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Tarcza finansowa przewiduje możliwość starania się przez mikrofirmy o wypłatę 

subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Beneficjent programu to mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki: 

- zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela, 

- jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2.000.000 EUR.

Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy jako podmiotu uprawnionego do udziału w Programie zgodnie z 

Regulaminem, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie 

uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu 

przygotowania zawodowego.

Określenie statusu Mikroprzedsiębiorcy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści Regulaminu oraz Załącznika I do 

Rozporządzenia Pomocowego.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Beneficjentami Programu są przedsiębiorcy, którzy:
odnotowują 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. Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć spadek sprzedaży 

towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych,

na dzień składania wniosku nie otworzyli likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz wobec których, na dzień 

składania wniosku, nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego ani postępowanie 

restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego,

posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są zarejestrowani na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada

rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”,

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Beneficjentami Programu są przedsiębiorcy, którzy:
nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania

wniosku, nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegali na 

dzień 31 grudnia 2019 r. albo nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 

r., ale zalegali na dzień składania wniosku, przy czym: rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami 

podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest 

uznawane za zaległość,

prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Na potrzeby wyliczenia maksymalnej kwoty Subwencji Finansowej 

Mikroprzedsiębiorca wskazuje:
a) liczbę Pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę Subwencji Finansowej, lecz nie 

wyższą niż liczba Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia 

wniosku w roku poprzednim - zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia maksymalnej kwoty Subwencji Finansowej dla 

Mikroprzedsiębiorców w żadnym przypadku nie może być wyższe niż 9 Pracowników; 

Na potrzeby ustalenia kwoty wysokości subwencji dla Mikrofirmy oraz ustalenia warunków późniejszego umorzenia subwencji 

dla Mikrofirmy przez pracownika rozumie się osobę fizyczną: która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z 

pracodawcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania 

stanu zatrudnienia pracodawcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia 

określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, oraz współpracującą z pracodawcą, niezależnie od formy prawnej (w 

szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), która była zgłoszona przez pracodawcę do 

ubezpieczenia społecznego, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Na potrzeby wyliczenia maksymalnej kwoty Subwencji Finansowej 

Mikroprzedsiębiorca wskazuje:
b) wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl

Finansowanie 
programowe

Kwota Subwencji Finansowej
w zależności od liczby zatrudnionych Pracowników

Skala 
spadku 

przychodów 
ze sprzedaży

Bazowa kwota 
Subwencji 

Finansowej na 
zatrudnionego 

Pracownika

1 2 3 4 5 6 7 8 9

<25%;50%) 12 000 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 96 000 108 000

<50%;75%) 24 000 24 000 48 000 72 000 96 000 120 000 144 000 168 000 192 000 216 000

<75%;100%) 36 000 36 000 72 000 108 000 144 000 180 000 216 000 252 000 288 000 324 000
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Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta 

wyłącznie na:
pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i 

materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o 

podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o 

charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni 

innego podmiotu,

przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji 

Finansowej.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Zasady składania wniosków

Wniosek może zostać złożony wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Bankowość Elektroniczną wybranego Banku i wyłącznie za 

pośrednictwem dostępnego w Bankowości Elektronicznej formularza aplikacyjnego.

Beneficjent ma prawo do złożenia tylko jednego wniosku (z zastrzeżeniem możliwości złożenia nowego wniosku w razie podjęcia 

przez PFR decyzji o odmowie przyznania Subwencji Finansowej w całości), zawarcia jednej Umowy Subwencji Finansowej i 

złożenia maksymalnie dwóch odwołań od decyzji.

Termin udzielania - do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2020 r. Decyzję o przedłużeniu Programu 

podejmuje Rada Ministrów z uwzględnieniem sytuacji dotyczącej skutków gospodarczych COVID-19 oraz dostępności środków 

na finansowanie Programu. 

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2020 r.

dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy 

Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa 

stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,

oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym 

wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Otrzymana subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:
w przypadku: zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności 

gospodarczej) przez przedsiębiorcę, otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub otwarcia postępowania 

upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 

100% wartości subwencji finansowej,

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikrofirmę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania 

subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:

a) w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji finansowej bezwarunkowo,

b) w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia 

na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, na poziomie:

- wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji finansowej,

- od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji finansowej proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,

- niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji finansowej.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl
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Otrzymana subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:
Łącznie, przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% 

całkowitej wartości subwencji finansowej, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji 

finansowej dotyczy 25% jej wartości.

Warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji finansowej, przy czym kwota stanowiąca 25% wartości Subwencji Finansowej 

jest w każdym przypadku bezwarunkowo zwrotna, jest:

- spełnienie przez Beneficjenta Programu ewentualnych innych zobowiązań, określonych w Umowie,

- złożenie oświadczenia przez Beneficjenta Programu wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 

miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąc kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.        

Z tytułu udzielania subwencji finansowej nie będą pobierane odsetki, z wyłączeniem odsetek za opóźnienie w spłatach.

Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

www.ps-consulting.pl
www.patrycja-szypulska.pl



Z nami nie zbłądzisz w labiryncie liczb!

Patrycja Szypulska
Prezes Zarządu 

tel. +48 660 746 735
e-mail: ps@ps-consulting.pl

Kancelaria Finansowo-Księgowa 
PS Consulting sp. z o.o.

biuro: ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg 
siedziba: ul. Boh. Monte Cassino 25/6, 49-300 Brzeg

Chcesz wiedzieć więcej?!
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