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DLA BIZNESU  
 

Bon dla samozatrudnionych - w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 

 
 

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w      
sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania Bonów      
dla samozatrudnionych. Jest to nowa forma pomocy.       
Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej    
Tarczy Antykryzysowej 

Przypomnijmy, wcześniej w ramach przesunięć środków      
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa    
Małopolskiego na lata 2014-2020, zarząd województwa      
zabezpieczył i uruchomił wsparcie dotyczące zapewnienia      
kapitału obrotowego MŚP o wartości 258 mln zł w         
ramach tzw. Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.  

W ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o modyfikacji       
dotychczasowego projektu grantowego pn. „Małopolska     
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”.     
Zostanie on poszerzony o wsparcie w postaci bonu dla         
samozatrudnionych. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o bon będą        
jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby     
fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na     
podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które: 

● prowadziły działalność gospodarczą na terenie     
Województwa Małopolskiego, na dzień 31     
grudnia 2019 r.; 

● nie zatrudniały pracowników na dzień 31      
grudnia 2019 r.; 

● zanotowały spadek obrotów w dowolnym     
miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do         
średnich miesięcznych obrotów w drugim     
półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z          
wystąpieniem Covid-19; 

● nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z       
przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami      
właściwymi dla Europejskiego Funduszu    
Rozwoju Regionalnego; 

● nie prowadziły działalności wykluczonej (np.     
produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów      
alkoholowych, treści pornograficznych,   
materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.); 

● na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z         
płatnościami podatków oraz składek na     
ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te     
zobowiązania do dnia złożenia wniosku o      
dofinansowanie. 

Wielkość wsparcia: 

● 3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3          
miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla       
grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie     
analogiczne do dotychczasowej stawki    
jednostkowej przyjętej dla 1 etatu); 

● Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia     
tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o        
Bon. 

Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu     
Rekompensacyjnego): 

● pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów    
bieżącej działalności firmy; 

● poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu      
własnego / wkładu BW lub BP; 

● w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych        
źródeł - wymóg wydatkowania środków w      
sposób, który nie doprowadzi do podwójnego      
finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys.      
euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i      
akwakultury, dla których limit jest mniejszy). 

Rozliczenie bonu: 

● utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące      
od otrzymania środków; 

● złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu; 
● obowiązek poddania się kontroli. 

Odzyskiwanie: 

● w przypadku nieutrzymania działalności    
gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy –       
całkowity zwrot otrzymanych środków; 

● dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie     
na drodze cywilnej. 
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Wnioskowanie o bon: 

● złożenie wniosku za pośrednictwem    
internetowego generatora wniosków, który    
będzie dostępny pod koniec sierpnia; 

● umożliwienie pracy w generatorze przed     
właściwym terminem na składanie wniosku o      
grant; 

● maksymalny termin składania wniosków – 30      
października 2020 r. lub do osiągnięcia 130%       
alokacji. 

Ocena wniosków: 

● według kolejności rejestracji w generatorze     
wniosków; 

● ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna; 
● możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w     

przypadku negatywnej oceny. 

UWAGA! Nabór planowany jest na drugą połowę sierpnia        
i prowadzony będzie przez Małopolskie Centrum      
Przedsiębiorczości.  

 

Brak notarialnego poświadczenia o reprezentacji 
może zagrozić subwencji z PFR 

 

Jak informuje portal prawo.pl - jeśli wniosek o        
subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju złożyła      
osoba nieuprawniona do samodzielnej reprezentacji,     
firma musi złożyć potwierdzone notarialnie     
oświadczenie, że jest z nią związana umową. Jeśli tego         
nie zrobi, grozi jej zwrot subwencji. Poświadczenia       
takie można składać do końca roku, ale lepiej z tym nie           
zwlekać. 

Często w imieniu firm wnioski o subwencję z tarczy         
finansowej składali księgowi lub inne osoby. Tymczasem       
zgodnie zarówno ze starym, jak obowiązującym od 28        
maja 2020 roku regulaminem tarczy finansowej,      
warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku      
przez osobę upoważnioną do samodzielnej     
reprezentacji. Co ważne jej upoważnienie na potrzeby       
Polskiego Funduszu Rozwoju musi być potwierdzone      
notarialnie przed złożeniem wniosku. Co, gdy firma nie        
ma takiego potwierdzenia? Jeśli firma nie chce zwracać        

subwencji, musi złożyć poświadczone notarialnie     
oświadczenie o tym, że pozostaje związana umową. Taką        
możliwość daje art. 103 kodeksu cywilnego. Od ponad        
roku za sprawą art. 39 kodeksu cywilnego czynność można         
potwierdzić także przez wadliwie umocowany organ spółki 

Przypomnijmy! Warunkiem uzyskania wsparcia jest     
złożenie wszelkich oświadczeń w formularzu wniosku, w       
tym złożenie oświadczenia, że osoba składająca wniosek       
jest rzeczywiście upoważniona do samodzielnej     
reprezentacji beneficjenta, w tym do złożenia wniosku. Jak        
wyjaśnia PFR upoważnienie, zgodnie z umową subwencji,       
musi istnieć w chwili dokonywania tych czynności.       
Oznacza to, że wniosku wraz ze wszystkimi       
oświadczeniami nie mogła złożyć osoba, która w danym        
dniu nie była do tego prawidłowo umocowana. 

Jeśli jednak tak się stało, regulamin tarczy dopuszcza        
złożenie oświadczenia poświadczającego ważność    
czynności. Zgodnie bowiem z art. 103 kc, jeżeli        
zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania       
albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej         
potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa       
została zawarta.  

WAŻNE! Jak wyjaśnia PFR w odpowiedzi na pytanie        
kancelarii FILIPIAK BABICZ, zgodnie z par. 9 umowy        
subwencji oraz par. 11 ust. 11 lit. b regulaminu programu,          
w przypadkach złożenia oświadczeń przez     
nieupoważnioną osobę, przedsiębiorca jest    
zobowiązany dostarczyć do banku, w którym został       
złożony wniosek , oświadczenie o potwierdzeniu stanu       
związania przez beneficjenta umową subwencji zgodnie      
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu. 

Oświadczenie powinno zostać złożone do banku nie       
później niż do 31 grudnia 2020 r. W przypadku jego          
niedostarczenia przedsiębiorca będzie zobowiązany do     
zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania      
warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.       
Przedsiębiorcy już powinni się do tego przygotować, bo        
oświadczenie należy opatrzeć zgodnie z zasadą      
reprezentacji podpisem kwalifikowanym lub podpisem     
tradycyjnym, ale potwierdzonym notarialnie. Jak     
informuje PFR, banki w terminie do 30 listopada 2020 r.          
poinformują beneficjentów o formie, w jakiej przyjmą       
dokument oświadczenia. 
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UWAGA! Przedsiębiorcy, w których imieniu wnioski      
złożyły osoby uprawnione do samodzielnej     
reprezentacji, też nie mogą spać spokojnie. Zgodnie z        
regulaminem oni do końca roku muszą złożyć do        
banków pełnomocnictwa dla danej osoby do składania       
oświadczeń w imieniu beneficjenta zgodnie ze wzorem       
stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Na tym        
dokumencie podpisy też muszą być złożone w formie        
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub      
poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z      
zasadą reprezentacji. Ale uwaga: PFR wyjaśnia, że jeśli        
notarialne poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie     
nastąpiło po dacie złożenia wniosku o subwencję,       
przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o     
potwierdzeniu stanu związania przez beneficjenta umową      
subwencji (zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu). 

Źródło:  prawo.pl, malopolska.pl 
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