
  

  

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu 
Rozwoju dla Przedsiębiorco w 2.0 

 

 
Biznesowy opis procesu ubiegania się o subwencję: 

 
1. Program rządowy “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Przedsiębiorców 2.0” (“Tarcza PFR 2.0”) jest 

programem planowanym do uruchomienia od 15.01.2021 w ramach kontynuacji programu rządowego “Tarcza 
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (ale jako osobny program). 

2. Wniosek o udzielenie subwencji finansowej (“Wniosek”) złożony może być wyłącznie poprzez systemy bankowości 
elektronicznej w banku, który bierze udział w Tarczy PFR 2.0. 

a. Wniosek składany może być w dowolnym banku niezależnie od Tarczy PFR 1.0, ale po jego wybraniu przez 
klienta, kolejne działania muszą być wykonywane w ramach wybranego banku (analogicznie do Tarczy PFR 
1.0). 

3. Niezależnie od sposobu reprezentacji przedsiębiorcy w ramach systemów bankowości elektronicznej, Wniosek w 
imieniu przedsiębiorcy składany jest jednoosobowo przez osobę, która: 

a. posiada: 
i. dostęp do bankowości elektronicznej danego przedsiębiorcy, 

ii. uprawnienia do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu przedsiębiorcy, 
b. złoży na wniosku oświadczenie, że: 

i. została upoważniona przez przedsiębiorcę do wszelkich czynności związanych z podpisaniem 
umowy subwencji finansowej (“Umowa”) co potwierdzi załączając odpowiedni dokument, 

ii. jest świadoma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem nieprawdziwych oświadczeń w 
ramach procesu wnioskowania o subwencję finansową. 

c. ma możliwość podpisania Umowy przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych. 
d. załączy dokument(y) potwierdzające umocowanie do reprezentowania przedsiębiorcy, takie jak: 

i. pełnomocnictwo podpisane przez przedsiębiorcę za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego wraz z aktualnym odpisem z KRS albo wydrukiem z CEIDG, z których będzie 
wynikało umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu przedsiębiorcy; 
albo 

ii. aktualny odpis KRS (wskazujący na możliwość samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy 
wpisanego do KRS); albo 

iii. aktualny wydruk z CEIDG (wskazujący na możliwość samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy 
wpisanego do CEIDG) 

iv. Szczegóły dotyczące zasad potwierdzenia reprezentacji przedsiębiorcy, poprawności załączenia 
dokumentów i ich wymagania zostaną określone w Regulaminie programu. 

e. uzupełni formularz udostępniony w bankowości elektronicznej o dane osób umocowanych do złożenia 
wniosku w imieniu przedsiębiorcy oraz dane osób które udzieliły pełnomocnictwa (metadane). 

4. Przed umożliwieniem podpisania i wysłania Umowy, bank zobowiązany jest do zweryfikowania danych 
wprowadzonych na formularzu Wniosku, tj. czy: 

a. wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, 
b. wnioskowana kwota została podana w prawidłowej wysokości, przy czym kwota ta: 

i. nie może być wyższa niż wynikająca z zasad Tarczy PFR 2.0 
ii. może być równa lub niższa niż wynikająca z zasad Tarczy PFR 2.0 



  

  

c. podany rachunek jest firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla przedsiębiorcy 
składającego wniosek (weryfikacja po NIP przedsiębiorcy). W szczególności rachunek podany do wypłaty 
subwencji nie może być rachunkiem technicznym, kredytowym, walutowym, rachunkiem oszczędnościowo 
rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej czy np. Rachunkiem rozliczeniowym karty kredytowej,  

d. dane osoby, która podpisuje Wniosek w imieniu przedsiębiorcy, zostały naniesione na Umowę w sposób 
prawidłowy, 

e. kluczową informacją do potwierdzenia przez bank jest NIP przedsiębiorcy. Numer REGON jest wprowadzany 
przez klienta na formularzu Wniosku, ale nie musi być weryfikowany przez bank, 

f. dane wprowadzone na formularzu spełniają kryteria walidacji przewidziane w opisie pliku XML. 
5. Jeśli dane wprowadzone na formularzu Wniosku zawierają błędy albo oświadczenia, które spowodowałyby 

odrzucenie Wniosku przez PFR, bank zapewni aby przedsiębiorca nie mógł zakończyć procesu składania Wniosku, 
wskazując pola, które wymagają poprawy. Podstawą walidacji poprawności wprowadzonych danych są zasady 
Tarczy PFR 2.0 i opis pliku XML. 

6. Po poprawnym wprowadzeniu danych na formularzu Wniosku, bank generuje Umowę i przedstawia ją do 
podpisania klientowi. Umowa zawiera co najmniej wszystkie informacje wprowadzone przez przedsiębiorcę na 
formularzu. 

a. Przedsiębiorca w treści Umowy: 
i. wyraża zgodę na odbiór kwoty subwencji zweryfikowanej i przyznanej po decyzji PFR (kwota 

bezsporna), 
ii. jest informowany o możliwości złożenia ponownego wniosku odwoławczego (tylko w tym samym 

banku) w przypadku braku zgody klienta z decyzją PFR (po uprzednim wyjaśnieniu m.in. danych 
ZUS/US, które spowodowały obniżenie kwoty przyznanej w decyzji PFR) 

b. Klient przed podpisaniem Umowy może ją wydrukować. Powinien mieć również możliwość 
przerwania/zapisania i późniejszego kontynuowania procesu do momentu podpisania Umowy przy użyciu 
narzędzi autoryzacyjnych (dotyczy to również przypadku zerwania sesji lub świadomego wylogowania 
użytkownika przed podpisaniem Umowy). 

7. Umowa podpisywana jest jednoosobowo, przez osobę działającą w imieniu przedsiębiorcy w bankowości 
elektronicznej, narzędziami autoryzacyjnymi udostępnionymi przez bank. 

8. Jeśli rozwiązanie zaimplementowane przez bank umożliwia podpisanie umowy przez inną osobę niż ta, która 
wypełniała formularz Wniosku: 

a. w treści podpisywanej Umowy muszą znaleźć się dane osoby podpisującej Umowę, 
b. osoba podpisująca, przed podpisaniem Umowy musi mieć możliwość odczytania treści Umowy zawierającej 

jej dane osobowe, a także potwierdzenia prawdziwość wszystkich składanych w niej oświadczeń. 
9. Po podpisaniu Umowy przez osobę działającą w imieniu przedsiębiorcy, bank: 

a. podpisuje Umowę pieczęcią bankową i udostępnia ją przedsiębiorcy w bankowości elektronicznej, 
b. generuje plik XML zawierający dane z formularza Wniosku o subwencję i przekazuje go za pośrednictwem 

KIR do PFR, 
c. nie przesyła do PFR Umowy, 
d. nie przesyła do PFR dokumentów załączonych przez przedsiębiorcę do Umowy (w szczególności plików 

dotyczących umocowania do reprezentacji), 
e. archiwizuje plik XML i Umowę warunkową, oraz 
f. zabezpiecza możliwość późniejszego (na życzenie PFR) przekazania zarchiwizowanych dokumentów do PFR. 

10. Na podstawie otrzymanego pliku XML, PFR waliduje dane wprowadzone na formularzu Wniosku, w tym wysokość 
wnioskowanej kwoty subwencji i złożone oświadczenia z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych i na tej 
podstawie podejmuje decyzję odnośnie przyznania i wysokości subwencji.  

11. Decyzją PFR może być: 
a. przyznanie subwencji w wysokości wnioskowanej przez przedsiębiorcę, lub 
b. przyznanie subwencji w wysokości niższej niż wnioskowana przez przedsiębiorcę, lub 



  

  

c. odmowa przyznania subwencji finansowej w całości po przejściu przez przedsiębiorcę przez algorytm 
scoringowy, lub  

d. odmowa przyznania subwencji finansowej w całości przed przejściem przez przedsiębiorcę przez algorytm 
scoringowy (z powodu podania kombinacji danych uniemożliwiających otrzymanie subwencji), lub 

e. odmowa przyznania subwencji w całości z przyczyn technicznych (np. błędnie złożony plik XML przez bank) 

– skutkuje brakiem wypłaty subwencji. 

12. Niezależnie od podjętej decyzji, PFR za pośrednictwem KIR przesyła do banku odpowiedź plikiem XML w tej samej 
strukturze: 

a. bez wprowadzania żadnych zmian w pliku – jest to potwierdzenie poprawności wszystkich oświadczeń 
przedsiębiorcy i przyznania subwencji we wnioskowanej kwocie,  
albo 

b. zawierający zmodyfikowane pola dotyczące oświadczeń złożonych przez przedsiębiorcę i kwoty przyznanej 
subwencji – jest to potwierdzenie kwoty przyznanej subwencji i wskazanie powodów dokonania korekty tej 
kwoty, w szczególności może to być potwierdzenie decyzji o odmowie przyznania subwencji w całości.  

13. Na podstawie otrzymanego z PFR pliku XML bank przygotowuje i udostępnia przedsiębiorcy w bankowości 
elektronicznej potwierdzenie udzielenia lub odmowy udzielenia subwencji, które jest podpisywane przez bank na 
zasadach analogicznych do podpisania przez bank Umowy oraz traktowane jako integralna część Umowy i podlega 
archiwizacji w banku na zasadach takich samych jak plik XML i Umowa. W potwierdzeniu tym, bank:  

a. w przypadku decyzji pozytywnej – potwierdza spełnienie warunków Umowy i fakt związania stron Umowy 
jej postanowieniami, 

i. informuje o możliwości ponownego złożenia Wniosku, po wcześniejszym wyjaśnieniu przez 
przedsiębiorcę z odpowiednimi instytucjami (np. ZUS, US) rozbieżności danych w rejestrach tych 
instytucji ze stanem deklarowanym we Wniosku, jeżeli po wydaniu przez PFR decyzji 
przedsiębiorca stwierdzi błędy, które spowodowały zawnioskowanie przez przedsiębiorcę o 
niewłaściwą kwotę (istnieje jedynie możliwość zwiększenia kwoty udzielonej subwencji). 

b. w przypadku decyzji o przyznaniu niższej kwoty subwencji niż wnioskowana: 
i. podaje kwotę przyznanej subwencji, 

ii. podaje informacje o powodach obniżenia kwoty subwencji wskazując zweryfikowane przez PFR 
różnice w oświadczeniach przedsiębiorcy oraz informuje o tym, że Umowa wiąże strony z 
uwzględnieniem treści decyzji PFR, która jednostronnie modyfikuje jej treść, oraz 

iii. informuje o możliwości ponownego złożenia wniosku, po wcześniejszym wyjaśnieniu przez klienta 
z odpowiednimi instytucjami (np. ZUS, US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze 
stanem deklarowanym we Wniosku. 

c. w przypadku odmowy udzielenia subwencji w całości: 
i. podaje przyczynę odmowy udzielenia subwencji, 

ii. informuje, że warunki zawarcia Umowy nie zostały spełnione, wobec czego Umowa wygasa, oraz 
iii. informuje o możliwości złożenia nowego Wniosku tylko za pośrednictwem tego samego banku. 

14. Kwota przyznanej subwencji przelewana jest bezpośrednio przez PFR na rachunek banku. Będą to przelewy 
indywidualne tj. dla każdej przyznanej subwencji zrealizowany zostanie oddzielny przelew. W tytule przelewu 
znajdzie się NIP wnioskującego przedsiębiorcy, NRB wnioskującego przedsiębiorcy, ID Wniosku, informacje 
dodatkowe dot. Wniosku i słowa kodowe.  
UWAGA! Sposób realizacji przez PFR przelewów do zrzeszonych banków spółdzielczych będzie uzgadniany odrębnym 
trybem. 

15. Bank realizuje przelew do przedsiębiorcy na podstawie danych wskazanych przez PFR w tytule przelewu 
przekazanego do banku. W tytule tego przelewu bank zobowiązany będzie podać treść pola tytułem przelewu 
otrzymanego z PFR z wyłączeniem NRB odbiorcy przelewu.  

  



  

  

Biznesowy opis procesu odwoławczego: 
 

16. Proces naboru wniosków odwoławczych rozpoczyna się 01.02.2021 (przed tym terminem banki przyjmują jedynie 
wnioski o nowe umowy, nie wystawiając dla klientów możliwości złożenia odwołania). 

17. W przypadku podjęcia przez PFR decyzji o przyznaniu przedsiębiorcy subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana 
(lub stwierdzeniu błędów skutkujących zaniżeniem wnioskowanej kwoty i uzyskaniu decyzji w pełni pozytywnej - 
czyli GRANTED), przedsiębiorcy przysługuje możliwość złożenia wniosku odwoławczego, w celu uzyskania pełnej 
kwoty wnioskowanej subwencji lub podniesienia pierwotnie wnioskowanej i uzyskanej kwoty subwencji zgodnie z 
aktualnymi danymi. 

18. Klient ma możliwość występowania z wnioskiem odwoławczym nie więcej niż 2 razy. Maksymalny termin 
przyjmowania wniosków odwoławczych zostanie określony w regulaminie (wstępnie określony termin końcowy to 
31.03.2021). Każdy kolejny wniosek odwoławczy będzie odrzucany przez PFR. Docelowo banki powinny zablokować 
w bankowości elektronicznej możliwość złożenia większej liczby wniosków odwoławczych niż ustalona w 
dokumentacji PFR. Do limitu odwołań nie wliczają się wnioski odwoławcze, które otrzymają status REJECTED BAD-
DATA. Każdy inny status wniosku odwoławczego (GRANTED, GRANTED-CHANGED, REJECTED-BEFORE-SCORING, 
REJECTED-AFTER-SCORING, [ewentualny status dodatkowy]) zmniejsza pozostałą do wykorzystania liczbę odwołań. 

19. Odwołanie (pierwsze lub drugie) zawsze wskazuje nową kwotę wnioskowaną w ramach całości Umowy, do kwoty 
limitu wynikającego z Programu. Wcześniej uzyskana kwota zostanie odjęta od kwoty przyznanej w ramach kwoty 
odwołania.  

20. Formularz bankowy wniosku odwoławczego powinien mieć m. in. funkcjonalność przekazania do przedsiębiorcy:  

a. łącznej kwoty uzyskanej w ramach Programu,  
b. kwoty wnioskowanej w ramach obecnego wniosku odwoławczego, oraz 
c. różnicy między kwotami z poz. “a” i “b” - stanowiącej informację o wnioskowanym podwyższeniu subwencji 

finansowej. 
21. Przed złożeniem wniosku odwoławczego: 

a. przedsiębiorca powinien wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. ZUS, US) rozbieżności danych w 
rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we Wniosku, 

b. upewnić się, że jego dane w rejestrach zostały uaktualnione, 
i. W przypadku deklaracji JPK-V7M – trwa to około [4?] dni 

ii. W przypadku deklaracji JPK-V7K – trwa to około [7?] dni 
22. Wniosek odwoławczy: 

a. może być złożony przez inną osobą reprezentującą przedsiębiorcę niż ta, która składała wniosek pierwotny, 
b. musi być złożony w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, 
c. musi zawierać ID wniosku pierwotnego, 
d. musi zawierać wszystkie oświadczenia takie jak we wniosku pierwotnym, w tym: 

i. wszystkie oświadczenia wiedzy na temat przedsiębiorcy i jego sytuacji gospodarczej, 
ii. wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie 

pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.) nawet jeśli wniosek odwoławczy składa 
ta sama osoba, która podpisywała Umowę. 

e. może zostać złożony przez przedsiębiorcę nie później niż w terminie do 31.03.2021. Wnioski złożone po tym 
terminie nie będą przyjmowane przez PFR. 

f. Po wypełnieniu wniosku odwoławczego, bank nie generuje drugiej Umowy, a jedynie dokument 
potwierdzenia złożenia odwołania, zawierający dane wprowadzone przez przedsiębiorcę na wniosku 
odwoławczym. Dokument ten jest podpisywany przez bank i klienta analogicznie do procesu podpisania 
Umowy. Decyzja PFR wydana w procesie odwoławczym staje się integralną częścią Umowy i modyfikuje 
stosunek prawny z niej wynikający, a oświadczenia i informacje zawarte w decyzji PFR wydanej w procesie 
odwoławczym zastępują sprzeczne z nimi poprzednie oświadczenia przedsiębiorcy złożone we wniosku 
pierwotnym oraz wnioskach odwoławczych, które zostały zawarte w Umowie,  



  

  

23. Jeśli rozwiązanie zaimplementowane przez bank, umożliwia podpisanie dokumentu przez inną osobę niż ta, która 
wypełniała formularz wniosku odwoławczego: 

a. w treści tego dokumentu muszą znaleźć się dane osoby go podpisującej, 
b. osoba podpisująca, przed podpisaniem dokumentu musi mieć możliwość zapoznania się z treścią tego 

dokumentu, zawierającą jej dane osobowe, a także potwierdzić prawdziwość wszystkich składanych w nim 
oświadczeń. 

24. Decyzja PFR w procesie odwoławczym może być:  
a. negatywna – skutkuje brakiem wypłaty dodatkowego świadczenia i uznaniem oświadczeń składanych w 

ramach odwołania za nieważne, lub 
b. negatywna z przyczyn technicznych – skutkuje brakiem wypłaty dodatkowego świadczenia, ale nie 

zmniejsza limitu możliwych wniosków odwoławczych, lub 
c. częściowo pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia, choć mniejszego niż wnioskowane 

we wniosku odwoławczym, lub 
d. w całości pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia do wysokości wnioskowanej kwoty. 

25. Niezależnie od decyzji PFR, klientowi dostarczane jest potwierdzenie tej decyzji, które podpisywane jest przez bank 
tak jak Umowa i stanowi integralną część Umowy. Wzór potwierdzenia decyzji zawiera wszystkie części zmienne 
wpływające na wygląd wygenerowanej decyzji, w szczególności w oparciu o statusu Wniosku, typ Wniosku etc.. 

26. Proces wypłaty spornej kwoty subwencji przebiega tak samo jak kwoty przyznanej na podstawie pierwszego 
wniosku. 

1. XML (1) wniosku pierwotnego do PFR. 
2. PFR wysyła XML (2) do banków i w tym pliku PFR zmienia te wartości, które się nie 

zgadzały (XML zawiera pola sprawdzone jako poprawne oraz pola zmienione bez 
pierwotnych wartości pól zmienionych). 

3. Struktura XML (3) wniosku odwoławczego jest taka sama jak wniosku pierwotnego, klient 
jeszcze raz oświadcza i wypełnia pola zgodnie z xls mapowania, który wskazuje jakie pola 
są do edycji, obowiązkowo wypełniany jest identyfikator wniosku pierwotnego oraz flaga, 
że jest to wniosek odwoławczy. Wysyłany jest XML (3) do PFR. 

4. PFR wysyła XML (4) z decyzją do pierwszego wniosku odwoławczego. 

 
 

Biznesowy opis procesu obsługi pełnomocnictw: 
 

1. W formularzu wniosku w części dotyczącej pełnomocnictwa powinny znaleźć się informacje: 
a. Typ umocowania (w ramach którego rozróżniamy): 

i. Samodzielna reprezentacja jednoosobowa 
ii. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy 

b. Przycisk załączenia dokumentu (wraz ze wskazaniem jego typu) 
i. Pełnomocnictwo (pdf) 

ii. Wyciąg z KRS 
iii. Wyciąg z CEIDG 
iv. Inny dokument uzupełniający (np. odpis aktu małżeństwa itp. - jeśli wymagany) 

c. Dane osoby umocowanej do podpisania umowy 
i. Imię 

ii. Nazwisko 
iii. PESEL 
iv. Numer dokumentu (w przypadku braku nr PESEL) 
v. Rodzaj dokumentu (w przypadku braku nr PESEL) 



  

  

d. Przycisk dodania mocodawcy podpisanego pod dokumentem pełnomocnictwa (zgodnie z właściwą 
reprezentacją) - liczba mocodawców może być większa lub równa 0: 

i. Imię 
ii. Nazwisko 

iii. PESEL 
iv. Numer dokumentu (w przypadku braku nr PESEL) 
v. Rodzaj dokumentu (w przypadku braku nr PESEL) 

e. Oświadczenia o zgodności podanych w formularzu danych ze stanem faktycznym i załączonym plikiem. 
2. Podpisanie umowy może nastąpić jedynie za pośrednictwem klienta wskazanego w formularzu zgodnie z opisem w 

części 1c. Bank może podstawić dane pełnomocnika z kartoteki banku, o ile będzie wyraźnie zaznaczony wymóg 
sprawdzenia zgodności tych danych ze stanem faktycznym przed podpisaniem umowy. 

3. Dokument pełnomocnictwa załączony przez klienta musi być podpisany na szablonie dokumentu przedstawionego 
przez PFR, i może różnic się od szablonu jedynie poprzez wypełnienie odpowiednich pól pliku w zakresie danych 
pełnomocnika, oraz poprzez złożone na nim podpisy kwalifikowane. 

4. PFR honoruje jedynie pliki pełnomocnictw przekazane w formie elektronicznej, w pliku pdf, z ważnym podpisem 
kwalifikowanym zgodnym z opisem wskazanym w regulaminie programu (szczegóły opisu podpisu, takie jak wymóg 
osadzenia podpisu wewnątrz pliku pdf - podpis PAdES) 

5. Do pliku XML Bank dołącza tylko dane wypełnione w formularzu bez wysyłki do PFR plików załączonych przez klienta 
(w szczególności Pełnomocnictwa/odpisu KRS/CEIDG) 

6. PFR wydaje decyzje i przekazuje środki na podstawie danych wniosku/umowy przekazanych w pliku XML, niezależnie 
od przekazania dokumentów potwierdzających umocowanie. 

7. Bank po otrzymaniu decyzji o przyznaniu subwencji (status GRANTED/GRANTED-CHANGED) dokona weryfikacji 
załączonych dokumentów pod kątem zgodności z danymi z formularza klienta, zgodności pliku z szablonem 
pełnomocnictwa (o ile klient musiał załączyć pełnomocnictwo), oraz poprawności reprezentacji zgodnie z odpisem 
KRS/CEIDG. 

8. Bank przekazuje do PFR dokumenty dotyczące umocowania (pobrane na etapie składania wniosków) w terminie [30 
dni od zakończenia procesu przyjmowania odwołań] (na dziś jest to 30.04.2021) za pośrednictwem systemu 
eDokumenty PFR, zgodnie ze specyfikacją przekazywania dokumentów (metody API). 

9. W ramach wyjątków systemów przyjętych przez banki: 
a. Bank może stworzyć osobny formularz do podania danych i przesyłania plików umocowania, pozyskując 

dane do pliku XML dwustopniowo (osobno dane umocowania, osobno formularz wniosku o umowę). W 
takim przypadku dane pełnomocnictwa wciąż muszą być pozyskane przed podpisaniem umowy i muszą być 
dostępne do wyświetlenia w umowie/pliku XML przesyłanym do PFR. 
Dodatkowo takie rozwiązanie może być docelowo wykorzystane w analogicznym procesie pozyskiwania 
dokumentu umocowania w procesie składania wniosków o umorzenia Tarczy PFR 1.0 jak i umorzenia Tarczy 
PFR 2.0. 

b. Bank może samodzielnie pobrać dane z KRS/CEIDG w celu potwierdzenia umocowania klienta i weryfikacji 
reprezentacji, zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy z PFR-Bank. 

10. Załączanie pełnomocnictw (pkt.3.d): 
a. Klient autoryzując wniosek musi na moment autoryzacji wniosku w systemie bankowym, posiadać aktualne 

(obowiązujące na datę złożenia wniosku) pełnomocnictwo, 
b. Załączanie odpowiednich dokumentów (opisane w pkt.6) do wniosku może odbywać się w procesie 

wypełniania i walidacji tego wniosku lub może być to zrealizowane poprzez wskazanie we wniosku 
pełnomocnictw przesłanych do banku wcześniej (w innym procesie) - ważne jest by przesyłany wniosek 
zawierał metadane opisujące pełnomocnictwa zgodnie ze zasadami walidacji poprawności wprowadzonych 
danych w Tarczy PFR 2.0 i opisem pliku XML. 

c. Z uwagi na wymaganie, by pełnomocnictwa były wskazywane i uzupełniane w metadanych wniosku na 
etapie autoryzacji wniosku – ta funkcjonalność musi być dostępna w banku od startu Programu Tarcza FPR 



  

  

2.0.  
d. Dopuszcza się jednak, by sama funkcjonalność przesyłania załączonych dokumentów przez Bank do PFR 

była uruchomiona w późniejszym terminie (po uzgodnieniu tego terminu z PFR).  
11. W przypadku stwierdzenia przez Bank po przeprowadzonej weryfikacji, iż dokumenty potwierdzające umocowania 

zawierają błędy dyskwalifikujące je jako prawidłowe potwierdzenie – Bank przekazuje do PFR dokument/y 
przekazany/e przez klienta, wskazując w metadanych wg odpowiedniej metody informację o negatywnej weryfikacji 
dokumentu/ów. 

12. Bank poinformuje klienta o negatywnym wyniku weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie. 

13. Naprawienie błędnego dokumentu potwierdzającego umocowanie będzie możliwe poprzez tryb indywidualny 
określony w osobnym dokumencie, oraz wypełnienie i podpisanie przez poprawną reprezentację (podpisami 
kwalifikowanymi), dokumentu oświadczenia o charakterze retrospektywnym potwierdzającego poprawność 
zawartej umowy. Plik oświadczenia musi być zgodny z szablonem przygotowanym przez PFR. 

14. Plik podpisanego i zweryfikowanego przez Bank oświadczenia o charakterze retrospektywnym zostanie przesłany do 
PFR za pomocą metod API eDokumentów PFR. 

 
 

  


