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1. Wstęp 

 

Podmioty realizujące Tarczę PFR  

 

Realizacja Tarczy PFR została powierzona Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (PFR), który jest 

dysponentem środków dystrybuowanych w ramach Tarczy PFR oraz podejmuje decyzje o wypłacie 

środków. Finansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku beneficjenta o udzielenie wsparcia 

składanego przez system bankowości elektronicznej banków komercyjnych, współpracujących 

z PFR przy realizacji Programu.  

 

Obecnie bankami współpracującymi z PFR są: 

• Alior Bank 

• Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze 

• Bank Millennium 

• Bank Pekao S.A. 

• Bank Pocztowy 

• BNP Paribas 

• BOŚ Bank 

• Citi Handlowy 

• Credit Agricole 

• Getin Noble Bank 

• Idea Bank 

• ING Bank Śląski 

• mBank 

• Nest Bank 

• PKO Bank Polski 

• Santander Bank Polska 

• SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze 

 

Lista banków współpracujących z PFR dostępna jest na stronie internetowej: 

https://pfr.pl/tarcza.html.   

 

Termin rozpoczęcia naboru wniosków 

 

Dnia 27 kwietnia br. Tarcza PFR uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej, która była warunkiem 

jej uruchomienia. Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 

29 kwietnia 2020 r.  

 

 

 

 

 

https://pfr.pl/tarcza.html
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2. Wsparcie: Tarcza Finansowa dla „Mikrofirm” – Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

  

1) Podmiot uprawniony:  

mikroprzedsiębiorca [dalej także jako Mikrofirma, Beneficjent] – tj. osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przyznano 

zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, bądź wspólnik spółki cywilnej 

w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej:  

- zatrudniająca co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, 

z wyłączeniem właściciela, oraz  

- której roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR;  

 

Spełnienie kryteriów Mikrofirmy ustalane jest w oparciu o liczbę pracowników 

zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2019 r. Roczny obrót lub suma bilansowa zasadniczo 

powinny dotyczyć roku 20191. Na potrzeby weryfikacji statusu Mikrofirmy uwzględnia się 

wartości zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej podmiotów powiązanych 

z wnioskodawcą (przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich)2.  

 

Dla potrzeb zdefiniowania statusu Mikrofirmy, pracownikami są osoby związane 

z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając 

pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach 

wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  

 

Uwaga: przy określeniu kwoty wsparcia z Tarczy PFR uwzględnia się odmienne 

kryteria podmiotowe definiujące pracowników i stan zatrudnienia.  

 

2) Zakres i przeznaczenie wsparcia:  

− maksymalna kwota subwencji finansowej, jaką Beneficjent może uzyskać obliczana jest 

indywidualnie dla Beneficjenta i zależy od:  

• liczby zatrudnionych pracowników Beneficjenta:  

• tzw. kwoty bazowej, zależnej od spadku przychodów ze sprzedaży danego 

Beneficjenta na skutek COVID-19;  

- za pracowników (zgodnie z zasadami Tarczy PFR) – dla potrzeb obliczenia kwoty 

subwencji - uznaje się zarówno osoby pozostające z Beneficjentem w stosunku 

pracy3 i zgłoszone przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego, jak również 

współpracujące z Beneficjentem4, niezależnie od formy prawnej (w szczególności 

 
1 jeżeli rok obrotowy przedsiębiorcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wówczas należy uwzględnić 

ostatni pełny rok obrotowy przedsiębiorcy i na jego podstawie ustalić roczny obrót lub sumę bilansową;  
2 tak § 10 ust. 3 REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM "TARCZA 

FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM"; 
3 na potrzeby ustalenia wysokości subwencji finansowej należy również uwzględniać pracowników 

zatrudnionych na niepełne etaty;  
4 w przypadku osób współpracujących z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na 

podstawie umów cywilnoprawnych), zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu 
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na podstawie umów cywilnoprawnych), które były zgłoszone przez Beneficjenta 

do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby 

określenia kwoty subwencji finansowej (przy obliczeniach nie uwzględnia się 

właściciela); 

- liczbę zatrudnionych (w tym osób współpracujących), ustala się na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, przy czym tak 

określona liczba nie może być wyższa niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. albo 

na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku 

poprzednim (według wyboru Beneficjenta); 

 

- spadek u Beneficjenta obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku 

z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 wpływa 

na wysokość kwoty bazowej stanowiącej podstawę dla obliczania maksymalnej kwoty 

subwencji; 

- Tarcza PFR dla Mikrofirm przewiduje trzy progi spadku przychodów:  

• spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%; 

• spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%; 

• spadek o co najmniej 75% aż do 100%; 

dla pierwszego progu bazowa kwota subwencji na zatrudnionego wynosi 12 000 

złotych; dla drugiego progu – 24 000 złotych, natomiast dla trzeciego progu – 36 000 

złotych; 

- skalę (wysokość) spadku przychodów ze sprzedaży ustala się w porównaniu 

do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego 

ubiegłego roku;  

- przez spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy 

rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym 

obliczony jako:  

• stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 

przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego 

miesiąca kalendarzowego; lub 

• stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego 

po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego 

miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego;  

 

Uwaga:  

• podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie 

wsparcia Tarczy PFR są rejestry publiczne Krajowej Administracji Skarbowej 

oraz ZUS; dla podatników VAT, niezbędna do otrzymania wsparcia jest 

zatem informacja o obrotach, która pochodzi z deklaracji VAT5, 

 
zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej każda osoba współpracująca liczona jest 

jak jeden etat;  
5 Por. informacje publikowane na stronach PFR: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-

dla-mmsp.html o treści: „W przypadku faktur zaliczkowych moment rozliczenia w podatku VAT i w podatku 

dochodowym jest różny. W zakresie podatku dochodowego: przyjęcie zaliczki na poczet przyszłych dostaw 

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
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pozytywnie zweryfikowanej przez Ministerstwo Finansów i Krajową 

Administrację Skarbową6;  

• w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania 

deklaracji VAT-7 minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku 

podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni 

kalendarzowych od złożenia JPK_VAT; proces walidacji wniosków wymaga 

bowiem przetworzenia danych w rejestrach publicznych (złożenie wniosku 

o wsparcie w dacie wcześniejszej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR)7. 

 

− przeznaczenie wsparcia obejmuje: pokrycie kosztów prowadzonej działalności 

gospodarczej (w tym m.in. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, 

spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami; spłatę zaciągniętych kredytów, 

z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów Beneficjent będzie mógł 

wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji);  

− subwencja nie może zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami 

powiązanymi (m.in. do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych 

z właścicielem przedsiębiorstwa) oraz w celu finansowania nabycia (przejęcia) w sposób 

bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (obowiązywał będzie zakaz 

wykorzystania subwencji w celu akwizycji); 

− środki subwencji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej (za wyjątkiem 

egzekwowania wierzytelności powstałej w związku z naruszeniem zasad udzielenia 

wsparcia) oraz są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego;  

− uzyskanie przez Beneficjenta innych tytułów wsparcia ze środków publicznych (w tym 

związanego z COVID-19 oraz innego np. wsparcia na rozwój działalności, zwolnienie 

od opłat publicznych, uczestnictwo w szkoleniach, badaniach itp..), nie uniemożliwia 

otrzymania subwencji PFR8 - kwestia łączenia różnych form i rodzajów wsparcia 

otrzymywanego przez danego przedsiębiorcę ze środków publicznych za każdym razem 

podlegać będzie ocenie indywidualnej (przy czym pomoc kryzysowa z sekcji 3.1 

Komunikatu Komisji, udzielana przez PFR Mikrofirmom i MŚP, może być kumulowana 

 
towarów i usług oraz wystawienie faktury zaliczkowej nie jest traktowane jako przychód podlegający 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W związku z tym zaliczek nie ujmuje się w podatkowej księdze 

przychodów i rozchodów. W zakresie VAT: otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy 

świadczenia usług wywołuje powstanie obowiązku podatkowego VAT w chwili wpłynięcia na rachunek 

bankowy całości lub części zapłaty. Wpisując obrót we wniosku, należy podać dane z określonych pól 

w deklaracji VAT”. 
6 Por. komunikat Ministerstwa Finansów opublikowany na:  

https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej  
7 por. komunikat na stronach banków współpracujących z PFR np.:  

https://www.pekao.com.pl/info/tarcza-

PFR?saids=58700005854979996_p53519610514&gclid=EAIaIQobChMI1tbMms-Z6QIV2-

vtCh0PFwedEAAYAiAAEgIxo_D_BwE   
8 wsparcie Tarczy PFR można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności 

takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe; wsparcie to może być łączone także z pomocą 

de minimis (wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość 

wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR);  

https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej
https://www.pekao.com.pl/info/tarcza-PFR?saids=58700005854979996_p53519610514&gclid=EAIaIQobChMI1tbMms-Z6QIV2-vtCh0PFwedEAAYAiAAEgIxo_D_BwE
https://www.pekao.com.pl/info/tarcza-PFR?saids=58700005854979996_p53519610514&gclid=EAIaIQobChMI1tbMms-Z6QIV2-vtCh0PFwedEAAYAiAAEgIxo_D_BwE
https://www.pekao.com.pl/info/tarcza-PFR?saids=58700005854979996_p53519610514&gclid=EAIaIQobChMI1tbMms-Z6QIV2-vtCh0PFwedEAAYAiAAEgIxo_D_BwE
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z inną pomocą z tej sekcji do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 000 EUR, a także 

z pomocą przyznaną na podstawie innych sekcji Komunikatu Komisji). 

 

3) Rodzaj wsparcia:  

- udzielenie subwencji finansowej przez PFR, na podstawie umowy o jej udzielenie; 

- subwencja ma charakter częściowo bezzwrotny, uzależniony od spełnienia przez 

Beneficjenta stosownych warunków Tarczy PFR, z tym że minimum 25% subwencji 

podlega zwrotowi;   

- subwencja nie podlega notyfikacji UOKiK oraz KE. 

 

4) Podstawy ulgi:  

- Beneficjent odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) 

o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu 

do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku 

zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;  

- Beneficjent prowadził i prowadzi działalność gospodarczą odpowiednio na dzień 

31 grudnia 2019 r.9; oraz na dzień złożenia wniosku, (a także w tej drugiej dacie nie 

otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte, postępowanie upadłościowe 

albo postępowanie restrukturyzacyjne); 

- Beneficjent posiada rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczał podatki 

za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP lub jeżeli ten okres jest 

krótszy niż 2 lata obrotowe – w okresie prowadzenia działalności oraz główny 

beneficjent rzeczywisty Mikrofirmy, nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach 

podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw 

nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03); 

- Beneficjent na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał 

z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne (nie jest przy tym uznawane 

za zaległość dla potrzeb Tarczy PFR: rozłożenie płatności podatków i składek na raty 

lub odroczenie ich płatności, a także istnienie znikomego zadłużenia, którym jest: 

zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 

nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej - aktualnie 8,70 zł); 

- Beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie: 

• produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem 

wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 

• działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, 

zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze 

inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty 

zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje 

finansowe, a także agencje ratingowe; lub  

 
9 warunek nie będzie spełniony, gdy na 31.12.2019 r. działalność Beneficjenta była zawieszona;  
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• obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.  

 

5) Sposób i źródło finansowania wsparcia:  

- wsparcie ma charakter wnioskowy; 

- wniosek o wsparcie może zostać złożony przez Beneficjenta wyłącznie 

za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banku biorącego udział 

w Tarczy PFR, na udostępnionym formularzu elektronicznym;  

- rachunek bankowy podany przez Beneficjenta powinien być firmowym rachunkiem 

rozliczeniowym, prowadzonym w PLN (weryfikacja przynależności rachunku 

bankowego odbywa się po NIP Beneficjenta)10; 

- wniosek może zostać złożony w imieniu Beneficjenta zgodnie z zasadami reprezentacji 

(w tym w ramach umocowania przez Beneficjenta do złożenia wniosku i zawarcia 

umowy subwencji, np. na podstawie pełnomocnictwa) z tym, że wyłącznie przez jedną 

osobę11, która spełni łącznie następujące warunki: 

• posiada dostęp do bankowości elektronicznej Beneficjenta;  

• jest uprawniona do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli 

w imieniu Beneficjenta;  

• złoży oświadczenie, że została upoważniona przez Beneficjenta do wszelkich 

czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o wsparcie, 

• jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

i działanie w imieniu Beneficjenta bez wymaganych upoważnień oraz zwalnia 

bank pośredniczący w wypłacie i obsłudze subwencji z obowiązku zachowania 

tajemnicy bankowej wobec PFR w zakresie niezbędnym dla zawarcia 

i wykonywania umowy subwencji;  

• ma możliwość podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi 

autoryzacyjnych;   

- PFR w celu weryfikowania prawdziwości oświadczeń złożonych przez Beneficjenta 

pozyskuje informacje m.in. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych; 

- po analizie wniosku PFR wydaje:  

• decyzję pozytywną uznającą całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę – 

w takim przypadku Beneficjent otrzyma całą wnioskowaną kwotę przelewem 

na podany rachunek bankowy, a bank przekaże Beneficjentowi decyzję PFR; 

 
10 W szczególności rachunek podany do wypłaty subwencji nie może być rachunkiem technicznym, 

kredytowym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej czy np. 

rachunkiem karty kredytowej – por. wyjaśnienia PFR: Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy 

finansowej PFR, strona 17;  
11 W przypadku zatem, gdy Beneficjent jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością do reprezentacji której 

upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, wniosek może zostać złożony i podpisany 

tylko przez jednego z nich, po złożeniu oświadczenia, iż jest on upoważniony do reprezentacji spółki 

w zakresie procesu uzyskiwania wsparcia; analogiczne uprawnienia będą przysługiwały np. księgowemu 

Beneficjenta, który - co do zasady - ma dostęp do bankowości elektronicznej firmy; aby zatem wniosek 

i umowa mogły zostać podpisane przez jednego członka zarządu konieczne jest udzielenie 

pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu lub innej osobie przez dwóch członków zarządu 

działających łącznie – por. wyjaśnienia PFR: Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy 

finansowej PFR, strona 16 opis kwestii praktycznej;  
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• decyzję pozytywną o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana 

– w takim przypadku Beneficjent otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy 

kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie będzie uprawniony 

do ponownego złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń 

wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia – w decyzji PFR 

wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej; 

• decyzję negatywną – w takim przypadku Beneficjent nie otrzyma jakiejkolwiek 

części kwoty wskazanej we wniosku, jednakże będzie uprawniony do ponownego 

złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych 

w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku; 

- w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż 

wnioskowana Beneficjent może złożyć odwołanie w celu uzyskania pełnej kwoty 

wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych 

w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia (Beneficjent może złożyć nie 

więcej niż dwa odwołania, przy czym pierwsze odwołanie może zostać złożone 

nie wcześniej niż 11 maja 2020 r. i nie później niż w terminie 2 miesięcy od otrzymania 

decyzji); w przypadku otrzymania negatywnej decyzji przedsiębiorca może złożyć 

nowy wniosek. 

 

6) Zwrot wsparcia:  

- otrzymane przez Beneficjenta wsparcie podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 100% 

wartości subwencji, w przypadku:  

• zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia 

prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę,  

• otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub  

• otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie 

w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji; 

 

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjenta w każdym 

czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, wsparcie podlega 

zwrotowi:  

• w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji finansowej bezwarunkowo; oraz  

• w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji: w przypadku utrzymania średniej 

liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 

12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia (zgodnie 

z definicją pracownika z wyłączeniem właściciela) na koniec miesiąca 

kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji 

finansowej, na poziomie: wyższym niż 100%; 

• w wysokości od 0% do 50% kwoty subwencji - proporcjonalnie do skali redukcji 

zatrudnienia obliczonego według wzoru:  
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• w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji – w przypadku utrzymania 

średniej liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) 

w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia 

(zgodnie z definicją pracownika z wyłączeniem właściciela) na koniec miesiąca 

kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji 

finansowej, na poziomie: niższym niż 50%;  

 

Ujęte powyżej warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, 

licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia 

wsparcia.  

 

- Warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji finansowej (w części przekraczającej 

25%) jest również:  

• spełnienie przez Beneficjenta innych warunków umownych wsparcia oraz  

• złożenie oświadczenia przez Beneficjenta wraz z załączonym dokumentem 

potwierdzającym stan zatrudnienia;  

 

- Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 

równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc 

od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji 

finansowej; Beneficjent może dokonać wcześniejszej spłaty wsparcia po spełnieniu 

obowiązków wskazanych w umowie subwencji.  

 

7) Podmiot udzielający: Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

8) Regulacja prawna: Program rządowy dotyczący wsparcia finansowego Polskiego Funduszu 

Rozwoju S.A. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem 

skutków epidemii COVID-19 w Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, 

określony w dokumencie zatytułowanym Program rządowy - tarcza finansowa Polskiego 

Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm z dnia 27 kwietnia 2020 r., stanowiący 

załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

 



 

10 

 

S
tr

o
n
a 
1

0
 

3. Wsparcie: Tarcza Finansowa dla „MŚP” – Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

 

1) Podmiot uprawniony:  

mały i średni przedsiębiorca [dalej także jako MŚP]– tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przyznano zdolność prawną, 

wykonująca działalność gospodarczą, bądź wspólnik spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez niego działalności gospodarczej:  

- zatrudniająca do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela oraz  

- której roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 

43 mln EUR;  

- która nie jest mikroprzedsiębiorcą.  

 

Spełnienie kryteriów MŚP ustalane jest w oparciu o liczbę pracowników zatrudnionych 

na dzień 31 grudnia 2019 r. Roczny obrót lub suma bilansowa zasadniczo powinny dotyczyć 

roku 201912. Na potrzeby weryfikacji statusu MŚP (w świetle informacji umieszczonych 

w Regulaminie Tarczy Finansowej dla MŚP) uwzględnia się w niektórych sytuacjach 

wartości zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej podmiotów powiązanych 

(przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich)13.  

 

Dla potrzeb zdefiniowania statusu MŚP, pracownikami są osoby związane 

z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając 

pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach 

wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  

 

Uwaga: przy określeniu kwoty wsparcia z Tarczy PFR uwzględnia się odmienne 

kryteria podmiotowe definiujące pracowników i stan zatrudnienia.  

 

2) Zakres i przeznaczenie wsparcia:  

− maksymalna kwota wsparcia obliczana jest indywidualnie dla MŚP i zależy od: 

• skali spadku jego przychodów ze sprzedaży na skutek COVID-19 oraz  

• poziomu przychodów osiągniętych przez MŚP w 2019 r.;  

 

Uwaga:  

w odróżnieniu od Tarczy PFR dla Mikrofirm – przy obliczaniu maksymalnej kwoty 

subwencji dla MŚP nie ma znaczenia liczba zatrudnionych pracowników. 

 

 

 
12 jeżeli rok obrotowy przedsiębiorcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wówczas należy uwzględnić 

ostatni pełny rok obrotowy przedsiębiorcy i na jego podstawie ustalić roczny obrót lub sumę bilansową;  
13 tak § 10 ust. 3 REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM "TARCZA 

FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM"; 
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− spadek przychodów ze sprzedaży, rozumiany jako spadek u Beneficjenta obrotów 

gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu 

gospodarki na skutek COVID-19, wpływa na wysokość maksymalnej kwoty subwencji; 

 

− Tarcza PFR dla MŚP przewiduje poniższe progi spadku przychodów:  

• spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%;  

• spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%;  

• spadek o co najmniej 75% aż do 100%;  

 

brak spadku lub spadek mniejszy niż 25% nie kwalifikuje do uzyskania subwencji - tzw. 

„Próg Zero”.  

 

− Dla każdego z ww. progów Tarcza PFR przewiduje inną wartość procentową przychodów 

osiągniętych przez Beneficjenta w 2019 r. jako podstawę wyliczenia maksymalnej kwoty 

wsparcia: 

• jeżeli Beneficjent odnotował spadek, o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 

50%, maksymalna kwota wsparcia stanowić będzie 4% przychodów 

osiągniętych przez tego Beneficjenta w 2019 r.; 

• jeżeli Beneficjent odnotował spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 

75%, maksymalna kwota wsparcia stanowić będzie 6% przychodów 

osiągniętych przez tego Beneficjenta w 2019 r.; 

• jeżeli Beneficjent odnotował spadek o co najmniej 75% aż do 100%, maksymalna 

kwota wsparcia stanowić będzie 8% przychodów osiągniętych przez tego 

Beneficjenta w 2019 r.; 

 

maksymalna kwota wsparcia dodatkowo nie może przekroczyć 3 500 000 złotych; 

 

− przez spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy 

rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym 

obliczony jako:  

• stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego 

po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca 

kalendarzowego; lub 

• stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 

2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca 

kalendarzowego roku poprzedniego;  

 

Uwaga:  

• podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie 

wsparcia Tarczy PFR są rejestry publiczne Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

ZUS; dla podatników VAT, niezbędna do otrzymania wsparcia jest zatem 
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informacja o obrotach, która pochodzi z deklaracji VAT14, pozytywnie 

zweryfikowanej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację 

Skarbową15;  

• w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania 

deklaracji VAT-7 minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku 

podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych 

od złożenia JPK_VAT; proces walidacji wniosków wymaga bowiem przetworzenia 

danych w rejestrach publicznych (złożenie wniosku o wsparcie w dacie 

wcześniejszej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR16); 

− przychód ze sprzedaży osiągnięty przez danego przedsiębiorcę w 2019 r. należy ustalić 

w oparciu o przychód wskazany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 

2019 r.; w przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego przez 

przedsiębiorcę albo niesporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. na chwilę 

składania wniosku przychód należy określić na podstawie innych dostępnych 

dokumentów, np. na podstawie właściwych deklaracji podatkowych, ksiąg 

rachunkowych; 

 

− przeznaczenie wsparcia obejmuje: pokrycie kosztów prowadzonej działalności 

gospodarczej (w tym m.in. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, 

spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami; spłatę zaciągniętych kredytów, 

z zastrzeżeniem jednak, że na przedterminową spłatę kredytów Beneficjent będzie mógł 

wykorzystać maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji);  

− subwencja nie może zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami 

powiązanymi (m.in. do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych 

z właścicielem przedsiębiorstwa) oraz w celu finansowania nabycia (przejęcia) w sposób 

bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (obowiązywał będzie zakaz 

wykorzystania subwencji w celu akwizycji); 

− środki subwencji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej (za wyjątkiem 

egzekwowania wierzytelności powstałej w związku z naruszeniem zasad udzielenia 

wsparcia) oraz są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego;  

 
14 Por. informacje publikowane na stronach PFR: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-

dla-mmsp.html o treści: „W przypadku faktur zaliczkowych moment rozliczenia w podatku VAT i w podatku 

dochodowym jest różny. W zakresie podatku dochodowego: przyjęcie zaliczki na poczet przyszłych dostaw 

towarów i usług oraz wystawienie faktury zaliczkowej nie jest traktowane jako przychód podlegający 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W związku z tym zaliczek nie ujmuje się w podatkowej księdze 

przychodów i rozchodów. W zakresie VAT: otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów czy 

świadczenia usług wywołuje powstanie obowiązku podatkowego VAT w chwili wpłynięcia na rachunek 

bankowy całości lub części zapłaty. Wpisując obrót we wniosku, należy podać dane z określonych pól 

w deklaracji VAT”. 
15 Por. komunikat Ministerstwa Finansów opublikowany na:  

https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej  
16 por. komunikat na stronach banków współpracujących z PFR np.:  

https://www.pekao.com.pl/info/tarcza-

PFR?saids=58700005854979996_p53519610514&gclid=EAIaIQobChMI1tbMms-Z6QIV2-

vtCh0PFwedEAAYAiAAEgIxo_D_BwE   

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej
https://www.pekao.com.pl/info/tarcza-PFR?saids=58700005854979996_p53519610514&gclid=EAIaIQobChMI1tbMms-Z6QIV2-vtCh0PFwedEAAYAiAAEgIxo_D_BwE
https://www.pekao.com.pl/info/tarcza-PFR?saids=58700005854979996_p53519610514&gclid=EAIaIQobChMI1tbMms-Z6QIV2-vtCh0PFwedEAAYAiAAEgIxo_D_BwE
https://www.pekao.com.pl/info/tarcza-PFR?saids=58700005854979996_p53519610514&gclid=EAIaIQobChMI1tbMms-Z6QIV2-vtCh0PFwedEAAYAiAAEgIxo_D_BwE
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− uzyskanie przez Beneficjenta innych tytułów wsparcia ze środków publicznych (w tym 

związanego z COVID-19 oraz innego np. wsparcia na rozwój działalności, zwolnienie 

od opłat publicznych, uczestnictwo w szkoleniach, badaniach itp.), nie uniemożliwia 

otrzymania subwencji PFR17 - kwestia łączenia różnych form i rodzajów wsparcia 

otrzymywanego przez danego przedsiębiorcę ze środków publicznych za każdym razem 

podlegać będzie ocenie indywidualnej (przy czym pomoc kryzysowa z sekcji 3.1 

Komunikatu Komisji, udzielana przez PFR Mikrofirmom i MŚP, może być kumulowana 

z inną pomocą z tej sekcji do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 000 EUR, a także 

z pomocą przyznaną na podstawie innych sekcji Komunikatu Komisji). 

 

3) Rodzaj wsparcia:  

- udzielenie subwencji finansowej przez PFR, na podstawie umowy o jej udzielenie; 

- subwencja ma charakter częściowo bezzwrotny, uzależniony od spełnienia przez 

Beneficjenta stosownych warunków Tarczy PFR, z tym że minimum 25% subwencji 

podlega zwrotowi;   

- subwencja nie podlega notyfikacji UOKiK oraz KE. 

 

4) Podstawy ulgi:  

- Beneficjent odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) 

o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu 

do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku 

z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;  

- Beneficjent prowadził i prowadzi działalność gospodarczą odpowiednio na dzień 

31 grudnia 2019 r.18; oraz na dzień złożenia wniosku, (a także w tej drugiej dacie nie 

otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte, postępowanie upadłościowe 

albo postępowanie restrukturyzacyjne); 

- Beneficjent posiada rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczał podatki 

za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP lub jeżeli ten okres jest 

krótszy niż 2 lata obrotowe – w okresie prowadzenia działalności oraz główny 

beneficjent rzeczywisty Mikrofirmy, nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach 

podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw 

nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03); 

- Beneficjent na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał 

z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne (nie jest przy tym uznawane 

za zaległość dla potrzeb Tarczy PFR: rozłożenie płatności podatków i składek na raty 

lub odroczenie ich płatności, a także istnienie znikomego zadłużenia, którym jest: 

zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 

nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora 

 
17 wsparcie Tarczy PFR można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności 

takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe; wsparcie to może być łączone także z pomocą 

de minimis (wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość 

wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR);  
18 warunek nie będzie spełniony, gdy na 31.12.2019 r. działalność Beneficjenta była zawieszona;  
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wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej - aktualnie – 8,70 zł); 

- Beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie: 

• produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem 

wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 

• działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, 

zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze 

inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty 

zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje 

finansowe, a także agencje ratingowe; lub  

• obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.  

 

5) Sposób i źródło finansowania wsparcia:  

- wsparcie ma charakter wnioskowy; 

- wniosek o wsparcie może zostać złożony przez Beneficjenta wyłącznie 

za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banku biorącego udział 

w Tarczy PFR, na udostępnionym formularzu elektronicznym;  

- rachunek bankowy podany przez Beneficjenta powinien być firmowym rachunkiem 

rozliczeniowym, prowadzonym w PLN (weryfikacja przynależności rachunku 

bankowego odbywa się po NIP Beneficjenta)19; 

- wniosek może zostać złożony w imieniu Beneficjenta zgodnie z zasadami reprezentacji 

(w tym w ramach umocowania przez Beneficjenta do złożenia wniosku i zawarcia 

umowy subwencji, np. na podstawie pełnomocnictwa) z tym że wyłącznie przez jedną 

osobę20, która spełni łącznie następujące warunki: 

• posiada dostęp do bankowości elektronicznej Beneficjenta;  

• jest uprawniona do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli 

w imieniu Beneficjenta;  

• złoży oświadczenie, że została upoważniona przez Beneficjenta do wszelkich 

czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o wsparcie, 

• jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

i działanie w imieniu Beneficjenta bez wymaganych upoważnień oraz zwalnia 

bank pośredniczący w wypłacie i obsłudze subwencji z obowiązku zachowania 

 
19 W szczególności rachunek podany do wypłaty subwencji nie może być rachunkiem technicznym, 

kredytowym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej czy np. 

rachunkiem karty kredytowej – por. wyjaśnienia PFR: Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy 

finansowej PFR, strona 17;  
20 W przypadku zatem, gdy Beneficjent jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością do reprezentacji której 

upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, wniosek może zostać złożony i podpisany 

tylko przez jednego z nich, po złożeniu oświadczenia, iż jest on upoważniony do reprezentacji spółki 

w zakresie procesu uzyskiwania wsparcia; analogiczne uprawnienia będą przysługiwały np. księgowemu 

Beneficjenta, który - co do zasady - ma dostęp do bankowości elektronicznej firmy; aby zatem wniosek 

i umowa mogły zostać podpisane przez jednego członka zarządu konieczne jest udzielenie 

pełnomocnictwa jednemu z członków zarządu lub innej osobie przez dwóch członków zarządu 

działających łącznie – por. wyjaśnienia PFR: Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy 

finansowej PFR, strona 16 opis kwestii praktycznej;  
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tajemnicy bankowej wobec PFR w zakresie niezbędnym dla zawarcia 

i wykonywania umowy subwencji;  

• ma możliwość podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi 

autoryzacyjnych;   

- PFR w celu weryfikowania prawdziwości oświadczeń złożonych przez Beneficjenta 

pozyskuje informacje m.in. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych; 

- po analizie wniosku PFR wydaje:  

• decyzję pozytywną uznającą całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę – 

w takim przypadku Beneficjent otrzyma całą wnioskowaną kwotę przelewem 

na podany rachunek bankowy, a bank przekaże Beneficjentowi decyzję PFR; 

• decyzję pozytywną o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana 

– w takim przypadku Beneficjent otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy 

kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie będzie uprawniony 

do ponownego złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń 

wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia – w decyzji PFR 

wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej; 

• decyzję negatywną – w takim przypadku Beneficjent nie otrzyma jakiejkolwiek 

części kwoty wskazanej we wniosku, jednakże będzie uprawniony do ponownego 

złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych 

w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku; 

- w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż 

wnioskowana Beneficjent może złożyć odwołanie w celu uzyskania pełnej kwoty 

wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych 

w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia (Beneficjent może złożyć nie 

więcej niż dwa odwołania, przy czym pierwsze odwołanie może zostać złożone 

nie wcześniej niż 11 maja 2020 r. i nie później niż w terminie 2 miesięcy od otrzymania 

decyzji); w przypadku otrzymania negatywnej decyzji przedsiębiorca może złożyć 

nowy wniosek. 

 

6) Zwrot wsparcia: 

- otrzymane przez Beneficjenta wsparcie podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 

100% wartości subwencji, w przypadku:  

• zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia 

prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę,  

• otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub  

• otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie 

w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji;  

 

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjenta w każdym 

czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, otrzymane przez 

Beneficjenta wsparcie podlega zwrotowi:  

• w wysokości 25% kwoty subwencji bezwarunkowo; oraz  



 

16 

 

S
tr

o
n
a 
1

6
 

• w wysokości dodatkowo do 25% kwoty wsparcia pomniejszonej o wykazaną 

przez Beneficjenta skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 

12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował 

stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, 

rozumianej w zależności od formy działalności jako: 

a) dla Beneficjentów prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata 

na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży 

netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw 

i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów; 

b) dla Beneficjentów rozliczających się na podstawie księgi przychodów 

i rozchodów w kwocie wykazanej straty; 

c) dla Beneficjentów rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub 

na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek 

przychodów; oraz 

• w wysokości do 25% kwoty wsparcia - w przypadku utrzymania średniej liczby 

pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 

12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, 

w stosunku do średniego stanu zatrudnienia (zgodnie z definicją pracownika 

z wyłączeniem właściciela) w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby 

pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:  

a) wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji, 

b) od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji 

– proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia, liczonej według wzoru: 

 

 

 

 

 

 

 

c) niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji.  

 

Ujęte powyżej warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, 

licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia wsparcia.  

 

- Strata gotówkowa rozumiana jest dla:  

• Beneficjentów prowadzących pełną rachunkowość: gotówkowa strata na sprzedaży 

to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem 

w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku 

z przeszacowania lub sprzedaży aktywów; 

• Beneficjentów rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów jest 

to kwota wykazanej straty, oraz  
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• Beneficjentów rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie 

stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów;  

 

- Warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji finansowej (w części przekraczającej 

25%) jest również:  

• spełnienie przez Beneficjenta innych warunków umownych wsparcia oraz  

• złożenie przez Beneficjenta oświadczenia wraz z załączonymi dokumentami 

finansowymi stwierdzającymi gotówkową stratę na sprzedaży oraz 

potwierdzającymi stan zatrudnienia;  

 

- Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 

równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc 

od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji 

finansowej; Beneficjent może dokonać wcześniejszej spłaty wsparcia po spełnieniu 

obowiązków wskazanych w umowie subwencji. 

 

7) Podmiot udzielający: Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

8) Regulacja prawna: Program rządowy dotyczący wsparcia finansowego Polskiego Funduszu 

Rozwoju S.A. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem 

skutków epidemii COVID-19 w Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, 

określony w dokumencie zatytułowanym Program rządowy - tarcza finansowa Polskiego 

Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm z dnia 27 kwietnia 2020 r., stanowiący 

załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

 

 


