
 

 

 

Poznań, dnia 1 kwietnia 2020 roku 

 

KOMUNIKAT  

dotyczący tarczy antykryzysowej w zakresie Polskiego Funduszu Rozwoju 

 
 

 

 Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, 

w związku z zamiarem przeciwdziałania skutkom COVID-19 zwiększony został zakres możliwości/uprawnień 

Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR).  

Działalność tego podmiotu, będącego jedną z instytucji rozwoju i działającego w ramach Grupy 

Polskiego Funduszu Rozwoju, do tej pory obejmowała  między innymi finansowanie rozwoju przedsiębiorstw 

oraz działalność związaną z pracowniczymi planami kapitałowymi. Ustawa przed zmianą przewidywała 

w art. 11 ust. 2 pkt 1 możliwość wykonywania przez ten podmiot również pewnych zadań powierzonych 

przez organy administracji rządowej.  

 Wprowadzone ustawą istotne zmiany przewidują: 

➢ Zwiększenie zakresu zadań PFR określonych ustawą (w tym zadań powierzanych przez organy 

administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu 

terytorialnego) w związku ze skutkami rozprzestrzeniania się COVID-19,  

➢ Możliwość powierzenia PRF przez Radę Ministrów nowego zadania związanego z realizacją 

rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, 

➢ Limit środków finansowych, które w latach 2020-2029 (z wyszczególnieniem limitu kwoty oddzielnie 

w każdym roku) mogą zostać wykorzystane z budżetu państwa jako skutek finansowy rozwiązań 

przyjętych w ustawie. 

Dodatkowe zadania ustawowe przyznane PFR polegają na podejmowaniu działań służących 

zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284 i 374), 

w tym skutków rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19. 

Realizacja powierzonych ustawowo zadań  PFR będzie wykonywana w szczególności poprzez: 
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➢ udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom dotkniętym tymi 

sytuacjami, w tym bezzwrotnego lub w formie gwarancji lub poręczeń,  

➢ naprawianie lub pokrywanie, w całości lub w części, szkód lub strat spowodowanych tymi 

sytuacjami. 

PFR będzie uprawniony do powierzenia realizacji ww. zadań swojej spółce zależnej, funduszowi 

inwestycyjnemu, którym zarządza, lub funduszowi inwestycyjnemu, którym zarządza taką spółką, a także 

innym instytucjom rozwoju (tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju 

Przemysłu).  

Przepis art. 11 ust. 2 pkt 1 zmienionej ustawy przewiduje, że do zadań PRF należeć będzie także 

wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki 

wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 

w związku z sytuacjami kryzysowymi, w  tym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

wywołanej COVID-19. 

 Szczególną kompetencję na mocy ustawy uzyskała Rada Ministrów, która zgodnie z art. 21 a 

może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania 

przedsiębiorcom wsparcia finansowego.  

Zadanie powierzone przez Radę Ministrów PFR będzie realizował poprzez: 

➢ obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, 

wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych; 

➢ udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń, 

➢  udzielenie wsparcia w formie bezzwrotnej.  

 

Szczegółowe warunki i okres udzielania przedsiębiorcom wparcia finansowego, sposób 

przygotowania i elementy rocznych planów udzielania finansowania zostaną określone w Programie 

rządowym, zaś środki na pokrycie kosztów poniesionych przez PFR z tego tytułu zostaną przekazane przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki.  

Ustawa, w art. 42 ust. 1  przewiduje ponadto maksymalny limit wydatków budżetu państwa                

będących skutkiem finansowym ustawy w latach 2020-2029 na kwotę 11 700 000 000 zł (zwiększenie 
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środków o kwotę 11 400 000 000), która w poszczególnych latach może zostać wydatkowana 

w następujący sposób: 

1) 2020 r. – 6 700 000 000 zł; 

2) 2021 r. – 3 000 000 000 zł; 

3) 2022 r. – 1 000 000 000 zł; 

4) 2023 r. – 500 000 000 zł; 

5) 2024 r. – 0 zł; 

6) 2025 r. – 0 zł; 

7) 2026 r. – 50 000 000 zł; 

8) 2027 r. – 100 000 000 zł; 

9) 2028 r. – 150 000 000 zł; 

10) 2029 r. – 200 000 000 zł. 

 

  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy 

maksymalnego limitu wydatków, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu 

wydatków, wysokości poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa udzielanych Polskiemu Funduszowi Rozwoju 

oraz emisji obligacji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 


