
  

  

KARTA PRODUKTU 

FINANSOWANIE PREFERENCYJNE 2.0 

WARUNKI UDZIELANIA FINANSOWANIA PREFERENCYJNEGO 2.0 - POŻYCZKA PREFERENCYJNA 2.0 

Dokumentacja Finansowania Pożyczka preferencyjna 2.0 („Pożyczka”) będzie udzielana w oparciu o 

wystandaryzowaną dokumentację, której wzór będzie przekazywany Przedsiębiorcy 

(dalej też jako „Pożyczkobiorca”) na dalszym etapie rozpatrywania Wniosku. PFR 

zastrzega prawo modyfikacji oraz doprecyzowania warunków.  

Maksymalna kwota Kwota wsparcia udzielona jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż: 

• dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń Pożyczkobiorcy (włącznie z 

kosztami świadczeń pracowniczych) za rok 2019 w oparciu o zaudytowane 

sprawozdania finansowe (lub odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli 

rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W 

przypadku Pożyczkobiorców utworzonych po 1 stycznia 2019 r. maksymalna 

kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na 

okres pierwszych dwóch lat działalności; lub 

• 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r. w oparciu o zaudytowane 

sprawozdania finansowe (lub odpowiednio dane za ostatni rok obrotowy, jeżeli 

rok obrotowy Pożyczkobiorcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym).  

Ponadto całkowita kwota Pożyczki przypadająca na Pożyczkobiorcę nie może przekraczać 

następujących pułapów: 

• Szacowanej Szkody COVID, którą Pożyczkobiorca prognozuje ponieść w okresie 

pomiędzy 1 listopada 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. („Szacowana Szkoda COVID”); 

• 750 mln zł. 

Kalkulacja Szacowanej Szkody COVID nastąpi zgodnie z poniższą procedurą i na zasadach 

określonych w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 czerwca 2021 r., nr SA.62752, w 

szczególności:  

• Pożyczkobiorca przedstawia wraz z Wnioskiem o przyznanie finansowania 

historyczne i prognozowane wyniki finansowe wraz z odrębnym wyliczeniem 

szkody COVID-19, zgodnym z warunkami Finansowania Preferencyjnego 2.0, 

• PFR przeprowadza weryfikację obliczeń, również przy wsparciu niezależnego 

doradcy finansowego, 

• jeżeli Szacowana Szkoda COVID przekracza średnią miesięczną w wysokości 4 mln 

EUR, EBITDA z danej działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy będzie ustalana 

według indywidualnych zasad. W takiej analizie dla każdego Pożyczkobiorcy 



  

  

 

 
1 Działalność zabroniona de iure oznacza działalność, która jest wyraźnie zabroniona na mocy przepisu prawnego wydanego przez władze polskie (np. obsługa gości w restauracji na siedząco); działalność 

zabroniona de facto oznacza działalność, która sama w sobie nie jest zabroniona de iure, ale na którą w istotny sposób wpływa  zakaz de iure mający bezpośredni wpływ na sektor/działalność istotną dla tej 
działalności (np. hotel na terenie lotniska, którego otwarcia nie zakazano, ale na którego działalność ma wpływ zamknięcie granic) lub działalność danego przedsiębiorstwa, które generuje większość swoich 
przychodów od przedsiębiorstw, których działalność podlega środkom ograniczającym de iure. Działalność gospodarcza uznana za zakazaną de iure i de facto musi stanowić znaczącą część całkowitej działalności 
beneficjenta, a mianowicie ponad 50% jego przychodów za 2019 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. gdy przedsiębiors two nie prowadziło działalności w 2019 r., PFR jest uprawniony do wskazania 
innego okresu do badania ww. progu przychodów. 

EBITDA będzie musiała zostać skorygowana o skutki gospodarcze spadku popytu 

wynikające z ogólnego niższego popytu, z większej nieufności klientów lub z 

ogólnych ograniczeń i zasad dystansu społecznego; niemniej jednak Pożyczka nie 

może przekroczyć 75% Szacowanej Szkody COVID albo Faktycznej Szkody COVID, 

w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa,  

• w przypadkach, gdy Szacowana Szkoda COVID nie przekracza średniej miesięcznej 

w wysokości 4 mln EUR, Pożyczkobiorca pokryje minimum 25% rzeczywistej 

szkody, którą odniósł w związku z Działalnością Zabronioną (zgodnie z definicją 

poniżej). Faktyczna Szkoda COVID będzie określana jako różnica między EBITDA w 

Okresie Szacowanej Szkody COVID, a EBITDA w Okresie Referencyjnym 

odpowiednio skorygowanym o ujemną EBITDA niezwiązaną bezpośrednio z 

Działalnością Zabronioną,  

• dla Pożyczkobiorców, których jedynie niewielka część działalności (poniżej 10%), 

nie jest Działalnością Zabronioną (zgodnie z definicją poniżej), do kalkulacji 

Szacowanej i Faktycznej Szkody COVID będzie wykorzystywana EBITDA z całości 

działalności Przedsiębiorcy, 

Pożyczka nie może zostać udzielona podmiotom, które nie podjęły środków w celu 

ograniczenia szkód spowodowanych restrykcjami związanymi z COVID-19, a także które 

są odpowiedzialne za poniesioną szkodę i/lub nie prowadzili swojej działalności z należytą 

starannością lub niezgodnie z obowiązującym prawem. 

PFR ma prawo do dokonania zmian w zakresie wyliczenia Szacowanej Szkody COVID w 

celu ustalenia maksymalnej kwoty Pożyczki lub całkowitego odrzucenia przedstawionych 

obliczeń, między innymi w przypadku wystąpienia istotnych niespójności danych 

będących podstawą wyliczenia, potrzeby uwzględnienia zdarzeń jednorazowych lub 

jeżeli będzie to miało na celu zapewnienie spójnego podejścia do porównania 

Szacowanych Szkód COVID poniesionych przez Pożyczkobiorców oraz ich równe 

traktowanie. 

Szacowana Szkoda COVID Szkoda COVID jest obliczana za okres: 

(i) w którym działalność gospodarcza została, de iure lub de facto1, zabroniona, w wyniku 

działań podjętych przez polskie władze w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się 

pandemii COVID-19 („Działalność Zabroniona”). Działania podjęte przez polskie władze 

ograniczające działalność gospodarczą Przedsiębiorcy oznaczają działania, które:  



  

  

 
a) zakazują prowadzenia przez Przedsiębiorcę istotnej części lub wyłączają pewne 

wysoce istotne oraz jasno określone kategorie klientów Przedsiębiorcy (np. 

wyłączenie określonych kategorii gości hotelowych); lub  

b) ograniczają liczbę klientów dla konkretnych sektorów lub działalności na 

poziomach wyraźnie i istotnie niższych od tych, które w danym przypadku 

byłyby podyktowane ogólnie stosowanymi zasadami dystansu społecznego lub 

zasadami dotyczącymi pojemności w przestrzeniach komercyjnych, na przykład 

w przypadku kin, działalności związanej z wydarzeniami kulturalnymi i 

sportowymi, restauracji, wystaw i targów;  

oraz dodatkowo, w każdym przypadku Przedsiębiorcy muszą wykazać, iż w związku z 

ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 odnotowują spadek przychodów o co 

najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 30 września 2020 r. w 

porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego w 2020 lub 2021 roku lub 

analogicznego miesiąca kalendarzowego 2019 r. 

oraz 

(ii) który w żadnym przypadku nie może trwać dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2021 r. i 

rozpoczynać się przed 1 listopada 2020 r. („Okres Szacowanej Szkody COVID”). 

Wobec powyższego Okres Szacowanej Szkody rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia 

obowiązywania Działalności Zabronionej i kończy się w momencie zaprzestania  

obowiązywania restrykcji.  

Z uwagi na powyższe maksymalny Okres Szacowanej Szkody COVID to okres od dnia 1 

listopada 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. („Maksymalny Okres Szacowanej Szkody 

COVID"). 

W stosunku do Pożyczkobiorcy zastosowanie może znaleźć więcej niż jeden Okres 

Szacowanej Szkody COVID, za który będzie on upoważniony do otrzymania pożyczki, 

jeżeli Pożyczkobiorca spełnia wskazane wyżej warunki w więcej niż jednym okresie w 

trakcie Maksymalnego Okresu Szacowanej Szkody COVID. Okres Szacowanej Szkody 

COVID określony przez PFR jest wiążący dla ustalenia wysokości Pożyczki.  

Kalkulacja Szacowanej Szkody COVID  

Szacowana Szkoda COVID będąca podstawą ustalenia wysokości Pożyczki będzie 

wyliczana ex ante, w oparciu o faktyczne wykonania do 30 kwietnia 2021 roku włącznie. 

Dla każdego Pożyczkobiorcy wyliczenie to zostanie dokonane na podstawie już 

osiągniętych wyników finansowych Pożyczkobiorcy za Okres Szacowanej Szkody COVID 

oraz historycznych wyników finansowych, w oparciu o dane finansowe Pożyczkobiorcy 

uzyskane w okresie referencyjnym (tj. te same miesiące w 2019 r. więc okres 

referencyjny zawsze odnosił się będzie do 2019 roku). Okres referencyjny będzie miał 

taką samą długość jak Okres Szacowanej Szkody COVID („Okres Referencyjny”). W 



  

  

 

 
2 Dopuszcza się normalizacje wyniku EBITDA o wpływ MSSF16 jeśli w toku prowadzonego procesu badania due diligence przedstawiona  przez Pożyczkobiorcę normalizacja będzie kompletna i zasadna; 

normalizacja powinna obejmować zaprezentowanie przez Pożyczkobiorcę zmiany wynikającej z zastosowania kwalifikacji długotermi nowych leasingów lub umów o podobnym charakterze zgodnie z MSSF16 i 
przedstawienie kosztów wynikających z tych umów, które następnie mogłoby być potraktowane jako koszty operacyjne odpowiednio pomniej szające wynik EBITDA. Celem normalizacji jest przedstawienie 
wyłącznie gotówkowych kosztów kwalifikowalnych jako koszty finansowe zgodnie z MSSF 16, które mogłoby być/historycznie były traktowane jako koszty operacyjne. W celu kompletnego uzasadnienia 
normalizacji wymagane jest przedstawienie wartości aktywów kwalifikowanych jako aktywa trwałe (najczęściej prawo do użytkowan ia) oraz odpowiednio wysokości zobowiązań finansowych (wynikające z 
tytułu stosowania MSSF16) wraz z kosztami finansowymi (efektywnie z tytułu stosowania MSSF16).  

szczególności, jeśli Pożyczkobiorca jest uprawniony do wnioskowania o Maksymalny 

Okres Szacowanej Szkody COVID, wówczas Okresem Referencyjnym będzie styczeń 

2019, luty 2019, marzec 2019, kwiecień 2019, listopad 2019 oraz grudzień 2019.  

Szkoda oznacza ujemną EBITDA z działalności biznesowej będącej Działalnością 

Zabronioną w Okresie Szacowanej Szkody COVID2. 

W przypadku Pożyczkobiorców działających w kilku branżach, z których tylko niektóre 

stanowiły Działalność Zabronioną i zostały dotknięte Szkodą COVID, Pożyczkobiorcy będą 

musieli wskazać wyliczenie EBITDA dla tych gałęzi działalności, które stanowiły 

Działalność Zabronioną. Pożyczkobiorca nie musi wskazywać podziału pozycji EBITDA, 

jeżeli dane rodzaje jego działalności, które nie zostały objęte restrykcjami związanymi z 

COVID-19 nie miały istotnego znaczenia (tj. stanowiły mniej niż 10% przychodów ze 

sprzedaży w 2019 r.). W takim przypadku zastosowanie znajdzie EBITDA z całości 

działalności. 

EBITDA dla działalności biznesowej będącej Działalnością Zabronioną może być liczona w 

oparciu o zasadę pro rata, tj. poprzez porównanie konkretnej liczby dni, w których miała 

miejsce Działalność Zabroniona do liczby dni w danym miesiącu  

Pożyczkobiorcy, którzy wygenerowali dodatnią EBITDA z całej swojej działalności 

gospodarczej w Maksymalnym Okresie Szacowanej Szkody COVID nawet, jeżeli byłaby 

ona niższa niż oczekiwana przed wybuchem epidemii COVID-19 – nie będą się 

kwalifikowali do otrzymania Pożyczki. 

Szacowana Szkoda COVID będzie obliczana jako różnica pomiędzy poniesioną ujemną 

EBITDA z działalności gospodarczej będącej Działalnością Zabronioną, w Okresie 

Szacowanej Szkody COVID a negatywną EBITDA z Działalności Zabronionej w Okresie 

Referencyjnym (zgodnym z opisem poniżej). Jeżeli w Okresie Referencyjnym 

Pożyczkobiorca osiągnął dodatnią EBITDA z Działalności Zabronionej, kalkulacja 

Szacowanej Szkody COVID będzie równa poniesionej ujemnej EBITDA z działalności 

gospodarczej będącej Działalnością Zabronioną w Okresie Szacowanej Szkody COVID. 

Jeżeli natomiast w Okresie Referencyjnym Pożyczkobiorca osiągnął ujemną EBITDA z 

Działalności Zabronionej kalkulacja Szacowanej Szkody COVID będzie równa różnicy 

między oczekiwaną ujemną EBITDA z działalności gospodarczej będącej Działalnością 

Zabronioną w Okresie Szacowanej Szkody COVID a ujemnym wynikiem EBITDA z  

Działalności Zabronionej w Okresie Szacowanej Szkody COVID (tj. inkrementalną ujemną 

EBITDA).  



  

  

 Dla uniknięcia wątpliwości, w celu obliczenia EBITDA przedsiębiorstwa nie są uprawnione 

do zaliczania do kosztów: kosztów finansowanych przez Skarb Państwa (bezpośrednio 

lub pośrednio np. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) lub jednostki 

samorządu terytorialnego lub współfinansowanych przez Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego (w części współfinansowanej przez Skarb Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego) (w kwocie współfinansowanej przez Skarb 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) w ramach pakietów działań 

przeciwdziałających negatywnym skutkom epidemii COVID-19 podjętych przez rząd lub 

samorząd terytorialny, chyba że zostały one w identycznej kwocie zaliczone do 

przychodów obliczanych na potrzeby kalkulacji EBITDA.  

Kalkulacja Faktycznej Szkody COVID ex post 

Faktyczna Szkoda COVID będzie obliczana ex post celem określenia wysokości 

odpowiedniej pomocy, do której Pożyczkobiorca jest uprawniony w wyniku wybuchu 

epidemii COVID-19 („Faktyczna Szkoda COVID”). Odpowiednia pomoc jest przyznawana 

w formie częściowego umorzenia Pożyczki, które nie przekroczy 75% Faktycznej Szkody 

COVID, a także nie więcej niż 75% kwoty Pożyczki.  

Faktyczna Szkoda COVID będzie obliczana za okres nie dłuższy niż okres rozpoczynający 

się 1 listopada 2020 r. oraz trwający nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2021 r, ustalony 

na etapie określania Okresu Szacowanej Szkody COVID, oraz nie dłuższy niż okres, w 

którym wystąpiły u Pożyczkobiorcy przyczyny będące podstawą wystąpienia Szkody 

COVID  

Faktyczna Szkoda COVID zostanie skalkulowana ex post przy użyciu następującej metody: 

(i) jeżeli Pożyczkobiorca wykazał ujemną EBITDA z działalności gospodarczej będącej 

Działalnością Zabronioną w Okresie Szacowanej Szkody COVID, oraz: 

a) Pożyczkobiorca wykazał dodatnią EBITDA z Działalności Zabronionej w Okresie 

Referencyjnym, Szkoda COVID będzie równa ujemnej EBITDA z działalności 

gospodarczej będącej Działalnością Zabronioną w Okresie Szacowanej Szkody 

COVID; 

b) Pożyczkobiorca wykazał ujemną EBITDA z danej działalności gospodarczej 

Okresie Referencyjnym, Szkoda COVID będzie równa różnicy pomiędzy ujemną 

EBITDA z działalności gospodarczej będącej Działalnością Zabronioną w Okresie 

Szacowanej Szkody COVID, a ujemną EBITDA z Działalności Zabronionej w 

Okresie Referencyjnym (inkrementalna ujemna EBITDA). 

(ii) jeżeli w Okresie Szacowanej Szkody COVID Pożyczkobiorca wykazał dodatnią EBITDA 

z działalności gospodarczej będącej Działalnością Zabronioną w Okresie Referencyjnym 

nie będzie on uprawniony do Pożyczki. 



  

  

W związku z kalkulacją ex post Faktycznej Szkody COVID PFR dokona weryfikacji kalkulacji 

Szacowanej Szkody COVID, na podstawie której udzielono Pożyczki.  

Jeżeli wyliczenie Szacowanej Szkody COVID było niższe niż Faktyczna Szkoda COVID 

skalkulowana ex post, kwota umorzenia Pożyczki nie przekroczy 75% kwoty Pożyczki.  

Jeżeli wyliczenie Szacowanej Szkody COVID było wyższe niż Faktyczna Szkoda COVID 

skalkulowana ex post, umorzenie Pożyczki nie przekroczy 75% Faktycznej Szkody COVID 

bądź 75% wartości nominalnej Pożyczki, w zależności, od tego, która z kwot jest niższa. 

W żadnym wypadku umorzenie Pożyczki nie przekroczy 75% Faktycznej Szkody COVID. 

Pozostała część Pożyczki zostanie spłacona zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem 

spłaty kwoty pozostającej po umorzeniu, przekazanym Przedsiębiorcy przez PFR.  

PFR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpowiednich korekt (w szczególności w 

zakresie pozycji jednorazowych) i doprecyzowania kalkulacji szkody celem uniknięcia 

wypłat nadmiernych rekompensat, a także wzmocnienia bezpośredniego związku 

pomiędzy epidemią COVID-19 a Szkodą COVID danego przedsiębiorcy. W szczególności, 

zaproponowany mechanizm nie ma na celu rekompensaty spadku dochodów lub 

utraconych korzyści, lecz jedynie pokrycie negatywnej EBITDA w Okresie Szacowanej 

Szkody COVID. Zaproponowany mechanizm został zaprojektowany w celu uniknięcia 

nadmiernej rekompensaty lub udzielania pomocy, która nie jest niezbędna dla spółek, na 

które pandemia COVID-19 nie wywarła istotnego wpływu.  

Umorzenie • Kwota umorzenia nie może przekroczyć 75% Faktycznej Szkody COVID ustalonej 

na podstawie zaudytowanych sprawozdań finansowych Pożyczkobiorcy za 2020 

lub 2021 r.; 

• Wysokość umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości Pożyczki;  

• Jeżeli wartość Faktycznej (potwierdzonej ex post) Szkody COVID (tj. negatywna 

EBITDA) jest niższa niż wartość Szacowanej Szkody COVID (wartość Pożyczki), 

maksymalnie 75% Faktycznej Szkody COVID, a nie Szacowanej Szkody COVID, 

zostanie umorzone. W każdym przypadku Pożyczkobiorca będzie musiał 

uczestniczyć w pokryciu Szkody COVID na minimalnym poziomie 25% (ostateczny 

poziom udziału w pokryciu Szkody COVID przez Pożyczkobiorcę będzie zależał od 

wartości umorzenia, jednak w każdym przypadku wyniesie co najmniej 25%). PFR 

zastrzega prawo do ustalenia ostatecznej wysokości umorzenia, w szczególności 

z uwzględnieniem wyników niezależnego audytu;  

• Wysokość umorzenia może być, w szczególności, dodatkowo uzależniona od 

warunku utrzymania określonego poziomu zatrudnienia przez Pożyczkobiorcę na 

zasadach określonych przez PFR w Dokumentach Finansowania Programowego;  

• Warunkiem umorzenia jest, aby Pożyczkobiorca nie otworzył likwidacji na 

podstawie Kodeksu spółek handlowych i nie zostało wobec Pożyczkobiorcy 

wszczęte żadne z następujących postępowań: (i) postępowanie upadłościowe na 



  

  

podstawie Prawa Upadłościowego lub (ii) postępowanie restrukturyzacyjne na 

podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego; oraz 

• Umorzenie nastąpi do dnia 30 września 2022 r. na podstawie zaudytowanych 

sprawozdań finansowych za lata 2020 lub 2021 wraz z wyliczeniem Szkody COVID 

przedstawionym przez Pożyczkobiorcę. 

Cel Pożyczka może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów bieżącej działalności 

Pożyczkobiorcy i ostatecznie na pokrycie Szkody COVID-19, jeżeli zostanie umorzona, a 

w szczególności może zostać wykorzystana w celu regulowania:  

• zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na 

zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących 

wytworzeniu produktu lub usługi,  

• wynagrodzeń, w tym składek na ubezpieczenia społeczne (natomiast 

Pożyczkobiorca nie jest w szczególności uprawniony do wykorzystania Pożyczki na 

wypłatę odpraw, innych podobnych świadczeń związanych z ustaniem stosunku 

prawnego między Pożyczkobiorcą a pracownikiem, nagród, premii, udziału w 

zyskach oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych pracownikowi lub 

jakiejkolwiek osobie mającej status pracownika Pożyczkobiorcy na podstawie 

umowy lub w związku z umową łączącą taką osobę z Pożyczkobiorcą, z wyjątkiem 

wynagrodzenia podstawowego),  

• zobowiązań publiczno-prawnych, 

• innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w 

umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez Pożyczkodawcę. 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, w tym zwrotów lub spłat, na rzecz 

właścicieli lub podmiotów powiązanych, jeżeli takie rozliczenia nie są dokonywane 

w ramach zwykłej działalności gospodarczej (czyli zwykłej działalności grupy lub 

członka grupy (stosownie do przypadku) prowadzonej przez okres 2-3 lat przed 

datą Umowy Pożyczki, w zakresie, w jakim działalność taka była prowadzona 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiążącymi zobowiązaniami 

umownymi takiej grupy lub jej członka (stosownie do przypadku)) i są dozwolone 

w umowie zawartej z PFR,  

• nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia,  

• fuzje i przejęcia, 



  

  

• obsługę odsetek, kuponów, płatności prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub 

przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Pożyczkobiorcy,  

• refinansowanie lub przedterminową spłatę już istniejącego zadłużenia 

finansowego Pożyczkobiorcy 

• inne cele określone przez Pożyczkodawcę w umowie pożyczki, w szczególności 

koszty doradcze w związku z pozyskaniem środków z Pożyczki. 

Okres Udostępnienia Do 31 grudnia 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 31 marca 2022 r. jeżeli umowa 

Pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków. PFR dopuszcza 

uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach. Pożyczka ma charakter pożyczki 

nieodnawialnej. PFR jest uprawniony do zmiany ww. terminów w Regulaminie, przy czym 

zmiana nie może zakładać wypłaty środków po 31 marca 2022 r. 

Okres Finansowania Spłata w okresie do 6 lat od daty podpisania umowy Pożyczki. PFR zastrzega prawo do 

zmiany, w szczególności skrócenia okresu finansowania, względem okresu finansowania 

wnioskowanego przez Pożyczkobiorcę. 

Okresy odsetkowe 

 

W przypadku Pożyczki o okresie spłaty do 30 czerwca 2022 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 umowy Pożyczki o okresie spłaty przypadającym po 30 czerwca 2022 r. 

pierwszy okres odsetkowy dla danej transzy Pożyczki rozpocznie się w pierwszej dacie 

wypłaty transzy i skończy się 30 czerwca 2022 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 data ostatecznej 

spłaty, zakończy się w dacie ostatecznej spłaty.  

Harmonogram spłaty W przypadku Pożyczki, której data ostatecznej spłaty przypada nie później niż 30 

czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 r. 

Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać spłaty Pożyczki w równych kwartalnych 

ratach kapitałowych począwszy od 30 czerwca 2022r.  

PFR dopuszcza ustalenie innego harmonogramu spłaty w zależności od prognoz 

finansowych Pożyczkobiorcy.  

Bezkosztowa dobrowolna wcześniejsza spłata Pożyczki po zakończeniu okresu 

udostępniania Pożyczki.  

WARUNKI CENOWE  



  

  

Oprocentowanie Pożyczka oparta o stałe oprocentowanie według następującej formuły:  

Oprocentowanie 

w pierwszym roku 

od daty podpisani 

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.) 

0,75% 1,25% 2,25% 
 

Prowizje i opłaty Brak 

RELACJE MIĘDZYWIERZYCIELSKIE i ZABEZPIECZENIA 

Umowa Międzywierzycielska  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. 

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. 

Umowa Międzywierzycielska będzie oparta o standardowy wzór opracowany przez PFR. 

Umowa Międzywierzycielska będzie regulować relacje między PFR a każdym 

Wierzycielem Finansowym w następujący sposób:  

• Dopuszczalna będzie obsługa odsetek, opłat lub prowizji, których obowiązek 

poniesienia i wysokość wynika z treści obowiązujących Pożyczkobiorcę umów z 

Wierzycielami Finansowymi na dzień złożenia wniosku przez Pożyczkobiorcę o 

udzielenie Pożyczki.  

• Spłata kwoty głównej Wierzycieli Finansowych nie będzie dozwolona wcześniej 

niż data pierwszej spłaty Pożyczki PFR. 

• Wprowadzony zostanie tzw. standstill w okresie 6 miesięcy od daty podpisania 

umowy Pożyczki, tj. Wierzyciel Finansowy w szczególności:  

(i) nie wstrzyma udostępnienia, nie wypowie, nie potrąci, nie postawi w 

stan wymagalności, nie zażąda przedterminowej spłaty, nie obniży 



  

  

limitu, nie zażąda natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu, nie 

skorzysta z opcji call, ani nie dokona przedterminowego rozliczenia 

jakiegokolwiek zadłużenia finansowego; 

(ii) nie będzie dochodzić ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia 

swoich roszczenia lub wierzytelności;  

(iii) nie zmieni, nie uzupełni ani nie zastąpi jakichkolwiek warunków 

Dokumentów Finansowania w sposób pogarszający sytuację 

Pożyczkobiorcy (w szczególności nie podwyższy oprocentowania ani 

nie zażąda dodatkowych prowizji i opłat) w porównaniu do jego 

sytuacji na gruncie umów w dacie ich podpisania.  

• W okresie standstiill Wierzyciel Finansowy będzie uprawniony do czynności 

zachowawczych uprawnionych do ochrony posiadanego zabezpieczenia. 

• 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. 

• Zobowiązania wierzycieli do utrzymania istniejącego finansowania, wielkości 

limitów i warunków produktów, z których korzystali Pożyczkobiorcy.  

• Istniejący wierzyciel, który udzieli nowego finansowania ma prawo przystąpienia 

w zakresie nowego finansowania (do wysokości nowego finansowania) według 

tożsamych zasad do Pożyczki 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.  

Zabezpieczenia 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. 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczenia  Określone przez PFR, standardowe/porównywalne do finansowania bankowego.  

KLUCZOWE ZOBOWIĄZANIA 

Kluczowe zobowiązania Standardowe/porównywalne do finansowania bankowego, obejmujące:  

• Ograniczenia zaciągania zadłużenia finansowego poza uzgodnionymi 

wyłączeniami; 

• Ograniczenia udzielania finansowania poza uzgodnionymi wyłączeniami;  

• Ograniczenia ustanowienia zabezpieczeń poza uzgodnionymi wyłączeniami; 

• Ograniczenia rozporządzenia aktywami poza uzgodnionymi wyłączeniami, w 

szczególności wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej; 

• 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; 

•  Obowiązki raportowania do PFR w wystandaryzowanym formacie. 



  

  

 

KLUCZOWE PRZYPADKI NARUSZENIA 

Kluczowe Przypadki Naruszenia Standardowe/porównywalne do finansowania bankowego, obejmujące w szczególności:  

• Zmianę kontroli; 

• Nieprzestrzeganie zobowiązania finansowego (tzw. klauzula cross-default); 

• Brak spłat pożyczki w terminach przewidzianych umową Pożyczki lub 

nieprzestrzeganie innych zobowiązania umowy Pożyczki; 

• Nieprawdziwość oświadczeń; 

• Wystąpienie zdarzenia lub okoliczności, które wywiera istotny niekorzystny 

wpływ; 

• Niewypłacalność; 

• Wszczęcie postępowań sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych, sporów 

pracowniczych, które będą mieć istotny niekorzystny wpływ. 


