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TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU   

- komunikat dotyczący nowych podkategorii zgłoszeń w systemie JIRA 

dotyczących zakończenia działalności Przedsiębiorcy   

  

  

W nawiązaniu do przekazanego w dniu 6 listopada 2020 r. Komunikatu w sprawie nowych 

podkategorii zgłoszeń w systemie JIRA dotyczących zakończenia działalności Przedsiębiorcy, 

uprzejmie informuję, że Polski Fundusz Rozwoju przekazał kolejne podkategorie zgłoszeń w tym 

temacie.   

We wspomnianym Komunikacie, PFR wskazał niżej wymienione podkategorie, dla których określił 

niezbędne dokumenty jakie należy przekazać do PFR w przypadku powstania okoliczności 

przypisanych do poszczególnych podkategorii.   

Podkategoria 7.07_Upadłość – Upadłość przedsiębiorcy  

1) wniosek o ogłoszenie upadłości z załącznikami;  

2) wiosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z załącznikami  

Podkategoria 7.08_Zawieszenie – Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  

1) wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej z załącznikami;  

2) ewentualnie w przypadku spółek prawa handlowego dodatkowo uchwała w 

przedmiocie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej Podkategoria 7.09 

Likwidacja – Likwidacja przedsiębiorstwa  

1) jednoosobowa działalność gospodarcza:  

a) wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG wraz z załącznikami,  

b) zaświadczenie o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG,  

c) jeżeli wykreślenie przedsiębiorcy następuje z urzędu to decyzję ministra właściwego 

do spraw gospodarki w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG; 2) spółka prawa 

handlowego:  

a) wniosek o otwarcie likwidacji wraz z kompletem załączników,  

b) wniosek o wykreślenie spółki z rejestru wraz z załącznikami w tym między innymi uchwała 

w przedmiocie likwidacji spółki.  

  



PFR uzupełnił listę podkategorii o dwa przypadki, dla których także wskazał niezbędne dokumenty, 

jakie należy dołączyć dokonując zgłoszenia w systemie JIRA.   

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,  KRS 

0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 438.025.241,00 złotych, który został w pełni wpłacony.  
Podkategoria 7.10 Restrukturyzacja – Restrukturyzacja przedsiębiorstwa  

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z załącznikami; Podkategoria 

7.11 Zaprzestanie – Faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej  

Oświadczenie przedsiębiorcy o faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności 

gospodarczej.  

Powyższa kategoria rozumiana jest jako faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności 

gospodarczej pomimo braku formalnego wniosku w tym zakresie (tj. braku wniosków  z 

kategorii 7.08 lub 7.09). Przez stan faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności należy 

poczytywać sytuację, gdy Przedsiębiorca nie wystawia faktur, nie zawiera umów, działalność 

nie jest wykonywana. Przedsiębiorca nie podejmuje formalnych kroków celem jej zawieszenia 

(kat. 7.08) ani zmierzających do jego likwidacji (kat.7.09), mając na celu utrzymanie bytu 

prawnego przedsiębiorcy.  

  

Przedstawiając powyższe uprzejmie proszę, aby w przypadku powstania któregokolwiek  z 

niniejszych zdarzeń dokonywać zgłoszenia poprzez system JIRA (zachowując zasady wskazane przy 

obsłudze procesu zgłoszeń reklamacyjnych) kierując się podkategoriami wskazanymi przez PFR.  

  

 


