
  

  

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWANIA 

Działając w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my, w związku z ubieganiem się przedsiębiorcy o 

udzielenie finansowania w ramach programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu 

Rozwoju S.A. („PFR”) dla dużych przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce 

w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej - „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, 

przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2020 roku, z późniejszymi zmianami („Program”), 

niniejszym oświadczam/y, że: 

 

Oświadczenia dotyczące potwierdzenia warunków udziału w Programie 

 

1. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy 

Przedsiębiorca, którego reprezentuję/my, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) oraz jest: 

•  dużym przedsiębiorstwem, t.j. takim, (i) które zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 

r.), z wyłączeniem właściciela, lub (ii) którego roczny obrót za 2019 rok przekracza 50.000.000 EUR oraz suma 

bilansowa w 2019 r. przekracza 43.000.000 EUR;  

bądź  

• (wyłącznie w przypadku Finansowania Preferencyjnego, Rynkowego Finansowania Kapitałowego oraz 

Pomocowego Finansowania Kapitałowego) MŚP, t.j. takim, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan 

na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 rok przekracza 100.000.000 zł, 

o ile (i) zostały spełnione łącznie następujące warunki: (a) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami 

finansowymi przekracza 3.500.000 zł; oraz (b) najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania 

finansowania z Programu MŚP 1.0 (w rozumieniu Regulaminu ubiegania się o udział w Programie), lub (ii) 

finansowanie dotyczy Programu Sektorowego (w rozumieniu Regulaminu ubiegania się o udział w Programie). 

 

2. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na 31 grudnia 2019 r. 

Przedsiębiorca, którego reprezentuję/my, prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

3. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 

Przedsiębiorca, którego reprezentuję/my, nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 

na dzień 31 grudnia 2019 r.  



  

  

Nie jest uznawane za zaległość:  

• rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie; lub  

• zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności 

wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

W przypadku, gdy przedsiębiorca zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 

grudnia 2019 r., przyjmuję/my do wiadomości, że aby podpisać Dokumenty Finansowania Programowego, 

przedsiębiorca, którego reprezentuję/my będzie zobowiązany do uregulowania ww. zaległości, tak aby na dzień 

podpisania Dokumentów Finansowania Programowego przedsiębiorca nie zalegał z żadnymi płatnościami podatków 

i składek na ubezpieczenie społeczne.  

 

4. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w niektórych obszarach 

Przedsiębiorca, którego reprezentuję/my, nie prowadzi działalności:  

• związanej z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź 

naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 

• działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy 

inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, 

fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające 

aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; 

• działalności w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz działalności deweloperskiej w odniesieniu do 

nieruchomości; 

• w obszarach wątpliwych z powodów etyczno-moralnych. 

 

5. Oświadczenie dotyczące braku pozostawania w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji  

Przedsiębiorca, którego reprezentuję/my nie jest w likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji na podstawie prawa 

polskiego.  

 

6. Oświadczenie o kwalifikowalności do Programu 

Przedsiębiorca, którego reprezentuję/my, spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków do przyznania wsparcia 

w ramach Programu:  



  

  

• odnotowuje 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; 

• utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w 

związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19; 

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

• z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów 

kredytowych w związku z nowymi kontraktami; 

• jest uczestnikiem Programów Sektorowych (w rozumieniu Regulaminu Programu). 

 

Oświadczenia dotyczące charakteru Programu, poufności, charakteru Regulaminu ubiegania się o udział w 

Programie oraz odpowiedzialności karnej 

 

1. Oświadczenie o charakterze Programu 

Jestem/ jesteśmy świadomy/i oraz akceptuję/my, iż: 

• wypełnienie i przesłanie niniejszego Wniosku (w postaci wypełnionego elektronicznego formularza) nie 

oznacza automatycznego zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w Programie, w tym nie oznacza 

przyznania wsparcia w kwocie i w ramach instrumentu podanego przez przedsiębiorcę we Wniosku a 

stanowi jedynie wniosek o uczestnictwo w Programie. Niniejszy Wniosek i możliwość jego wypełnienia oraz 

przesłania nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 ze zm.), a w wyniku wypełnienia i przesłania Wniosku nie zostaje zawarta 

żadna umowa ani porozumienie związane z uczestnictwem w Programie; 

• PFR nie jest zobowiązany do zakwalifikowania przedsiębiorcy do dalszego uczestnictwa w Programie ani do 

przyznania przedsiębiorcy jakichkolwiek środków w ramach Programu. Decyzja odnośnie przyznania 

środków w ramach Programu uwarunkowana będzie pozytywnym wynikiem analizy w ramach procesu 

inwestycyjnego prowadzonego przez PFR i ma ona charakter uznaniowy; 

• informacje przekazane we Wniosku stanowią podstawę do dokonania wstępnej oceny spełniania 

warunków uczestnictwa określonych w Programie i Regulaminie ubiegania się o udział w Programie. PFR 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dalszej pogłębionej analizy w celu zakwalifikowania 

przedsiębiorcy do udziału w Programie oraz w celu przyznania środków w ramach Programu;  

• PFR może na dalszym etapie poprosić przedsiębiorcę o złożenie dodatkowych oświadczeń oraz dostarczenie 

dodatkowych informacji, w tym wykraczających poza listę wymogów informacyjnych, której pobranie 



  

  

możliwe jest w ramach Wniosku czy też wynikających z Regulaminu ubiegania się o udział w Programie. 

PFR zastrzega sobie również prawo do zaproponowania udzielenia wsparcia w ramach Programu w oparciu 

o inny niż wskazany przez przedsiębiorcę instrument oraz w innej niż zadeklarowana przez przedsiębiorcę 

kwota. 

 

2. Zobowiązanie do zachowania informacji w poufności 

Jestem/ jesteśmy świadomy/i oraz akceptuję/my, iż fakt wypełnienia oraz przesłania niniejszego Wniosku (w postaci 

wypełnionego elektronicznego formularza), jak również wszelkie informacje przekazane przedsiębiorcy przez PFR w 

toku oceny Wniosku stanowią informacje poufne oraz mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa PFR w rozumieniu 

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 

ze zm.).  

Wypełniając i przesyłając niniejszy Wniosek niniejszym w imieniu przedsiębiorcy zobowiązuję/my się do:  

• zachowania w poufności wszelkich Informacji (w rozumieniu Regulaminu ubiegania się o udział w 

Programie); 

• nieudostępniania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek Informacji; oraz  

• dołożenia odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków zabezpieczających 

ochronę tych Informacji przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.  

Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy ujawnienia Informacji: 

1. pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, doradcom przedsiębiorcy i innym podmiotom 

współpracującym z przedsiębiorcą przy realizacji Programu (w tym biegłym rewidentom, kancelariom 

prawnym, bankom a także doradcom finansowym oraz podatkowym), którzy potrzebują Informacji w 

związku ze swoimi działaniami na rzecz przedsiębiorcy, przy czym ujawniając Informacje przedsiębiorca jest 

zobowiązany do zapewnienia, że osoby, którym zostaną one ujawnione również zachowają je w tajemnicy i 

nie będą ich ujawniać osobom trzecim; 

2. podmiotom z grupy kapitałowej (w rozumieniu art. art. 3 ust. 1 pkt 44) Ustawy o Rachunkowości), do której 

przedsiębiorca należy, które potrzebują Informacji w celu wykonania działań wymaganych przepisami 

prawa lub innym regulacjami, a także jeżeli ich przekazanie jest konieczne na potrzeby Programu; 

3. Przedsiębiorstwom Powiązanym lub Przedsiębiorstwom Partnerskim (w rozumieniu Regulaminu ubiegania 

się o udział w Programie) występującym w odniesieniu do przedsiębiorcy, które potrzebują informacji w celu 

wykonania działań wymaganych przepisami prawa lub innymi regulacjami, a także jeżeli ich przekazanie 

jest konieczne na potrzeby Programu; 

4. w przypadkach, w których przedsiębiorca jest lub podmioty z jego grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 44) Ustawy o Rachunkowości), do której przedsiębiorca należy lub jego Przedsiębiorstwa 



  

  

Partnerskie lub Przedsiębiorstwa Powiązane (w rozumieniu Regulaminu ubiegania się o udział w Programie), 

są zobowiązani do takiego ujawnienia przez sąd, organ państwowy lub regulacyjny lub w przypadku 

ustawowego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca dołoży właściwych starań 

w celu: (i) uprzedniego poinformowania PFR (poprzez formę elektroniczną uprzednio uzgodnioną z PFR) 

przed dokonaniem takiego ujawnienia (o ile będzie to zgodne z prawem), (ii) poinformowania danego 

podmiotu, któremu Informacje miałyby być ujawnione, o poufnym charakterze tych Informacji, a także 

nałożyć na niego, o ile będzie to prawnie możliwe, obowiązek zachowania Informacji w poufności, oraz (iii) 

dokonania takiego ujawnienia w jak najmniejszym możliwym zakresie. 

W razie przekazania Informacji (i) osobom oraz podmiotom wymienionym w punktach 1 - 3 powyżej, a także (ii) 

osobom oraz podmiotom z punktu 4 powyżej, na które jest prawnie możliwe nałożenie obowiązku zachowania 

Informacji w poufności, niniejszym przyjmuję/my do wiadomości i akceptuję/my, że przedsiębiorca będzie 

odpowiedzialny za zachowanie poufności Informacji oraz za naruszenie zobowiązania do zachowania ich poufności 

przez te osoby oraz podmioty. 

Jednocześnie przyjmuję/my do wiadomości oraz akceptuję/my, iż PFR: 

• ma prawo zwrócić się do przedsiębiorcy z prośbą o zawarcie odrębnej umowy o zachowaniu poufności na 

dalszym etapie realizacji Programu; 

• również będzie zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich Informacji przekazanych PFR przez 

przedsiębiorcę odpowiednio na zasadach wskazanych w niniejszym oświadczeniu, z zastrzeżeniem, że 

powyższe zasady nie mają zastosowania do: 

o publikowania przez PFR informacji, że przedsiębiorca jest beneficjentem Programu, jak również 

informacji o formie i kwocie udzielonego Finansowania Programowego (w rozumieniu Regulaminu 

ubiegania się o udział w Programie), liczbie pracowników, krótkiego opisu prowadzonej 

działalności, loga przedsiębiorcy oraz lokalizacji, przy zachowaniu zasad oraz ograniczeń 

wynikających z przepisów prawa (w tym Rozporządzenia MAR); 

o wykorzystywania, gromadzenia i przechowywania przez PFR oraz podmioty wskazane w art. 11 ust. 

6 i 7 Ustawy o SIR (w rozumieniu Regulaminu ubiegania się o udział w Programie) informacji 

zawartych we Wniosku oraz załącznikach do Wniosku, jak również innych informacji uzyskanych od 

przedsiębiorcy w toku procedury rozpoznawania Wniosku, jak również na przekazywanie tych 

informacji na potrzeby realizacji Programu Powierzającemu, podmiotom z Grupy PFR, podmiotom 

z Grupy Kapitałowej PFR, Osobom Powiązanym (wszystkie terminy w rozumieniu Regulaminu 

ubiegania się o udział w Programie), doradcom (w tym prawnym, podatkowym oraz finansowym), 

bankom, biegłym rewidentom oraz innym podmiotom współpracującym z PFR w celu realizacji 

Programu jak również na żądanie określonych organów;  

o pozyskiwania, a także przekazywania przez PFR informacji dotyczących przedsiębiorcy i jego 

uczestnictwa w Programie na warunkach i do instytucji wskazanych w Regulaminie ubiegania się o 



  

  

udział w Programie, a w szczególności do pozyskiwania, a także przekazywania przez PFR informacji 

do właściwych organów i instytucji, danych dotyczących jego sytuacji prawnej i finansowej, w tym 

w celu weryfikacji danych oraz informacji udzielonych przez przedsiębiorcę; 

przy zachowaniu zasad oraz ograniczeń wynikających z przepisów prawa (w tym Rozporządzenia MAR – w 

rozumieniu Regulaminu ubiegania się o udział w Programie).  

 

3. Zgoda na brzmienie Regulaminu ubiegania się o udział w Programie 

Jestem/ jesteśmy świadomy/i oraz potwierdzam/my, iż wypełniając i przesyłając niniejszy Wniosek (w postaci 

wypełnionego elektronicznego formularza) zapoznałem/ zapoznaliśmy się z Regulaminem ubiegania się u udział w 

Programie, treścią Programu, a także zasadami uczestnictwa w Programie oraz wyrażam/my zgodę na brzmienie 

Regulaminu ubiegania się o udział w Programie i związanie jego postanowieniami, a także na zasady uczestnictwa 

w Programie i potwierdzam/my, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję/my spełnia warunki uczestnictwa w 

Programie i warunki udzielenia finansowania w ramach wybranego Instrumentu Finansowania Programowego lub 

wybranych Instrumentów Finansowania Programowego. 

 

4. Odpowiedzialność karna za składanie nieprawdziwych lub nierzetelnych oświadczeń oraz zobowiązanie 

do aktualizacji danych  

Jestem/ jesteśmy świadomy/i oraz potwierdzam/my, iż wypełniając i przesyłając niniejszy Wniosek (w postaci 

wypełnionego elektronicznego formularza) oświadczam/my, że informacje, dane lub oświadczenia zawarte we 

Wniosku są zgodne z prawdą i nie pomijają niczego, co mogłoby wpłynąć na ocenę przedsiębiorcy w związku z 

uczestnictwem przedsiębiorcy w Programie. Ponadto wypełniając i przesyłając niniejszy Wniosek oświadczam/my, 

że jestem/ jesteśmy świadomy/i odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych lub nierzetelnych 

oświadczeń lub zatajanie prawdy, a także jestem/ jesteśmy świadomy/ świadomi odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego lub nierzetelnego oświadczenia. W przypadku gdyby w toku procesu udzielenia wsparcia w 

ramach Programu jakiekolwiek informacje, dane lub oświadczenia uległy zmianie, zobowiązuję/my się do 

niezwłocznego złożenia oświadczenia korygującego uprzednio przedstawione informacje, dane lub oświadczenia. 

 

Za przedsiębiorcę: 

 

_________________________ 

Data i podpis 


