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DLA BIZNESU 
  

Subwencja z PFR a ograniczanie zatrudnienia 
 
W dobie drugiej fali pandemii i pod groźbą lokalnych         
ograniczeń w działalności gospodarczej coraz częściej      
dostajemy od Państwa pytania dotyczące problemu      
redukcji zatrudnienia od przedsiębiorstw korzystających z      
Tarczy Antykryzysowej PFR. Poniżej prezentujemy     
przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących    
mechanizmu umorzenia otrzymanego wsparcia oraz     
aktualnie dostępnych możliwości pomocy w przypadku      
trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Przypominamy: Na wszelkie potrzeby Programu z      
wyjątkiem ustalania statusu Mikrofirmy i MŚP      
Pracownikiem jest:  

● osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego       
prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy, z        
zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w       
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.      
Przedsiębiorca uprawniony jest do uwzględnienia     
pracowników będących na urlopie macierzyńskim,     
rodzicielskim oraz wychowawczym;  

● osoba fizyczna współpracująca regularnie z firmą,      
która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona         
przez nią do ubezpieczenia społecznego 

Przy czym liczbę zatrudnionych na umowę o pracę liczy         
się w przeliczeniu na pełne etaty, natomiast w przypadku         
osób współpracujących z Beneficjentem, niezależnie od      
formy prawnej (w szczególności na podstawie umów       
cywilnoprawnych), zgłoszonych do ubezpieczeń    
społecznych każda osoba współpracująca liczona jest jak       
jeden etat. 

Umorzenie wsparcia dla MIKROFIRM 

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka    
preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na        
koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty       
pożyczki na następujących zasadach: 

● umorzenie 25% wartości subwencji pod warunkiem      
kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy      
od jej udzielenia; 

● dodatkowe umorzenie 50% subwencji w zależności      
od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w      
okresie 12 miesięcy.  

Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej       
100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak      

obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji,      
w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%,        
brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej       
wartości. 

UWAGA! Na potrzeby badania warunków zwrotu      
subwencji finansowej brana jest pod uwagę średnia       
liczba pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie      
objętym badaniem. W związku z tym nie ma        
konieczności utrzymywania dokładnie tych samych     
pracowników. 

BARDZO WAŻNE! Zgodnie z umowami subwencji      
przesyłanymi przez PFR należy najpóźniej 10 dni, po        
upływie 12 mies. od otrzymania wsparcia, złożyć       
oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej. Wraz ze       
składanym oświadczeniem Przedsiębiorca zobowiązany    
jest potwierdzić średnią liczbę Pracowników w okresie       
pełnych 12 miesięcy.  

Umorzenie wsparcia dla MAŁYCH i ŚREDNICH firm 

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna     
może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12         
miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na       
następujących zasadach: 

● umorzenie 25% pod warunkiem kontynuacji     
działalności; 

● umorzenie 25% w zależności od utrzymania      
średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 

● umorzenie 25% w zależności od poniesionej      
przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; 

Pierwsza zasada działa analogicznie jak w przypadku       
Mikroprzedsiębiorstw, różnice pojawiają się natomiast we      
wzorze na skalę redukcji zatrudnienia, w przypadku MŚP        
wygląda on następująco: 

WAŻNE! Wysokość do 25% kwoty subwencji      
finansowej, w przypadku utrzymania średniej liczby      
Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych       
miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca     
kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia umowy, w      
przypadku MŚP oblicza się w stosunku do średniego        
stanu zatrudnienia w 2019 r., jako średnią z liczby          
Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30         
czerwca 2019 r,  

Zwracamy uwagę że przy formule utrzymania zatrudnienia       
dla MŚP dzielimy maksymalne umorzenie przez dwa. Tak        
więc, przy zmniejszeniu zatrudnienia o 10% -       
zmniejszymy kwotę umorzenia o 5% (czyli przysługuje       
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nam 20% umorzenia). Przy zmniejszeniu zatrudnienia o       
50% przysługiwać nam będzie 0% dodatkowego      
umorzenia a przy utrzymaniu pełnego zatrudnienia      
przysługiwać nam będzie maksymalne 25% umorzenia z       
tego tytułu. 

Na potrzeby badania warunków zwrotu subwencji      
finansowej brana jest pod uwagę średnia liczba       
pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym      
badaniem. W związku z tym nie ma konieczności        
utrzymywania dokładnie tych samych pracowników. 

W przypadku MŚP charakterystycznym mechanizmem jest      
również umorzenie do 25% wartości subwencji poprzez       
wykazanie skumulowanej straty gotówkowej na     
sprzedaży w okresie 12 miesięcy od czasu uzyskania        
subwencji. 

Według PFR stratę gotówkową liczymy od pierwszego       
miesiąca w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1        
lutego 2020 r. lub od miesiąca w którym udzielona została          
subwencja, przy czym: 

● dla przedsiębiorstw 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;  

● dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie      
księgi przychodów i rozchodów strata na      
sprzedaży to po prostu kwota wykazanej straty;  

● dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie      
karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na       
sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek      
przychodów. 

Umorzenie liczone jest 1:1 tj. podmiotowi, który       
wykazał stratę gotówkową na poziomie 10%      
przysługiwać będzie 10% umorzenia. Maksymalny     
pułap to 25%. 

Podsumowanie oraz aktualnie dostępna pomoc 

Biorąc pod uwagę wyżej opisany mechanizm obliczania       
subwencji, zwracamy uwagę na to, że czasowe lub stałe         
ograniczenie zatrudnienia nie jest jednoznaczne z      
obowiązkiem zwrotu całego wsparcia. W przypadku      
Mikroprzedsiębiorstw utrzymanie zatrudnienia odpowiada    
za 50% subwencji, w przypadku MŚP za jedyne 25%. W          
obu przypadkach jednak, liczyć się będzie średnioroczne       
zatrudnienie w okresie 12 miesięcy po otrzymaniu       
wsparcia. Dlatego w przypadku konieczności redukcji      

zatrudnienia w krótkim okresie może ono nie wpłynąć w         
dużym stopniu na ostateczną wartość umorzenia, o ile w         
późniejszym terminie zostanie ono zwiększone.  

WAŻNE! W wyjątkowych przypadkach, PFR może      
podjąć decyzję o zmianie zwolnienia z obowiązku zwrotu        
Subwencji Finansowej dla Mikroprzedsiębiorstw, których     
spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł więcej niż 75%,        
mając na uwadze indywidualną sytuację danego Podmiotu. 

W przypadku bardzo złej sytuacji warto więc       
skontaktować się z PFR i spróbować renegocjować       
warunki zwrotu wsparcia.  

Przypominamy również o dostępnej pomocy na      
restrukturyzację oraz możliwym do uzyskania     
preferencyjnym finansowaniu :  

● Bank Gospodarstwa Krajowego/ 

● Agencja Rozwoju Przemysłu 

● Polska Agencja Rozwoju 

● Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
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