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DLA BIZNESU - dla Mikro i MŚP 
TARCZA FINANSOWA- MECHANIZM 

SUBWENCJI 
 
Częściowo bezzwrotna subwencja dotyczy WYŁĄCZNIE     
Mikro- oraz Małych i Średnich przedsiębiorstw (MŚP).       
Wyróżnikiem są mechanizmy obliczenia kwoty subwencji      
oraz jej późniejszego umorzenia. Poniżej prezentujemy      
zestawienie syntetycznej informacji dotyczącej    
wspomnianych mechanizmów. 

Zasady ogólne (dotyczące zarówno Mikro jaki Małych i        
Średnich przedsiębiorców) przyznania subwencji: 

● Przedsiębiorca odnotował 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 (spadek sprzedaży towarów lub      
usług). 

● Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte     
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo     
nie zostało otwarte postępowanie    
restrukturyzacyjne. 

● Beneficjent rzeczywisty (właściciel spółki)    
korzystający z wsparcia finansowego w ramach      
Programu posiada rezydencję podatkową na     
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał     
podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium        
Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady      
możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania      
Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji     
podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w      
terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. 

● Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31      
grudnia 2019 r. 

● Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na         
dzień udzielenia finansowania nie zalegał z      
płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia      
społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty       
lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.  

----------------------------------------------------------------------- 

 

Wykorzystanie finansowania 

Środki z  Programu mogą być przeznaczone na: 

● pokrycie kosztów prowadzonej działalności    
gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia    
środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni       
lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz     
akwizycji); 

● spłatę kredytów: możliwość wykorzystania    
subwencji na przedterminową spłatę kredytów do      
maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki; 

WAŻNE! Istnieje zakaz przeznaczania środków z      
subwencji na płatności do właściciela oraz osób lub        
podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. 

UWAGA! Pracownikiem jest („Pracownik”):  

● 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 (wymóg      
zgłoszenia nie dotyczy studentów do 26 roku życia        
pracujących na podstawie umowy zlecenia), a jej       
średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu      
świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w        
okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. jest na            
poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za       
pracę tj. 2 250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2             
600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020. 

Kwota subwencji MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 

Maksymalna kwota subwencji finansowej w ramach      
Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa dla      
Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych       
oraz kwoty bazowej subwencji według poniższej tabeli: 
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Umorzenie subwencji MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 

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. Wartość tą liczy się wg wzoru : 

----------------------------------------------------------------------- 

Kwota subwencji dla MAŁYCH i ŚREDNICH firm 
 
Maksymalna kwota subwencji finansowej w ramach      
Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa dla      
MŚP jest określana procentowo w relacji do poziomu        
przychodów w 2019 r. oraz zależy od ich spadku w          
związku z chorobą COVID-19 względem wartości za       
rok obrotowy 2019 – analogicznie do mechanizmu dla        
Mikrofirm. Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć      
4%, 6% lub 8% wartości przychodów rocznych przy        
odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%. 
 

Opisane powyższej zależności prezentuje poniższa     
tabela przy czym umieszczone są w niej maksymalne        
możliwe oraz średnie przychody MŚP, przy obliczaniu       
należnej Państwu kwoty należy wpisać właściwy wynik       
właściwego przedsiębiorstwa. 

 

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! Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie       
uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w        
ramach bankowości elektronicznej przez wybrane     
banki, których lista będzie udostępniona na stronie       
www.pfr.pl 

 

Umorzenia subwencji 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; 

Pierwsze dwie zasady działają analogicznie jak w       
przypadku Mikroprzedsiębiorstw, przy czym przy formule      
utrzymania zatrudnienia dzielimy maksymalne umorzenie     
przez dwa. Tak więc, przy zmniejszeniu zatrudnienia o        

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 

http://www.pfr.pl/


N E W S L E T T E R 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 
15/04/2020 godz. 12:00 

10% - zmniejszymy kwotę umorzenia o 5% (czyli        
przysługuje nam 20% umorzenia). Przy zmniejszeniu      
zatrudnienia o 50% przysługiwać nam będzie 0%       
dodatkowego umorzenia a przy utrzymaniu całości      
zatrudnienia przysługiwać nam będzie maksymalne 25%      
umorzenia. 

Charakterystycznym tylko dla MŚP mechanizmem jest      
umorzenie do 25% wartości subwencji poprzez      
wykazanie skumulowanej straty gotówkowej 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: 

● 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 w kwocie      
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%. 

Podsumowując MŚP które utrzymają działalność przez      
co najmniej 12 miesięcy, 100%-wy poziom zatrudnienia       
oraz wykażą stratę gotówkową na sprzedaży większą       
niż 25% wartości subwencji, będą mogły zachować       
75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej. 

UWAGA! Uruchomienie wsparcia dla MŚP nastąpi na       
takich samych zasadach jak w przypadku      
Mikroprzedsiębiorstw czyli w ramach bankowości     
elektronicznej przez wybrane banki, których lista      
będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl 

-----------------------------------------------------------------------
Wszystkie powyższe informacje zaczerpnięte są z      
Przewodnika dostępnego na stronie PFR, Znajdą go       
Państwo TUTAJ 
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