Warszawa, 31 marca 2021 r.

Rada Przedsiębiorczości broni tarcz finansowych
Polskiego Funduszu Rozwoju
Polski Fundusz Rozwoju, obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od wielu
miesięcy aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców. Jest instytucją, która w
czasie pandemii Covid-19 najszybciej i najlepiej zareagowała na dramatyczną
potrzebę pomocy dla firm i ich pracowników. Sprawnie wypłaca pieniądze z
kolejnych tarcz finansowych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami obostrzeń.
Jednocześnie odpowiada też za wiele innych, ważnych dla rządu i biznesu projektów.
Zautomatyzowany system wsparcia biznesu stosowany przez PFR, oparty jest
na jasnych, transparentnych kryteriach oraz na deklaracjach przedsiębiorców,
co jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji potrzeby szybkiego udzielenia
pomocy tysiącom zagrożonych firm. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie z
Tarczy PFR każdorazowo potwierdzają, iż wszystkie przedstawione przez nich
informacje są zgodne ze stanem faktycznym, pod groźbą odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń. Kontrola prawidłowości tych danych musi mieć
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charakter następczy – w przeciwnym razie firmy pozbawione źródeł przychodów
musiałaby przez wiele miesięcy oczekiwać na otrzymanie wsparcia.
Oczywiście, mogło się zdarzyć, że sporadycznie pomoc trafiła do firm, których
sytuacja nie była aż tak dramatyczna, a w skrajnych przypadkach doszło nawet do
nadużyć, które dopiero dzisiaj wychodzą na światło dzienne. Takie przypadki
powinny być bezwzględnie wykrywane i surowo karane. To zadanie dla
odpowiednich organów. Nie można jednak na podstawie pojedynczych
przypadków rzeczywiście ewidentnych nadużyć oskarżać PFR o słabą ochronę
przed wyłudzaniem pieniędzy z tarcz finansowych.
Rada Przedsiębiorczości podtrzymuje swoją wysoką ocenę organizacji przyznawania
i wypłat środków z dotychczasowych tarcz finansowych PFR. Jednocześnie chce
stanowczo podkreślić, że podważanie publicznego zaufania do tej instytucji w
czasie trzeciej fali pandemii i kolejnego lockdownu, który wymaga szybkiej i
sprawnej organizacji nowych programów pomocowych, jest postępowaniem
skrajnie nieodpowiedzialnym i wymierzonym przeciwko przedsiębiorcom.
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