
Zasady udzielania subwencji dla 
mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców przez Polski 
Fundusz Rozwoju (Tarcza 

Finansowa)

Wrocław, 26 maja 2020 r.



Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 roku o powierzeniu 
Polskiemu Funduszowi Rozwoju wykonania Programu rządowego –
tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich 

firm, wydana na podstawie art. 21a ustawy o systemie instytucji 
rozwoju

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza 
finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich 

firm”

Umowa o przyznaniu subwencji finansowej zawierana 
między PFR oraz beneficjentem

Tarcza finansowa – podstawa prawna



Maksymalna łączna kwota finansowania w 
ramach programu – 75.000.000.000,00 zł

25.000.000.000,00 zł –
tarcza finansowa dla 

mikroprzedsiębiorców

Maksymalna kwota 
subwencji dla 

mikroprzedsiębiorcy – 324 
tysiące złotych

50.000.000.000,00 zł –
tarcza finansowa dla 

małych i średnich 
przedsiębiorców (MŚP)

Maksymalna kwota 
subwencji dla MŚP – 3,5 

mln zł



Subwencja finansowa

do 75% charakter 
bezzwrotny

określone przeznaczenie

nie podlega zajęciu 
komorniczemu

podlega łączeniu z innymi 
programami pomocowymi 

z Tarczy antykryzysowej



zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej 
niż 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela)

roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa za 
2019 r. nie przekracza 2 mln euro

Mikroprzedsiębiorca



zatrudnia do 249 pracowników (z wyłączeniem 
właściciela)

roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro

suma bilansowa za 2019 r. nie przekracza 43 mln 
euro

MŚP (mały i średni przedsiębiorca)



Beneficjent dolicza do swoich danych w zakresie liczby 
pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej:

1) w przypadku posiadania
przedsiębiorstw powiązanych – w
całości dane dotyczące tych
przedsiębiorstw,

2) w przypadku posiadania

przedsiębiorstw partnerskich –
dane przedsiębiorstw
partnerskich proporcjonalnie do
posiadanego udziału w kapitale
lub prawach głosu

Określanie statusu mikroprzedsiębiorcy oraz 
MŚP



odnotował spadek przychodów ze sprzedaży co najmniej 25%,

prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.

nie zalega z płatnościami podatków oraz należności do ZUS na dzień 
31 grudnia 2019 r. lub dzień złożenia wniosku

na dzień składania wniosku nie jest: i) w likwidacji; ii) w upadłości; iii) 
w toku postępowania restrukturyzacyjnego

nie prowadzi działalności kredytowej, maklerskiej, z zakresu 
zbiorowego inwestowania, wątpliwej moralnie

posiada rezydencję podatkową na terenie EOG

prowadzi działalność na terenie Polski

jego Beneficjent rzeczywisty nie ma rezydencji podatkowej w raju 
podatkowym

Kryteria które musi spełnić beneficjent



osoba składająca wniosek jest rzeczywiście uprawniona do 
samodzielnej reprezentacji beneficjenta, w tym do złożenia wniosku, 

zawarcia umowy subwencji

wszystkie przedstawione we wniosku informacje oraz złożone tam 
oświadczenia są zgodne z prawdą

osoba składająca wniosek jest świadoma odpowiedzialności karnej 
za przedstawienie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych 
oświadczeń w związku z procesem ubiegania się o finansowanie

Oświadczenia składane przez 
beneficjenta



przyjmuje zasady rozpatrywania wniosków wskazane w Regulaminie

zapoznał się i przyjmuje do wiadomości treść Dokumentu Programu 
(załącznik do Uchwały RM z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

postanowienia Regulaminu nie kreuje po jego stronie wierzytelności 
ani praw i zarzutów wobec PFR i Skarbu Państwa

Wyraża zgodę na wykorzystanie i gromadzenie przez PFR informacji 
zawartych we wniosku o udzielenie subwencji

Wyraża zgodę na wystąpienie przez PFR do organów państwa w 
celu weryfikacji danych podanych we wniosku

Oświadczenia składane przez 
beneficjenta



przebiega w sposób zautomatyzowany

weryfikacja z użyciem danych pozyskanych z systemów publicznych 
prowadzonych przez urzędy skarbowe oraz ZUS

dotychczas brak możliwości załączania do wniosku dodatkowych 
wyjaśnień – problemy z rozpoznaniem wniosków w 

„niestandardowych” sprawach

Rozpatrywanie wniosku o udzielenie 
subwencji



Mikroprzedsiębiorca wskazuje:
liczbę pracowników na koniec
miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku, lecz nie
wyższą niż i) na dzień 31 grudnia
2019 r. ii) koniec miesiąca w roku
poprzednim odpowiadającego
nazwie miesiącowi złożenia
wniosku

wielkość spadku przychodów ze
sprzedaży w dowolnym miesiącu
po 1 lutego 2020 r. w
porównaniu do poprzedniego
miesiąca lub analogicznego
miesiąca ubiegłego roku

Wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorcy



Wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorcy



zaprzestanie, w tym zawieszenie, działalności gospodarczej

otwarcie likwidacji przedsiębiorcy

otwarcie postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego

Zwrot 100% subwencji



25% kwoty subwencji – bezwarunkowo

w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników w okresie 12 
miesięcy w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca 

kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku na poziomie:

1) wyższym niż 100% - w wysokości dodatkowo 0% kwoty 
subwencji

2) od 50% do 100% - w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty 
subwencji

3) niższym niż 50% - w wysokości dodatkowo 50% kwoty subwencji

Częściowy zwrot subwencji



Wysokość subwencji dla MŚP



zaprzestanie, w tym zawieszenie, działalności gospodarczej

otwarcie likwidacji przedsiębiorcy

otwarcie postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego

Zwrot 100% subwencji



25% kwoty subwencji – bezwarunkowo

dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o 
skumulowaną stratę na sprzedaży

w przypadku utrzymania przez MŚP w okresie 12 miesięcy 
kalendarzowych stanu zatrudnienia w porównaniu do 
średniego stanu zatrudnienia w 2019 r. na poziomie:

1) wyższym niż 100% - w wysokości 0% subwencji

2) od 50% do 100% - w wysokości od 0% do 25% subwencji

3) niższym niż 50% - w wysokości 25% subwencji

Częściowy zwrot subwencji



Nieotrzymanie subwencji we 
wnioskowanej kwocie

decyzja odmawiająca 
przyznania subwencji w 
jakiejkolwiek kwocie –

beneficjent składa nowy 
wniosek

decyzja o przyznaniu subwencji 
w kwocie niższej niż 

wnioskowana – beneficjent 
składa odwołanie

postępowanie reklamacyjne 
(po zmianie Regulaminu)



wprowadzone w wersji Regulaminu obowiązującą od 28 maja 2020r. 

beneficjent może złożyć maksymalnie 2 odwołania

może być złożone nie wcześniej niż 11 maja 2020 r., a nie później niż 
2 miesiące od daty zawarcia umowy subwencji finansowej

przysługuje od decyzji PFR o przyznaniu subwencji w kwocie niższej 
niż wnioskowana

Odwołanie



Dziękujemy za uwagę


