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DLA BIZNESU - dla Mikro i MŚP 
TARCZA FINANSOWA- MECHANIZM 

SUBWENCJI 
 
Poniżej prezentujemy zestawienie syntetycznej informacji     
dotyczących dostępnego wsparcia dla Mikro- oraz Małych       
i Średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach częściowo       
bezzwrotnej subwencji PFR. 
 
UWAGA! Wszystkie szczegóły dotyczące poruszanych     
przez nas kwestii znajdą Państwo w Nowym       
Przewodniku Antykryzysowym, stworzonym tylko i     
wyłącznie na potrzeby tego programu. Zachęcamy do       
zapoznania się z nim zwłaszcza że został napisany w         
sposób przejrzysty i przystępny. Znajdziecie go pod TYM        
adresem. 
 
KTO JEST UPRAWNIONY DO WSPARCIA 
 
O wsparcie w ramach Programu może ubiegać się każdy         
podmiot, który spełnił jednocześnie następujące warunki      
(„Beneficjent”):  
jest przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, prawną lub       
jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której      
przyznano zdolność prawną, wykonującą działalność     
gospodarczą, bądź wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie       
wykonywanej przez niego działalności gospodarczej:  
● zatrudniającym co najmniej 1 pracownika oraz nie       

więcej niż 9 pracowników, z wyłączeniem      
właściciela, oraz którego roczny obrót lub suma       
bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR –        
mikroprzedsiębiorca („Mikrofirma”); bądź  

● zatrudniającym do 249 pracowników, z wyłączeniem      
właściciela oraz którego roczny obrót nie przekracza       
50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43         
mln EUR; przy czym nie jest Mikrofirmą – małe i          
średnie przedsiębiorstwo („MŚP”). 

 
Spełnienie kryteriów Mikrofirmy i MŚP ustalane jest w        
oparciu o liczbę pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.          
Roczny obrót lub suma bilansowa zasadniczo powinny       
dotyczyć roku 2019. Natomiast 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.  
 
UWAGA! Na potrzeby weryfikacji statusu Mikrofirmy i       
MŚP nie uwzględnia się wartości zatrudnienia,      

przychodów i sumy bilansowej właściciela lub spółek       
zależnych wnioskodawcy. Na potrzeby weryfikacji tego      
statusu nie uwzględnia się także wartości zatrudnienia,       
przychodów i sumy bilansowej właściciela wnioskodawcy.  
Liczba zatrudnionych/pracowników na potrzeby    
ustalenia statusu Mikrofirmy i MŚP: Zgodnie z       
założeniami Programu, na potrzeby ustalenia statusu      
Mikrofirmy i 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. 
 
Przykład Przedsiębiorca zatrudniał na dzień 31 grudnia       
2019 r. 3 osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym           
wymiarze czasu oraz 10 osób na podstawie umowy        
zlecenie. Taki przedsiębiorca zostanie zakwalifikowany     
jako Mikrofirma (pod względem zatrudnienia) z uwagi na        
fakt, iż 10 osób współpracujących z przedsiębiorcą na        
podstawie umowy zlecenia, na potrzeby ustalenia statusu       
Mikrofirmy i MŚP, nie są liczone jako pracownicy.  
 
UWAGA! Na potrzeby pomocy w ramach Tarczy dla        
Mikrofirm liczba pracowników liczona jest z      
wyłączeniem właściciela, co w praktyce uniemożliwi      
uzyskanie dofinansowania przez jednoosobową    
działalność gospodarczą oraz spółek celowych w      
ramach których występuje jedynie właściciel. 
UWAGA! Kryterium skali zatrudnienia oraz skali      
finansowej odnosi się wyłącznie do przedsiębiorstwa      
składającego wniosek, bez uwzględnienia spółek     
zależnych oraz powiązanych. 
 
JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ ABY     
OTRZYMAĆ WSPARCIE 

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. 
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● 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.  

 
BARDZO WAŻNE! Rozbieżności w złożonym wniosku      
z danymi zawartymi w państwowych rejestrach np.       
ZUS, Urząd Skarbowy, KRS lub CEIDG mogą być        
częstym powodem odrzucenia wniosku. Z tych      
względów warto już przed złożeniem wniosku      
zweryfikować: (i) stan zaległości w rejestrach tych       
instytucji, aby zminimalizować ryzyko odrzucenia     
wniosku lub (ii) wymiar czasu pracy pracowników       
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych oraz uważnie      
sprawdzić NIP, KRS, PKD oraz adres firmy. Jest to         
szczególnie istotne gdyż środki przeznaczone na      
program są ograniczone, a przy osiągnięciu limitu       
pozytywnie zweryfikowanych wniosków odwołania mogą     
okazać się spóźnione. 

JAK OBLICZYĆ KWOTĘ NALEŻNEJ SUBWENCJI 

Maksymalna kwota subwencji finansowej obliczana jest      
poprzez pomnożenie odpowiedniej kwoty bazowej przez      
odpowiednią liczbę zatrudnionych. 
UWAGA! Na potrzeby obliczania Kwoty subwencji      
oraz warunków umorzenia liczymy nie tylko      
pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy,      
ale również osoby współpracujące z Beneficjentem i       
zgłoszone przez niego do ubezpieczenia społecznego). 
W przypadku osób współpracujących z Beneficjentem,      
niezależnie od formy prawnej (w szczególności na       
podstawie umów cywilnoprawnych), zgłoszonych do     
ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu      
zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji      
finansowej każda osoba współpracująca liczona jest jak       
jeden etat. 

 
Przykład 
Beneficjent zatrudnia 5 osób na podstawie umowy o pracę         
na pełny etat, jedną osobę na umowę zlecenie oraz 3 osoby           
na ½ etatu. Stan zatrudnienia takiego Beneficjenta w        
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosi 7 i ½          
zatrudnionych. W konsekwencji całkowita wartość     
subwencji dla tego Beneficjenta zostanie obliczona jako       
iloczyn bazowej kwoty subwencji (w zależności od spadku        
przychodów ze sprzedaży) oraz liczby 7 i ½. 
 
Właściwa chwila dla obliczenia liczby zatrudnionych:      
liczbę zatrudnionych (w tym osób współpracujących),      
która ma znaczenie dla maksymalnej kwoty subwencji, 
ustala się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc       
złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, lecz       
tak określona liczba zatrudnionych (w tym osób       
współpracujących) nie może być wyższa niż:  

● zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.  
albo  

● na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie     
miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim  

 
Beneficjent sam wybiera która opcja jest dla niego        
korzystniejsza. 
 
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. 

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 TABELI. 

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

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

 
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 TABELA     
przy czym umieszczone są w niej maksymalne możliwe        
oraz średnie przychody MŚP, przy obliczaniu należnej       
Państwu kwoty należy wpisać wynik właściwego      
przedsiębiorstwa. 

Z uwagi na obowiązujące progi unijne w zakresie        
dozwolonej pomocy państwa dla przedsiębiorców,     
maksymalna kwota subwencji w żadnym razie nie może        
przekroczyć 3.500.000 złotych. Próg ten w każdym       
przypadku jest progiem maksymalnym.  

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        
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 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%. 

Przykład. Beneficjent odnotował w ciągu 12 miesięcy po        
dniu otrzymania subwencji finansowej stratę gotówkową w       
wysokości 500 000 zł. Wysokość subwencji otrzymanej       
przez tego Beneficjenta to 1 500 000 zł. W takim          
przypadku Beneficjent będzie uprawniony do umorzenia      
części subwencji z tytułu straty gotówkowej w kwocie do         
375 000 zł (25% z 1 500 000) 
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Podsumowując Małe i Średnie przedsiębiorstwa 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 Małych i Średnich       
Przedsiębiorstw nastąpi na takich samych zasadach jak w        
przypadku Mikroprzedsiębiorstw czyli w ramach     
bankowości elektronicznej elektronicznej przez    
wybrane banki, których lista jest udostępniona na       
stronie PFR 

Ważne pytania i odpowiedzi  

Na co będą mogły być przeznaczone środki z        
subwencji? Odpowiedź: Środki z Programu będą mogły       
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. 

Czy wsparcie w ramach Programu można łączyć z        
innymi rodzajami wsparcia przewidzianymi w Tarczy      
Antykryzysowej, np. ze zwolnieniem ze składek na       
ZUS, świadczeniem postojowym lub ulgami     
podatkowymi, czy też ubiegać się o gwarancję na        
pożyczkę inwestycyjną/obrotową z BGK? Odpowiedź:     
Tak, Wsparcie z Programu będzie można łączyć z innymi         
formami wsparcia związanymi z COVID-19, w      
szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi     
jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe.        
W przypadku, gdy wsparcie w ramach Programu jest        
łączone z innymi formami wsparcia związanego z       
COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną mającą na celu       
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w      
postaci subwencji i ulg w płatnościach, łączny limit        
pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może       
przekroczyć 800.000 euro. Dotyczy to np. dodatkowych       
zwolnień z podatku od nieruchomości. Należy również       
pamiętać, że różne rodzaje wsparcia nie mogą być przez         

przedsiębiorcę przeznaczane na ten sam cel (zakaz       
podwójnego finansowania). 
(szczegóły w Przewodniku na str. 23-24) 
 
W jaki sposób spłacana będzie subwencja? 
Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi,      
spłacana będzie w nie więcej niż 24 równych        
miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca      
kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca      
kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej. 
Przedsiębiorca może dokonać wcześniejszej spłaty     
subwencji finansowej po spełnieniu obowiązków     
wskazanych w umowie subwencji. 
 
 
Co decyduje o wypłacie wsparcia w ramach Programu        
w przypadku, gdy chętnych będzie więcej niż środków?        
Odpowiedź: Udzielanie subwencji finansowych będzie     
następowało zgodnie z kolejnością rozpatrywania     
wniosków przez PFR, przy czym pierwszeństwo      
rozpoznania przyznane będzie tym wnioskom, które      
zgodnie z obowiązującymi procedurami będą kompletne i       
nie będą zawierały błędów utrudniających ich szybkie       
rozpatrzenie.  
 
Działam w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Czy mogę       
aplikować o wsparcie w ramach Programu?      
Odpowiedź: Tak, przedsiębiorcy działający w Specjalnych      
Strefach Ekonomicznych mogą skorzystać ze wsparcia w       
ramach Programu. 
 
Czy można jednocześnie skorzystać z Programu oraz z        
programu dla dużych przedsiębiorstw?  
Odpowiedź: Nie. Każdy z programów skierowany jest do        
innego rodzaju podmiotów, kwalifikowanych według stanu      
zatrudnienia oraz obrotu/sumy bilansowej. Program dla      
dużych przedsiębiorstw skierowany jest co do zasady do        
przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250     
pracowników oraz których obrót przekracza 50 mln EUR        
lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR, w ujęciu         
skonsolidowanym. 
 
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ramach          
Programu? Odpowiedź: O wsparcie można ubiegać się       
poprzez system bankowości elektronicznej banku     
przedsiębiorcy biorącego udział w Programie. Wniosek      
składa się na udostępnionym przez bank formularzu.  
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Czy w razie występowania wspólności majątkowej      
pomiędzy małżonkami konieczna jest zgoda małżonka      
na wystąpienie o wsparcie w ramach Programu?       
Odpowiedź: Tak. Uzyskanie takiej zgody jest konieczne,       
jednakże jej dołączenie do wniosku nie będzie wymagane.        
Ponadto, we wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca      
będzie musiał złożyć oświadczenie, iż została      
upoważniona do dokonywania wszelkich czynności     
związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy.  
 
W jaki sposób przedsiębiorca powinien obliczyć spadek       
obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży)?     
Odpowiedź: Spadek obrotów gospodarczych (spadek     
przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek       
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub        
wartościowym obliczony jako: (i) stosunek obrotów z       
dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,    
przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do         
obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; lub 
(ii) stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego       
miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w        
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego      
miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego. 
 
Prowadzenie jakiego rodzaju działalności gospodarczej     
może powodować odmowę udzielenia wsparcia w      
ramach Programu? Odpowiedź: Takie rodzaje     
działalności to (i) działalność w zakresie produktów lub        
usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź      
naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw     
człowieka, (ii) 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 (iii) działalność        
w zakresie obszarów wątpliwych z powodów      
etyczno-moralnych. PFR może, biorąc pod uwagę      
całokształt okoliczności, z uwzględnieniem zasady     
racjonalności ekonomicznej, w tym wyważenie słusznych      
interesów danego przedsiębiorcy, ogółu wszystkich     
przedsiębiorców biorących udział w Programie i Skarbu       
Państwa oraz realizacji celów szczegółowych określonych      
w Programie, odstąpić od stosowania powyższego      
ograniczenia. 

 
Czy zdolność kredytowa stanowi warunek udzielenia      
wsparcia w ramach Programu? Odpowiedź: Nie.      
Zdolność kredytowa nie stanowi warunku udzielenia      
wsparcia.  
 
Czy złożenie wniosku i przyznanie subwencji      
finansowej podlegają opłatom lub prowizjom?     
Odpowiedź: Nie, złożenie wniosku i przyznanie subwencji       
finansowej nie podlegają opłatom lub prowizjom. 
 
Źródło: pfr.pl, Przewodnik Antykryzysowy 
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