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Rok 2020 miał szczególny charakter. Tym samym również raport, 
który go podsumowuje jest wyjątkowy. Z jednej strony prezentujemy 
w nim podstawową działalność PFR S.A. i jego Grupy Kapitałowej: 
zaangażowanie w inwestycje, wspieranie innowacji, troskę o roz-
wój przedsiębiorczości, działania służące inwestycjom samorządo-
wym, program Pracowniczych Planów Kapitałowych i wiele innych. 
Z drugiej jednak, miniony rok upłynął pod znakiem wyjątkowo trud-
nej i wymagającej pracy mającej na celu przeciwdziałanie skutkom 
pandemii COVID-19. Było to największe zagrożenie dla światowej 
gospodarki od dziesięcioleci, a walka ze skutkami kryzysu była dla 
nas priorytetem.  Z tej przyczyny przedstawiony raport w dużej mie-
rze dotyczy roli Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w walce ze skut-
kami gospodarczymi pandemii COVID-19.

W II kwartale 2020 roku pandemią wywołała bardzo niebezpieczną 
recesję w gospodarce światowej, w tym w Polsce. Skutkiem zagro-
żenia dla zdrowia były turbulencje na rynkach finansowych i surow-
ców, szok podażowy na skutek zrywania się łańcuchów dostaw oraz 
popytowy wynikający z zamknięcia gospodarek i olbrzymiej niepew-
ności. Zagrożona była stabilność setek tysięcy firm i miliony miejsc 
pracy podczas największej od Wielkiego Kryzysu recesji. Jeszcze 
w marcu 2020 roku rząd przedstawił pakiet działań w ramach Tarczy 
Antykryzysowej. Grupa PFR miała istotną rolę w zakresie stabiliza-
cji gospodarki, głównie poprzez Tarczę Finansową PFR oraz gwa-
rancje kredytowe Banku Gospodarstwa Krajowego. Skala pomocy 
była bezprecedensowa w historii Polski i przyniosła efekty w postaci 
stabilizacji gospodarki, wzmocnienia płynności finansowej przed-
siębiorstw i ochrony – przy udziale programów ZUS – rynku pracy. 
Pandemia przyniosła w 2020 roku spadek PKB o 2,8%, niemniej był 
to drugi najlepszy wynik spośród krajów Unii Europejskiej. Również 
inne dane gospodarcze świadczą o tym, że Polska przeszła kryzys 
wywołany pandemią możliwie bezpiecznie i relatywnie lepiej niż 
większość krajów OECD. Eksport towarów i usług wzrósł o 0,4%, 
stopa bezrobocia jest najniższa w UE.

Niemal natychmiast po wybuchu pandemii w Polsce rozpoczęto 
prace nad uruchomieniem Tarczy Finansowej PFR. W ciągu zale-
dwie kilku tygodni uruchomiony został największy w historii pro-
gram pomocy dla przedsiębiorstw i ochrony miejsc pracy o wartości 
100 mld zł.  Składał się on z dwóch elementów: Tarczy Finansowej 
dla Małych i Średnich Firm o wartości 75 mld zł oraz Tarczy Finan-
sowej dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł. Dzięki bardzo nowo-
czesnym technologiom oraz współpracy z bankami, ZUS, KIR i KAS 
wypłata subwencji finansowych następowała w ciągu 48-72 godzin 
od złożenia wniosku. Jestem przekonany, że działania PFR S.A. w tym 
obszarze spełniły oczekiwania przedsiębiorców i uratowały miliony 
miejsc pracy. Tylko w ramach Tarczy Finansowej dla MŚP od końca 
kwietnia do końca lipca 2020 r., PFR przekazał 61 mld zł subwen-
cji finansowej małym, średnim firmom. Wsparcie otrzymało niemal 
350 tys. firm zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników. Pozytyw-
nie rozpatrzono aż 89% wniosków o subwencje. W ramach Tarczy 

Finansowej dla Dużych Firm, PFR przyznał blisko 100 finansowań, 
w tym dla strategicznych dla polskiej gospodarki przedsiębiorstw.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. włączał się w pomoc w czasie pande-
mii także na inne sposoby. Fundacja PFR przekazała sześciu polskim 
szpitalom łączne wsparcie o wartości 6 mln zł. Fundusze te prze-
znaczono na zakup urządzeń ratujących życie, sprzęt ochrony oso-
bistej dla lekarzy i personelu medycznego oraz testy na COVID-19. 

Pomimo niezwykle wymagającej sytuacji Grupa PFR skutecznie reali-
zowała także najważniejsze projekty rozwojowe. Wartość naszych 
inwestycji od 2016 roku osiągnęła poziom 12,5 mld zł. Ponadto, 
w 2020 roku zainicjowaliśmy ponad 150 inwestycji Venture Capital. 
Rozwijają się także Pracownicze Plany Kapitałowe, w których na eme-
ryturę oszczędza już blisko 2,5 mln osób. Dynamicznie rozwijamy 
nasze programy innowacyjne i edukacyjne - w 2020 r. skorzystało 
z nich kilkanaście tysięcy osób. W 2020 r. stworzyliśmy centrum 
doradztwa dla przedsiębiorców i pracowników, które wspiera nasze 
elektroniczne kanały kontaktu za pośrednictwem strony pfr.pl oraz 
www.mojeppk.pl. Nasza spółka Operator Chmury Krajowej sp. 
z o.o., którą utworzyliśmy wspólnie z PKO Bankiem Polskim S.A., 
zaangażowana jest w tworzenie systemu szczepień w Polsce oraz 
zawarła strategiczne partnerstwa z Google i Microsoft, dzięki czemu 
powstaną w naszym kraju nowoczesne centra obliczeniowe. 

Jesteśmy świadomi, że rok 2021 będzie równie wymagający dla 
Grupy Kapitałowej PFR jak poprzedni. Pandemia jednak przyniosła 
nie tylko problemy, ale również nowe szanse gospodarcze. W ich 
wykorzystaniu będziemy wspierać rozwój społeczno-gospodar-
czy. Będziemy kładli duży nacisk na wsparcie transformacji cyfro-
wej i energetycznej. PFR zazieleni nasz program PFR Green Hub 
w ramach którego jesteśmy już silnie zaangażowani w inwestycje 
w sektorze biogazowym i wodorowym. Naszym ważnym zadaniem 
będzie również realizacja zadań postawionych przed PFR w rządo-
wym Krajowym Planie Odbudowy. Wierzymy jednak, że rok 2021 
będzie przede wszystkim szansą na powrót do normalnej aktywno-
ści gospodarczej i społecznej. I właśnie tego Państwu życzę! 

Dużo zdrowia!

Szanowni Państwo,  
Drodzy Pracownicy, Przedsiębiorcy, 
Samorządowcy, Inwestorzy  
oraz inni Interesariusze 
Polskiego Funduszu Rozwoju!

Z poważaniem, 
Paweł Borys 
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