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Szanowni Państwo 

W dniu 9 czerwca Polski Fundusz Rozwoju uruchomił możliwość składania wniosków o 
pozyskanie finansowania w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm, 
skierowanego do Spółek spełniających kryteria dużego przedsiębiorcy, dotkniętych przez 
pandemię COVID-19. 

Finansowanie 
płynnościowe 

10 mld PLN 

• zwrotne i odpłatne, w postaci pożyczek, obligacji, gwarancji
oraz skupu należności lub wierzytelności

• maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosi 4 lata
• oparte o preferencyjny koszt odsetek, zróżnicowany pod

względem okresów finansowania
• wysokość finansowania do 1 mld PLN na podmiot
• finansowanie jest udzielane w celu utrzymania płynności

finansowej spółki
• wysokość finansowania nie może przekroczyć dwukrotności

rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez beneficjenta
(włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami
personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa, ale formalnie
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otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców) za rok 2019 
lub 25 % łącznego obrotu beneficjenta w 2019 r. Przy większych 
potrzebach płynnościowych możliwe jest odejście od tych limitów 

Finansowanie 
płynnościowe 

7,5 mld PLN 

• w postaci pożyczek preferencyjnych (udzielane jest w formie
pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości)

• maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosi 4 lata
• finansowanie ma charakter częściowo bezzwrotny, a kwota

udzielonego finansowania jest uzależniona od poniesionej
przez Spółkę straty związanej z wpływem COVID, definiowanej
jako „Szacowna Szkoda COVID” i mierzonej na poziomie
EBITDA w okresie pomiędzy 1 marca 2020 r. oraz 31 sierpnia
2020 r. lub krótszym

• wartość umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości straty
która będzie określana również  w odniesieniu do okresów
referencyjnych. Warunki umorzenia mogą też obejmować
dodatkowe warunki, w tym w szczególności utrzymanie poziomu
zatrudnienia.

• udzielane jest w oparciu o preferencyjny koszt odsetek od
kredytów

• wysokość finansowania do 750 mln PLN na podmiot

Finansowanie 
inwestycyjne 
7,5 mld PLN 

• w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych
(udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji lub
pożyczek zamiennych na akcje)

• udzielany na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy
publicznej

• na zasadach rynkowych -  na zasadzie pari passu z nowymi
inwestorami lub po spełnieniu Testu Prywatnego Inwestora

• w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, ze
dokapitalizowanie nie przekroczy minimum niezbędnego do
zapewnienia możliwości funkcjonowania spółki i nie powinno
wykraczać poza przywrócenie struktury kapitałowej
przedsiębiorcy do tej, która poprzedzała wybuch pandemii
COVID-19

• wysokość finansowania do 1 mld PLN na podmiot

Program ma charakter pomocowy i jego celem jest udzielenie Spółkom wsparcia 
finansowego w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 w Polsce. 

Zakres wsparcia KPMG dla klientów w obszarze pozyskania finansowania ramach 
Programu, obejmuje (i) weryfikację kryteriów dostępu dla beneficjentów Programu oraz 
wskazanie możliwych do wykorzystania instrumentów i wybór optymalnego rozwiązania,  
(ii) wsparcie w złożeniu wniosku i dodatkowych wymaganych materiałów, (iii) wsparcie
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w rozmowach z PFR w zakresie oceny wniosku oraz negocjacje z PFR odnośnie Term 
Sheet oraz Umowy Finansowania. 

KPMG Spot | Koronawirus: wsparcie dla firm
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