimie Pomocy Publicznej,
którego bazowe parametry, warunki udzielenia przez PFR i kryteria
kwalifikujące Dużego Przedsiębiorcę 1.0 do jego otrzymania określa Załącznik 3
do niniejszego Regulaminu, Regulamin może doprecyzowywać informacje
ujęte w Załączniku; oraz
Rynkowego Finansowania Kapitałowego na warunkach rynkowych, którego
bazowe parametry, warunki udzielenia przez PFR i kryteria kwalifikujące
Dużego Przedsiębiorcę 1.0 do jego otrzymania określa Załącznik 4 do
niniejszego Regulaminu, Regulamin może doprecyzowywać informacje ujęte w
Załączniku.

Intencją PFR jest, aby udzielane Finansowanie Programowe odpowiadało faktycznie
poniesionej przez danego Przedsiębiorcę szkodzie lub powstałej, czy prognozowanej luce
finansowej w związku z COVID-19 oraz zapewniało promocję utrzymania zatrudnienia.

REJESTR ZMIAN REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA DUŻYCH
FIRM”
Lp.

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

33.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna
§ 8 – zmiana w pkt 4

Po wyczerpaniu środków pieniężnych dostępnych w ramach zdefiniowanej Kwoty
Programu, oraz, w każdym czasie, sumy środków pozyskanych w ramach Finansowania
Zewnętrznego przez PFR, Przedsiębiorcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia
względem PFR lub Powierzającego, niezależnie od treści Wniosku, chwili jego złożenia lub
jego akceptacji przez PFR.

W sytuacji, gdy dojdzie do udzielenia przez PFR Finansowania Programowego o łącznej
wartości równej Kwocie Programu lub gdy, w jakimkolwiek momencie czasu, dojdzie do
wyczerpania środków pieniężnych pozyskanych przez PFR na poczet realizacji Programu,
Przedsiębiorcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem PFR lub
Powierzającego, niezależnie od treści Wniosku, chwili jego złożenia lub jego akceptacji
przez PFR.

34.

§ 9 – zmiana w pkt 1

Przedsiębiorca potwierdza, że: (i) zrozumiał i akceptuje szczegółowe zasady realizacji i
ubiegania się o udział w Programie, a także zasady, na jakich PFR rozpoznaje Wnioski o
udzielenie Finansowania Programowego dla Dużych Przedsiębiorców, które zostały
wskazane w niniejszym Regulaminie, oraz (ii) potwierdza, że zapoznanie się z tymi
szczegółowymi zasadami nie zwalnia go od zapoznania się z całokształtem przepisów
prawa i postanowień Dokumentów Finansowania Programowego dotyczących
Finansowania Programowego.

Przedsiębiorca potwierdza, że: (i) zapoznał się, zrozumiał i akceptuje szczegółowe zasady
realizacji i ubiegania się o udział w Programie, a także zasady, na jakich PFR rozpoznaje
wnioski o udzielenie Finansowania Programowego dla Dużych Przedsiębiorców, które
zostały wskazane w niniejszym Regulaminie, oraz (ii) potwierdza, że zapoznanie się z tymi
szczegółowymi zasadami nie zwalnia go od zapoznania się z całokształtem przepisów
prawa i postanowień Dokumentów Finansowania Programowego dotyczących
Finansowania Programowego.

35.

§ 9 – zmiana w pkt 29

Przedsiębiorca wyraża zgodę na publikowanie przez PFR informacji, że jest on
beneficjentem Programu, jak również informacji o formie i kwocie udzielonego
Finansowania Programowego, przy zachowaniu zasad oraz ograniczeń wynikających z
przepisów prawa (w tym Rozporządzenia MAR).

Przedsiębiorca wyraża zgodę na publikowanie przez PFR informacji, że jest on
beneficjentem Programu, jak również informacji o formie i kwocie udzielonego
Finansowania Programowego, liczbie Pracowników, krótkiego opisu prowadzonej
działalności, loga Przedsiębiorcy oraz lokalizacji, przy zachowaniu zasad oraz ograniczeń
wynikających z przepisów prawa (w tym Rozporządzenia MAR).

36.

§ 11 – zmiana w pkt 5

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 grudnia 2020 r. i pozostaje w mocy do jego
odwołania, zmiany lub zakończenia realizacji Programów przez PFR.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2021 r. i pozostaje w mocy do jego
odwołania, zmiany lub zakończenia realizacji Programów przez PFR.

37.

§ 12

ROZDZIAŁ IX. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
W zakresie zmian wprowadzanych niniejszym Regulaminem stosuje się następujące zasady
postępowania:
1.

2.

3.

8

Przedsiębiorca może złożyć Wniosek o udzielenie finansowania w formie więcej niż
jednego Instrumentu Finansowania Programowego, pod warunkiem, że nie narusza
to obowiązujących przepisów prawa i decyzji odpowiednich organów, w tym Komisji
Europejskiej, w szczególności dotyczących zasad kumulacji w Reżimie Pomocy
Publicznej.
W sytuacji, gdy Przedsiębiorca uzyskał już Finansowanie Płynnościowe i zawarł
Dokumenty Finansowania Programowego PFR zwróci się do Przedsiębiorcy z
propozycją zawarcia aneksu do Dokumentów Finansowania Programowego w
zakresie dostosowania ich warunków do warunków oprocentowania mających
zastosowanie do warunków Finansowania Płynnościowego obowiązujących po dniu
wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu zgodnie z § 11 ust. 5. Zmiana
oprocentowania nastąpi ze skutkiem od 1 kwietnia 2021 roku.
Przedsiębiorca, który uzyskał już Finansowanie Płynnościowe i zawarł Dokumenty
Finansowania Programowego ma prawo złożenia Wniosku o udzielenie kolejnego
Finansowania Płynnościowego, w sytuacji gdy jego luka płynnościowa uległa
powiększeniu i spełnia pozostałe warunki do udzielenia Finansowania

REJESTR ZMIAN REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA DUŻYCH
FIRM”
Lp.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

4.

5.

Płynnościowego. W razie pozytywnej weryfikacji Wniosku PFR zawrze z
Przedsiębiorcą nowe Dokumenty Finansowania Programowego.
Przedsiębiorca, który składa Wniosek o udzielenie Finansowania Płynnościowego po
dniu wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu zgodnie z § 11 ust. 5, powinien
spełniać kryteria Dużego Przedsiębiorcy 2.0. Stosuje się do niego również wszystkie
inne postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
Do Wniosków o udzielenie Finansowania Płynnościowego złożonych przed dniem
wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu zgodnie z § 11 ust. 5, w stosunku do
których nie zostały zawarte Dokumenty Finansowania Programowego, stosuje się
następujące zasady:
a) do Przedsiębiorcy stosuje się w dalszym ciągu kryterium Dużego Przedsiębiorcy
1.0, a zmiana Regulaminu nie wpływa na spełnienie warunku Dużego Przedsiębiorcy;
b) z zastrzeżeniem lit. a oraz c, PFR rozpatrywał będzie Wniosek zgodnie ze
zmienionym brzmieniem niniejszego Regulaminu, jednakże PFR w uzgodnieniu z
Przedsiębiorcą może postanowić o niestosowaniu postanowień zmienionego
Regulaminu, jeżeli, z uwagi na stopień zaawansowania rozpatrywania Wniosku, ich
zastosowanie wpłynąć może negatywnie na proces rozpatrzenia Wniosku przez PFR.
PFR ma prawo żądania złożenia przez Przedsiębiorcę aktualizacji informacji
przedstawionych we Wniosku lub przedłożenia nowych informacji i dokumentów, w
szczególności, w sytuacji, gdy dojść może do wydłużenia okresu spłaty Instrumentu
Finansowania Programowego.
c) niezależnie od postanowień lit. b powyżej, w każdym przypadku Dokumenty
Finansowania Programowego podlegać będą automatycznej aktualizacji w zakresie
ich dostosowania do nowych warunków oprocentowania Finansowania
Płynnościowego.
d) jeżeli w stosunku do Wniosku została już wydana przez PFR negatywna decyzja, o
której mowa w § 5 ust. 14, Przedsiębiorca może ponownie złożyć Wniosek o
udzielenie Finansowania Płynnościowego zgodnie z aktualnym brzmieniem
Regulaminu.

38.

w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji
„Maksymalna kwota”

Kwota zaakceptowana przez PFR w oparciu o zapotrzebowanie na kapitał
obrotowy/płynność Pożyczkobiorcy – maksymalnie 1 mld zł, która dodatkowo nie może
przekraczać najwyższej z następujących kwot:

Pożyczka będzie udzielona w wysokości odpowiadającej prognozowanej luce
płynnościowej, w każdym przypadku maksymalnie do 1 mld zł łącznie dla jednego
Pożyczkobiorcy, która dodatkowo nie może przekraczać najwyższej z następujących kwot:

•

•

dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń Pożyczkobiorcy (z uwzględnieniem
kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019 w oparciu o zaudytowane (lub
wstępne jeżeli zaudytowane dane niedostępne) sprawozdania finansowe (lub
odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie
pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W przypadku Pożyczkobiorców utworzonych
po 31 grudnia 2018 r. maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej
kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; lub
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dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń Pożyczkobiorcy (z uwzględnieniem
kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019 w oparciu o zaudytowane (lub
wstępne jeżeli zaudytowane dane niedostępne) sprawozdania finansowe (lub
odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie
pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W przypadku Pożyczkobiorców utworzonych
po 31 grudnia 2018 r. maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej
kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; lub

REJESTR ZMIAN REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA DUŻYCH
FIRM”
Lp.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

•

•

•

39.

w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji „Cel”

40.

w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji

25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r. w oparciu o zaudytowane (lub
wstępne jeżeli zaudytowane dane są niedostępne) sprawozdania finansowe (lub
odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie
pokrywa się z rokiem kalendarzowym); lub
jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy
o zapotrzebowaniu na płynność lub/oraz w oparciu o informacje przekazane we
Wniosku Pożyczkobiorcy, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia
zapotrzebowania na płynność przez najbliższe 12 miesięcy od dnia jej udzielenia, lecz
nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

•

innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w
umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez PFR. W szczególności pokrycie
niezbędnych nakładów inwestycyjnych ze środków z Pożyczki wymaga analizy i zgody
ze strony PFR.
Pożyczka w szczególności nie może zostać przeznaczona na:
•
dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych;
•
[…]

Od daty spełnienia warunków zawieszających zawartych w umowie Pożyczki nie później
niż do 30 czerwca 2021 r. PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w
transzach. Pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

„Okres

•

25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r. w oparciu o zaudytowane (lub
wstępne jeżeli zaudytowane dane są niedostępne) sprawozdania finansowe (lub
odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie
pokrywa się z rokiem kalendarzowym); lub
jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy
o zapotrzebowaniu na płynność lub/oraz w oparciu o informacje przekazane we
Wniosku Pożyczkobiorcy, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia
zapotrzebowania na płynność przez najbliższe 12 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Luka płynnościowa określana jest jako wartość nie większa niż suma:
•
minimalnego w okresie do 31 grudnia 2021 r. zakładanego w projekcjach
Pożyczkobiorcy ujemnego salda środków pieniężnych, które by powstało gdyby
Pożyczkobiorca nie otrzymał wsparcia od PFR (w zakładanym okresie wsparcia), oraz
•
minimalnego poziomu gotówki operacyjnej (bufora płynności).
Gotówka operacyjna ujmowana jest jako saldo środków pieniężnych, które Pożyczkobiorca
musi utrzymać w ostatnim dniu miesiąca w celu zapewnienia bezproblemowej i
terminowej spłaty zobowiązań wymagalnych w połowie miesiąca w normalnym toku
działalności (w szczególności w zakresie stałych płatności). Saldo gotówki operacyjnej
powinno być odzwierciedlone w historycznych saldach środków pieniężnych na koniec
miesięcy kalendarzowych przed pandemią COVID-19, t.j. w latach 2018-2019. PFR może
wziąć pod uwagę wyższy poziom gotówki operacyjnej, w sytuacji gdy Pożyczkobiorca w
wystarczający sposób uzasadni taką potrzebę. Gotówka operacyjna nie ma na celu
zapewnienia dodatkowej płynności na wypadek nieoczekiwanych, przyszłych zdarzeń.
•
innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w
umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez PFR, w szczególności pokrycie
niezbędnych nakładów inwestycyjnych ze środków z Pożyczki, co wymaga
dodatkowej analizy i uzasadnienia oraz zgody ze strony PFR.
Pożyczka w szczególności nie może zostać przeznaczona na:
•
dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych,
za wyjątkiem tych dokonywanych w zwykłym toku działalności (po otrzymaniu zgody
PFR);
•
[….]
Do 30 czerwca 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 30 września 2021 r. jeżeli
umowa Pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków. PFR ma prawo do
skrócenia tych terminów.
PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach. Pożyczka ma
charakter pożyczki nieodnawialnej.

Udostępnienia”
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41.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna
w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

Spłata w okresie do 4 lat od daty podpisania umowy Pożyczki. PFR zastrzega prawo do
zmiany, w szczególności skrócenia okresu finansowania, względem okresu finansowania
wnioskowanego przez Pożyczkobiorcę.

Spłata w okresie do 4 lat od daty podpisania umowy Pożyczki, w zakresie Pożyczek
podpisanych przed dniem wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu zgodnie z § 11
ust. 5.

„Okres Finansowania”

Spłata w okresie do 6 lat od daty podpisania umowy Pożyczki, w zakresie Pożyczek:
•
w stosunku do których, złożono Wnioski o udzielenie Finansowania Płynnościowego;
lub
•
podpisanych na warunkach uwzględniających nowy termin spłaty;
po dniu wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu zgodnie z § 11 ust. 5.
PFR zastrzega prawo do zmiany, w szczególności skrócenia okresu finansowania, względem
okresu finansowania wnioskowanego przez Pożyczkobiorcę.

42.

w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji
„Okresy odsetkowe”

43.

w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji
„Harmonogram
spłaty”

W przypadku Pożyczki o okresie spłaty do 30 czerwca 2021 r. pierwszy okres odsetkowy
dla danej transzy Pożyczki rozpocznie się w pierwszej dacie wypłaty takiej transzy i skończy
się w dacie ostatecznej spłaty.

W przypadku Pożyczki o okresie spłaty do 31 grudnia 2021 r. pierwszy okres odsetkowy
dla danej transzy Pożyczki rozpocznie się w pierwszej dacie wypłaty takiej transzy i
skończy się w dacie ostatecznej spłaty.

W przypadku pożyczki o okresie spłaty przypadającym po 30 czerwca 2021 r. pierwszy
okres odsetkowy dla danej transzy Pożyczki rozpocznie się w pierwszej dacie wypłaty
transzy i skończy się 30 czerwca 2021 r. Każdy kolejny okres odsetkowy będzie zaczynał się
w dniu zakończenia poprzedniego okresu odsetkowego i wynosił będzie 3 (trzy) miesiące
kalendarzowe. Okres odsetkowy, który trwałby dłużej niż do data ostatecznej spłaty,
zakończy się w dacie ostatecznej spłaty.

W przypadku pożyczki o okresie spłaty przypadającym po 31 grudnia 2021 r. pierwszy okres
odsetkowy dla danej transzy Pożyczki rozpocznie się w pierwszej dacie wypłaty transzy i
skończy się nie później niż 31 grudnia 2021 r. Każdy kolejny okres odsetkowy będzie
zaczynał się w dniu zakończenia poprzedniego okresu odsetkowego i wynosił będzie 3
(trzy) miesiące kalendarzowe. Okres odsetkowy, który trwałby dłużej niż do data
ostatecznej spłaty, zakończy się w dacie ostatecznej spłaty.

W przypadku Pożyczki, której data ostatecznej spłaty przypada nie później niż w dniu 30
czerwca 2021 r. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki wraz z narosłymi
odsetkami w całości w dacie ostatecznej spłaty.

W przypadku Pożyczki, której data ostatecznej spłaty przypada nie później niż w dniu 31
grudnia 2021 r. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki wraz z narosłymi
odsetkami w całości w dacie ostatecznej spłaty.

W przypadku Pożyczki, której data ostatecznej spłaty przypada po dniu 30 czerwca 2021
r., Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać spłaty Pożyczki w równych kwartalnych
ratach kapitałowych począwszy od 30 czerwca 2021 r. PFR dopuszcza ustalenie innego
harmonogramu spłaty w zależności od prognoz finansowych Pożyczkobiorcy.

W przypadku Pożyczki, której data ostatecznej spłaty przypada po dniu 31 grudnia 2021 r.,
Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać spłaty Pożyczki w równych kwartalnych ratach
kapitałowych począwszy od nie później niż 31 grudnia 2021 r. PFR dopuszcza ustalenie
innego harmonogramu spłaty w zależności od prognoz finansowych Pożyczkobiorcy. Okres
karencji obowiązuje do nie później niż 31 grudnia 2021 roku.

Bezkosztowa i dobrowolna wcześniejsza spłata Pożyczki po zakończeniu okresu
udostępniania Pożyczki.
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Bezkosztowa i dobrowolna wcześniejsza spłata Pożyczki po zakończeniu okresu
udostępniania Pożyczki.
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44.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna
w Załączniku nr 1 –

Brzmienie przed zmianą

Oprocentowanie
w pierwszym roku
od daty
podpisania
umowy Pożyczki
(p.a.)

Oprocentowanie
w drugim i
trzecim roku od
daty podpisania
umowy Pożyczki
(p.a.)

Oprocentowanie
w czwartym roku
od daty
podpisania
umowy Pożyczki
(p.a.)

MŚP

1,0%

1,25%

1,75%

Pozostali

1,25%

1,75%

2,75%

zmiana w sekcji
„Oprocentowanie”

45.

w Załączniku nr 1 –

Oprocentowanie
w pierwszym
roku od daty
podpisania
umowy Pożyczki
(p.a. )

Oprocentowanie
w drugim i
trzecim roku od
daty podpisania
umowy Pożyczki
(p.a.)

Oprocentowanie w
czwartym, piątym i
szóstym roku od
daty podpisania
umowy Pożyczki
(p.a.)

MŚP

0,5%

0,75%

1,25%

Pozostali

0,75%

1,25%

2,25%

Warunkiem zawieszającym wypłatę środków z Pożyczki, będzie zawarcie między PFR a
wierzycielami wskazanymi przez PFR oraz udostępniającymi Pożyczkobiorcy zewnętrzne
finansowanie o charakterze finansowym (banki, obligatariusze, firmy leasingowe itp. lub
odpowiednio agentami odpowiednich finansowań) („Wierzyciele Finansowi”) umowy
międzywierzycielskiej („Umowa Międzywierzycielska”). PFR na podstawie informacji o
istniejącym zadłużeniu, przekazywanych przez Pożyczkobiorcę, określi każdorazowo listę
istotnych wierzycieli, z którymi powinna zostać podpisana Umowa Międzywierzycielska,
przy czym zakładane jest podpisanie Umowy Międzywierzycielskiej co do zasady z
największymi wierzycielami finansowymi Pożyczkobiorcy.

Warunkiem zawieszającym wypłatę środków z Pożyczki, będzie zawarcie między PFR a
wierzycielami wskazanymi przez PFR oraz udostępniającymi Pożyczkobiorcy zewnętrzne
finansowanie o charakterze finansowym (banki, obligatariusze, firmy leasingowe itp. lub
odpowiednio agentami odpowiednich finansowań) („Wierzyciele Finansowi”) umowy
międzywierzycielskiej („Umowa Międzywierzycielska”), z wyłączeniem sytuacji
ustanowienia przez Pożyczkobiorcę adekwatnych zabezpieczeń uzgodnionych z PFR.

w Załączniku nr 1 –

Umowa Międzywierzycielska będzie oparta o standardowy wzór opracowany przez PFR.

zmiana w sekcji

Umowa Międzywierzycielska będzie regulować relacje między PFR a każdym Wierzycielem
Finansowym w następujący sposób:

Umowa Międzywierzycielska będzie oparta o standardowy wzór opracowany przez PFR.
Umowa Międzywierzycielska będzie regulować relacje między PFR a każdym Wierzycielem
Finansowym, co do zasady, w następujący sposób:

zmiana w sekcji
„Umowa
Międzywierzycielska”

46.

Brzmienie po zmianie

„Umowa

PFR na podstawie informacji o istniejącym zadłużeniu, przekazywanych przez
Pożyczkobiorcę, określi każdorazowo listę istotnych wierzycieli, z którymi powinna zostać
podpisana Umowa Międzywierzycielska, przy czym zakładane jest podpisanie Umowy
Międzywierzycielskiej co do zasady z największymi wierzycielami finansowymi
Pożyczkobiorcy.

Międzywierzycielska”
47.

w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji
„Umowa
Międzywierzycielska”

•

Po okresie standstill Wierzyciel Finansowy będzie uprawniony do podjęcia czynności
egzekucyjnych z zastrzeżeniem zachowania następującej kolejności zaspokojenia
(odpowiednio po pokryciu niezapłaconych udokumentowanych i uzasadnionych
kosztów egzekucyjnych):
(i)

W pierwszej kolejności 50% kwoty wpływów egzekucyjnych zostanie
przeznaczone na spłatę wierzytelności PFR.

(ii)

W drugiej kolejności wpływy egzekucyjne będą dzielone między PFR a
Wierzyciela Finansowego prowadzącego egzekucję, w proporcji
pozostającej do spłaty wierzytelności PFR wynikającej z Pożyczki oraz
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•

Po okresie standstill Wierzyciel Finansowy będzie uprawniony do podjęcia czynności
egzekucyjnych z zastrzeżeniem podziału wpływów uzyskanych przez takiego
Wierzyciela Finansowego w wyniku czynności egzekucyjnych z PFR proporcjonalnie
w stosunku do wartości wierzytelności Wierzyciela Finansowego prowadzącego
egzekucję i PFR .

REJESTR ZMIAN REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA DUŻYCH
FIRM”
Lp.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna

Brzmienie przed zmianą
pozostającej do spłaty
prowadzącego egzekucję.
(iii)

48.

w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji

Brzmienie po zmianie
wierzytelności Wierzyciela Finansowego

W trzeciej kolejności po całkowitej spłacie Pożyczki, wpływy egzekucyjne
przeznaczone będą na spłatę wierzytelności Wierzyciela Finansowego
prowadzącego egzekucję.

W przypadku gdy nie będzie to w istotnie negatywny sposób wpływało na interesy PFR i
ryzyko instrumentu, PFR może odstąpić od wymogu podpisania Umowy
Międzywierzycielskiej.

„Umowa
Międzywierzycielska”

W przypadku gdy nie będzie to w istotnie negatywny sposób wpływało na interesy PFR i
ryzyko instrumentu, PFR może odstąpić od wymogu podpisania Umowy
Międzywierzycielskiej, przy czym w takim wypadku PFR ma prawo do żądania, aby
Pożyczkobiorca przedstawił i ustanowił odpowiednie zabezpieczenia instrumentu PFR. W
zależności od okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności z uwagi na sytuację
Pożyczkobiorcy, PFR ma prawo do odmiennego uregulowania niektórych elementów
Umowy Międzywierzycielskiej.
W przypadku, gdy (i) Przedsiębiorca ubiega się o wsparcie w ramach Finansowania
Programowego w łącznej kwocie niższej niż 3.500.000 zł lub (ii) po dokonaniu analizy
finansowej PFR stwierdzi, że łączna kwota pożyczek, jaka może zostać przyznana
Przedsiębiorcy w ramach Finansowania Programowego, jest niższa niż 3.500.000 zł, PFR
może odstąpić od wymogu podpisania Umowy Międzywierzycielskiej.
Powyżej przedstawione ogólne reguły dotyczące relacji międzywierzycielskich i
zabezpieczeń nie uchybiają prawu PFR do żądania innego ich ukształtowania, jeśli PFR
uzna, że takie inne ukształtowania relacji międzywierzycielskich i zabezpieczeń wymagają
interesy PFR i ryzyko instrumentu.

49.

w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji
„Zabezpieczenia”

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub inne, każdorazowo dostosowane do sytuacji
danego Pożyczkobiorcy.
Po podpisaniu Umowy Międzywierzycielskiej, PFR dopuszcza rozwiązanie lub zmianę
Umowy Międzywierzycielskiej pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń prawnych
Pożyczki w formie i treści satysfakcjonującej PFR.

W przypadku zawarcia Umowy Międzywierzycielskiej – dodatkowe oświadczenie o
poddaniu się egzekucji.
W przypadku braku zawarcia Umowy Międzywierzycielskiej - zabezpieczenia każdorazowo
dostosowane do sytuacji danego Pożyczkobiorcy.
W przypadku, gdy (i) Przedsiębiorca ubiega się o wsparcie w ramach Finansowania
Programowego w łącznej kwocie niższej niż 3.500.000 zł lub (ii) po dokonaniu analizy
finansowej PFR stwierdzi, że łączna kwota pożyczek, jaka może zostać przyznana
Przedsiębiorcy w ramach Finansowania Programowego, jest niższa niż 3.500.000 zł, PFR
może odstąpić od wymogu ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń, za wyjątkiem
oświadczenia o poddaniu się egzekucji
Po podpisaniu Umowy Międzywierzycielskiej, PFR dopuszcza rozwiązanie lub zmianę
Umowy Międzywierzycielskiej pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń prawnych
Pożyczki w formie i treści satysfakcjonującej PFR.

50.

w Załączniku nr 1 –

Standardowe/porównywalne do finansowania bankowego, obejmujące:

Standardowe/porównywalne do finansowania bankowego, obejmujące w szczególności:

zmiana w sekcji
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Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna
„Kluczowe

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

•

•

zobowiązania”
51.

w Załączniku nr 1 –
zmiana w sekcji
„Kluczowe

Zakaz wypłaty dywidendy, kwoty do podziału lub innych płatności na rzecz
właścicieli/beneficjentów rzeczywistych,
podmiotów powiązanych poza
uzgodnionymi, zwyczajowymi transakcjami w toku normalnej działalności z
uzgodnionym limitem;

zobowiązania”
52.

w Załączniku nr 2 –
zmiana w sekcji

Okres, którego dotyczy szkoda COVID będzie rozpatrywany indywidualnie dla każdego
przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, i wpływu na nią epidemii
COVID.

Okres, którego dotyczy szkoda COVID będzie rozpatrywany indywidualnie dla każdego
przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, i wpływu na nią epidemii
COVID. PFR w toku analizy uwzględnia zarówno całkowite zakazy prowadzenia działalności
gospodarczej jak i ograniczenia częściowe, które wynikają z decyzji administracyjnej lub
przepisów prawa, m. in. ograniczenie liczby klientów, którzy mogą przebywać w lokalu
przedsiębiorcy lub miejscu świadczenia usług (np. ograniczenia ustalające maksymalną
liczbę klientów przypadających na kasę lub m2 lokalu przedsiębiorcy, ograniczenia
wprowadzające maksymalną liczbę zajętych miejsc siedzących w przypadku transportu
publicznego). Natomiast ograniczenia dotyczące np. obowiązku zasłaniania ust i nosa lub
konieczność mycia lub dezynfekcji rąk nie są uznawane za restrykcje częściowe.

•

•

„Maksymalna kwota”

53.

w Załączniku nr 2 –

Zakaz wypłaty dywidendy, kwoty do podziału lub innych płatności na rzecz
właścicieli/beneficjentów rzeczywistych,
podmiotów powiązanych poza
uzgodnionymi, zwyczajowymi transakcjami w toku normalnej działalności z
uzgodnionym limitem. Niemniej jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
PFR może odstąpić od tego zakazu, pod warunkiem, że wypłaty te nie będą
realizowane ze środków przekazanych w ramach Finansowania Programowego;

wynagrodzeń,

wynagrodzeń, z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych,

zmiana w sekcji „Cel”
54.

w Załączniku nr 2 –
zmiana w sekcji

Od daty spełnienia warunków zawieszających zawartych w umowie Pożyczki nie później
niż do 30 czerwca 2021 r. PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w
transzach. Pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

Do 30 czerwca 2021 r. PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach.
Pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

Warunkiem zawieszającym wypłatę środków z Pożyczki będzie zawarcie między PFR a
wierzycielami wskazanymi przez PFR oraz udostępniającymi Pożyczkobiorcy zewnętrzne
finansowanie o charakterze finansowym (banki, obligatariusze, firmy leasingowe itp. lub
odpowiednio agentami odpowiednich finansowań) („Wierzyciele Finansowi”) umowy
międzywierzycielskiej („Umowa Międzywierzycielska”). PFR na podstawie informacji o
istniejącym zadłużeniu, przekazywanych przez Pożyczkobiorcę, określi każdorazowo listę
istotnych wierzycieli, z którymi powinna zostać podpisana Umowa Międzywierzycielska,
przy czym zakładane jest podpisanie Umowy Międzywierzycielskiej co do zasady z
największymi wierzycielami finansowymi Pożyczkobiorcy.

Warunkiem zawieszającym wypłatę środków z Pożyczki, będzie zawarcie między PFR a
wierzycielami wskazanymi przez PFR oraz udostępniającymi Pożyczkobiorcy zewnętrzne
finansowanie o charakterze finansowym (banki, obligatariusze, firmy leasingowe itp. lub
odpowiednio agentami odpowiednich finansowań) („Wierzyciele Finansowi”) umowy
międzywierzycielskiej („Umowa Międzywierzycielska”), z wyłączeniem sytuacji
ustanowienia przez Pożyczkobiorcę adekwatnych zabezpieczeń uzgodnionych z PFR.

„Okres
Udostępnienia”
55.

w Załączniku nr 2 –
zmiana w sekcji
„Umowa
Miedzywierzycielska”
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PFR na podstawie informacji o istniejącym zadłużeniu, przekazywanych przez
Pożyczkobiorcę, określi każdorazowo listę istotnych wierzycieli, z którymi powinna zostać
podpisana Umowa Międzywierzycielska, przy czym zakładane jest podpisanie Umowy
Międzywierzycielskiej co do zasady z największymi wierzycielami finansowymi
Pożyczkobiorcy.
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FIRM”
Lp.
56.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna
w Załączniku nr 2 –

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

Umowa Międzywierzycielska będzie oparta o standardowy wzór opracowany przez PFR.

zmiana w sekcji

Umowa Międzywierzycielska będzie regulować relacje między PFR a każdym Wierzycielem
Finansowym w następujący sposób:

Umowa Międzywierzycielska będzie oparta o standardowy wzór opracowany przez PFR.
Umowa Międzywierzycielska będzie regulować relacje między PFR a każdym Wierzycielem
Finansowym, co do zasady, w następujący sposób:

„Umowa
Miedzywierzycielska”
57.

w Załączniku nr 2 –
zmiana w sekcji
„Umowa
Miedzywierzycielska”

58.

w Załączniku nr 2 –
zmiana w sekcji

•

Po okresie standstill Wierzyciel Finansowy będzie uprawniony do podjęcia czynności
egzekucyjnych z zastrzeżeniem zachowania następującej kolejności zaspokojenia
(odpowiednio po pokryciu niezapłaconych udokumentowanych i uzasadnionych
kosztów egzekucyjnych):
(i)

W pierwszej kolejności 50% kwoty wpływów egzekucyjnych
zostanie przeznaczone na spłatę wierzytelności PFR.

(ii)

W drugiej kolejności wpływy egzekucyjne będą dzielone między PFR
a Wierzyciela Finansowego prowadzącego egzekucję, w proporcji
pozostającej do spłaty wierzytelności PFR wynikającej z Pożyczki
oraz pozostającej do spłaty wierzytelności Wierzyciela Finansowego
prowadzącego egzekucję.

(iii)

W trzeciej kolejności po całkowitej spłacie Pożyczki, wpływy
egzekucyjne przeznaczone będą na spłatę wierzytelności
Wierzyciela Finansowego prowadzącego egzekucję.

W przypadku gdy nie będzie to w istotnie negatywny sposób wpływało na interesy PFR i
ryzyko instrumentu, PFR może odstąpić od wymogu podpisania Umowy
Międzywierzycielskiej.

„Umowa
Miedzywierzycielska”

•

Po okresie standstill Wierzyciel Finansowy będzie uprawniony do podjęcia czynności
egzekucyjnych z zastrzeżeniem podziału wpływów uzyskanych przez takiego
Wierzyciela Finansowego w wyniku czynności egzekucyjnych z PFR proporcjonalnie
w stosunku do wartości wierzytelności Wierzyciela Finansowego prowadzącego
egzekucję i PFR.

W przypadku gdy nie będzie to w istotnie negatywny sposób wpływało na interesy PFR i
ryzyko instrumentu, PFR może odstąpić od wymogu podpisania Umowy
Międzywierzycielskiej, przy czym w takim wypadku PFR ma prawo do żądania, aby
Pożyczkobiorca przedstawił i ustanowił odpowiednie zabezpieczenia instrumentu PFR. W
zależności od okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności z uwagi na sytuację
Pożyczkobiorcy, PFR ma prawo do odmiennego uregulowania niektórych elementów
Umowy Międzywierzycielskiej.
W przypadku, gdy (i) Przedsiębiorca ubiega się o wsparcie w ramach Finansowania
Programowego w łącznej kwocie niższej niż 3.500.000 zł lub (ii) po dokonaniu analizy
finansowej PFR stwierdzi, że łączna kwota pożyczek, jaka może zostać przyznana
Przedsiębiorcy w ramach Finansowania Programowego jest niższa niż 3.500.000 zł, PFR
może odstąpić od wymogu podpisania Umowy Międzywierzycielskiej.
Powyżej przedstawione ogólne reguły dotyczące relacji międzywierzycielskich i
zabezpieczeń nie uchybiają prawu PFR do żądania innego ich ukształtowania, jeśli PFR
uzna, że takie inne ukształtowania relacji międzywierzycielskich i zabezpieczeń wymagają
interesy PFR i ryzyko instrumentu.
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59.

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna
w Załączniku nr 2 –
zmiana w sekcji
„Zabezpieczenia”

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub inne, każdorazowo dostosowane do sytuacji
danego Pożyczkobiorcy.
Po podpisaniu Umowy Międzywierzycielskiej, PFR dopuszcza rozwiązanie lub zmianę
Umowy Międzywierzycielskiej pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń prawnych
Pożyczki w formie i treści satysfakcjonującej PFR.

W przypadku zawarcia Umowy Międzywierzycielskiej – dodatkowe oświadczenie o
poddaniu się egzekucji.
W przypadku braku zawarcia Umowy Międzywierzycielskiej - zabezpieczenia każdorazowo
dostosowane do sytuacji danego Pożyczkobiorcy.
W przypadku, gdy (i) Przedsiębiorca ubiega się o wsparcie w ramach Finansowania
Programowego w łącznej kwocie niższej niż 3.500.000 zł lub (ii) po dokonaniu analizy
finansowej PFR stwierdzi, że łączna kwota pożyczek, jaka może zostać przyznana
Przedsiębiorcy w ramach Finansowania Programowego jest niższa niż 3.500.000 zł, PFR
może odstąpić od wymogu ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń, za wyjątkiem
oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Po podpisaniu Umowy Międzywierzycielskiej, PFR dopuszcza rozwiązanie lub zmianę
Umowy Międzywierzycielskiej pod warunkiem ustanowienia zabezpieczeń prawnych
Pożyczki w formie i treści satysfakcjonującej PFR.

60.

w Załączniku nr 2 –
zmiana w sekcji
„Kluczowe

•

Zakaz wypłaty dywidendy, kwoty do podziału lub innych płatności na rzecz
właścicieli/beneficjentów rzeczywistych,
podmiotów powiązanych poza
uzgodnionymi, zwyczajowymi transakcjami w toku normalnej działalności z
uzgodnionym limitem;

zobowiązania”
61.

w Załączniku nr 5

•

Zakaz wypłaty dywidendy, kwoty do podziału lub innych płatności na rzecz
właścicieli/beneficjentów rzeczywistych,
podmiotów powiązanych poza
uzgodnionymi, zwyczajowymi transakcjami w toku normalnej działalności z
uzgodnionym limitem Niemniej jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
PFR może odstąpić od tego zakazu, pod warunkiem, że wypłaty te nie będą
realizowane ze środków przekazanych w ramach Finansowania Programowego;

W Załączniku nr 5 zostały wprowadzone odpowiednie zmiany wynikające z uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego
Funduszu Rozwoju dla dużych firm”.
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