TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU – PEŁNOMOCNICTWO DO
ZŁOŻENIA WNIOSKU I PODPISANIA UMOWY O SUBWENCJĘ

Przekazujemy Państwu kolejne informacje dotyczące Tarczy Finansowej PFR, które otrzymujemy na
bieżąco z PFR.
W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedsiębiorca jest zobowiązany
dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:
1)
dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia
Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji:
pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru
Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wzór
pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do w/w Regulaminu; oraz
2)
oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy
Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu.

Wobec powyższego, przekazuję najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące
przedmiotowych aspektów:
1.

Czy każdy Bank powinien faktycznie zbierać od przedsiębiorcy dokumenty związane
z umocowaniem Klienta?
TAK. Przedsiębiorca powinien złożyć do Banku w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo lub
informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tj. w przypadku, gdy wniosek
o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę upoważnioną do
samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu klienta, każdy Bank:
1)
w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS przedkłada albo
pełny odpis KRS albo odpis aktualny na dzień zawarcia umowy subwencji (chodzi
o sprawdzenie reprezentacji, czy w dniu zawarcia umowy subwencji, wskazana osoba
była upoważniona do reprezentowania klienta, a to można stwierdzić
albo z pełnego odpisu KRS albo aktualnego odpisu wg. dnia zawarcia umowy. Pełen odpis
KRS, Bank może pobrać ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
2)

2.

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - odpis z CEIDG;
w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za
klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta,
klient zobowiązany jest złożyć do Banku pełnomocnictwo albo potwierdzenie czynności
wg załącznika do umowy subwencji, przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji klienta zgodnie z odpisem KRS aktualnym wg.
daty tego dokumentu lub przez osobę wskazaną w CEIDG.

Czy pełnomocnictwo powinno być złożone w formie aktu notarialnego? Polski Fundusz
Rozwoju wymaga, by pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła

umowę subwencji finansowej w imieniu klienta, zostało podpisane wyłącznie przez osoby
upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są w odpisie z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub
w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
3.

Czy pełnomocnictwo może być wystawione post factum?
Pełnomocnictwo nie może być wystawione post-factum. Pełnomocnictwo powinno być co
najmniej z daty złożenia wniosku o subwencję i nie powinno być datowane później.

4.

Czy jeżeli z umowy spółki cywilnej wynika, że do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w
imieniu spółki upoważniony jest jeden ze wspólników to wystarczy czy wciąż potrzebne jest
pełnomocnictwo?
Zawarcie umowy o subwencję finansową jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd
spółki cywilnej i powinna być zgoda/pełnomocnictwo drugiego wspólnika, albo
potwierdzenie przez niego czynności.

