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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Zygmunta Frankiewicza
podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2020 r. (znak sprawy: BPS/043-18643/20)

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do pisma z dnia 8 grudnia 2020 r., zawierającego tekst oświadczenia
złożonego przez senatora Zygmunta Frankiewicza podczas 18. posiedzenia Senatu RP,
dotyczącego wniosku o subwencję Spółki Aquadrom Sp. z o.o. złożonego do Polskiego
Funduszu Rozwoju chciałabym podkreślić, że Program Tarcza Finansowa PFR dla dużych
firm funkcjonuje w oparciu o decyzje Rady Ministrów, zgodnie z którymi realizacja
rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego została
powierzona Polskiemu Funduszowi Rozwoju, który odpowiada na wszelkie zapytania,
wnioski o wsparcie i korekty wniosków, odwołania od decyzji w ramach Tarczy Finansowej
PFR. Instytucja ta odpowiada za bezpośrednią obsługę wnioskodawców, w tym również za
wyjaśnienie i weryfikację wszelkiego rodzaju trudności technicznych oraz ewentualne
reklamacje.
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiada za przygotowanie ram prawnych
funkcjonowania Programu i kontrolowanie jego właściwej realizacji, jednak samo
Ministerstwo nie realizuje w sposób bezpośredni działań w zakresie wnioskowania,
odwołań i wypłat – te zadanie realizuje wyłącznie Polski Fundusz Rozwoju przy
współpracy z bankami.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że wszelkie wnioski są rozpatrywane przez PFR zgodnie
z kolejnością złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (lub odwołania). Ze względu
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na znaczną liczbę wnioskujących o udział w programach (łącznie ok. 340 tysięcy
przedsiębiorców), a w efekcie również znaczną liczbę procedur związanych z realizacją
wypłat oraz przyjmowania i rozpatrywania odwołań, niektóre procesy mogą ulec
wydłużeniu. Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm z kolei podlega
dodatkowym obostrzeniom związanym z pogłębionym procesem weryfikacji kondycji
ekonomicznej

i

warunków

zarządzania

w

podmiotach

wnioskujących

o

udział

w Programie. Jednak chcę zapewnić, że wszystkie wnioski są rozpatrywane bez zbędnej
zwłoki, co jest na bieżąco weryfikowane przez Radę Ministrów.
Zdajemy sobie sprawę z niezwykle trudnej sytuacji przedsiębiorców, w tym podmiotów
będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, dlatego chcę zapewnić,
że dokładamy starań w celu maksymalnego usprawnienia procesów realizacji Programu.

Podstawa prawna: Uchwała nr 51/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” (z późn.
zm.)

Z poważaniem
Z upoważnienia
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu
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