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PROGRAM WSPARCIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU S.A. 

(PFR S.A.) – omówienie najważniejszych zagadnień w oparciu o „Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy 

finansowej PFR”* 

 

1. Komu przysługuje wsparcie? 

Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który łącznie: 
- zatrudnia do 249 pracowników, 

- osiąga roczny obrót netto, który nie przekracza 50 mln euro lub posiada roczną sumę aktywów, która 
nie przekracza 43 mln euro, 

- odnotował spadek obrotów gospodarczych w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki 
na skutek COVID-19, 

- w dniu 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą, 
- posiada rezydencję podatkową i rozliczył podatki za ostatnie 2 lata* obrotowe w Polsce, a jego 

Beneficjent Rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych 
- nie zalega z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne 

 
Wsparcie przysługuje małemu i średniemu przedsiębiorcy, natomiast nie przysługuje 

mikroprzedsiębiorcy. 
 

*jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to bierze się pod uwagę ten okres 

 

2. Na jaki dzień należy ustalić wielkość 
zatrudnienia, roczny obrót netto oraz roczną 

sumę aktywów? 

Zatrudnienie musi być ustalone na dzień 31 grudnia 2019 r. 
Zatrudnienie ustala się poprzez sumowanie poszczególnych etatów lub ich części, a nie liczby osób 

zatrudnionych. 
np. przedsiębiorca zatrudnia 20 osób, z których 12 jest zatrudnionych na „pełen etat”, a 8 - na ½ etatu, w takim przypadku na 

potrzeby wsparcia przyjmuje się, że przedsiębiorca zatrudnia 16 pracowników (a nie 20) 
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Roczny obrót netto i roczna suma bilansowa muszą dotyczyć 2019 roku. 
 

Jeśli rok obrotowy przedsiębiorcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowy,  
to należy brać pod uwagę ostatni pełny roku obrotowy  

 

3. Czy dla ustalenia wielkość zatrudnienia, 
rocznego obrotu netto oraz rocznej sumy 

aktywów trzeba uwzględniać przedsiębiorstwa 
powiązane i przedsiębiorstwa partnerskie? 

Jeśli przedsiębiorca jest związany z innym przedsiębiorstwem, które: 
- jest przedsiębiorstwem powiązanym – to do wielkości zatrudnienia, rocznego obrotu netto i rocznej 

sumy aktywów przedsiębiorca musi doliczyć dane tego przedsiębiorstwa w całości 
- jest przedsiębiorstwem partnerskim – to do wielkości zatrudnienia, rocznego obrotu netto i rocznej 

sumy aktywów przedsiębiorca musi doliczyć dane tego przedsiębiorstwa proporcjonalnie do 
procentowego udziału w kapitale lub prawa głosu* 

*ten udział, który jest wyższy 

 

4. Kim jest mały przedsiębiorca? 

Mały przedsiębiorca:  
- zatrudnia < 50 pracowników  

oraz 
- osiąga roczny obrót netto: ≤ 10 mln lub posiada roczną sumę aktywów: ≤ 2 mln 

 

5. Kim jest średni przedsiębiorca? 

Średni przedsiębiorca: 
- zatrudnia < 250 pracowników 

oraz 
osiąga roczny obrót netto: ≤ 50 mln lub posiada roczną sumę aktywów: ≤ 43 mln 

 

6. Kim jest mikroprzedsiębiorca? 

Mikroprzedsiębiorca: 
- zatrudnia < 10 pracowników 

oraz 
- osiąga roczny obrót netto: ≤ 2 mln lub posiada roczną sumę aktywów: ≤ 2mln 
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Spadek obrotów gospodarczych  

Spadek obrotów gospodarczych to spadek przychodów ze sprzedaży odnotowany przez przedsiębiorcę, 
który wystąpił w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. 

 
Przedsiębiorca musi odnotować spadek przychodów w wysokości co najmniej 25%. 

Jeśli spadek przychodów będzie niższy, to wsparcie nie przysługuje. 
 

Spadek obrotów ustala się poprzez porównanie dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r.  
i analogicznego miesiąca z 2019 r.  

 
np. dla ustalenia wartości spadku przychodów przedsiębiorca przyrównuje ze sobą wysokość przychodu osiągniętego w marcu 

2020 r. i marcu 2019 r. 

 

7. Czy wysokość spadku ma znaczenie dla kwoty 
Od wartości spadku przychodów zależy wysokość kwoty subwencji,  

którą przedsiębiorca może otrzymać. 

mogą skorzystać  
z omawianego 

wsparcia 

*”Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR”  
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subwencji?  
Program wsparcia ustala cztery progi spadku przychodów: 

- 25%-50% -> max. kwota subwencji to 4% przychodów z 2019 r. 
50%-75% -> max kwota subwencji to 6% przychodów z 2019 r. 

-75%-100% -> max kwota subwencji to 8% przychodów z 2019 r. 
 

8. Czy istnieje jakieś ograniczenie wysokości 
przyznawanej subwencji? 

Maksymalna kwota subwencji nie może przekroczyć 3 500 000,00 zł 
 

Jeśli więc po obliczeniu spadku przychodów oraz odpowiedniego procenta (4%,6%,8%) uzyskana kwota 
będzie wyższa niż 3 500 000,00 zł, to przedsiębiorca w ramach subwencji będzie mógł uzyskać 

maksymalnie kwotę 3 500 000,00 zł  
 

9. Czy mogę skorzystać ze wsparcia, jeśli 
działalność gospodarcza była zawieszona? 

Przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza była zawieszona na dzień 31 grudnia 2019 r.  
nie może skorzystać ze wsparcia. 

 
Jeśli natomiast działalność została zawieszona po 31 grudnia 2019 r., to przedsiębiorca może skorzystać 

ze wsparcia pod warunkiem, że odwiesi swoją działalność przed złożeniem wniosku o wsparcie. 
 

10. Czy mogę skorzystać ze wsparcia, jeśli 
zostało otwarte postępowanie likwidacyjne, 

wszczęte postepowanie upadłościowe lub 
restrukturyzacyjne? 

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze wsparcia, to w dacie składania wniosku o wsparcie oraz przez 
okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji nie może być otwarta likwidacja, ani wszczęte 

postepowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne. 
 

11. Kto należy traktować, jako pracownika  
dla ustalenia wielkości zatrudnienia? 

Ustalając liczbę pracowników uwzględnia się osoby wykonujące pracę na podstawie stosunku pracy, 
 w tym pracowników tymczasowych i na „pełen etat”. 

Pracownik musi być zgłoszony do ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r.  
  

Nie uwzględnia się natomiast: właściciela przedsiębiorstwa, pracowników przebywających na urlopie 
macierzyńskim/na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim urlopie wychowawczym, i 

zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.  

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa-MMSP.pdf
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12. Czy wymogi dotyczące rezydencji 
podatkowej wobec przedsiębiorcy i 

Beneficjenta Rzeczywistego są bezwzględne? 

Odstępstwo od zasady posiadania rezydencji podatkowej w Polsce i nie posiadania rezydencji 
podatkowej w tzw. „raju podatkowym” jest możliwe pod warunkiem, że: 

Przedsiębiorca i/lub Beneficjent Rzeczywisty zobowiążą się do przeniesienia do Polski swojej rezydencji 
podatkowej w terminie do 9 miesięcy od dnia, w który przedsiębiorca uzyskał wsparcie 

lub 
PFR S.A. wyda zgodę indywidualną po złożeniu przez przedsiębiorcę dodatkowych zobowiązań, które 

będą określone w zgodzie PFR S.A. 
 

Zgoda indywidualna przez PFR S.A. jest udziela tylko podmiotom zagranicznym. 
 

13.  Za jaki okres nie mogę mieć zaległości w 
płatności składek na ubezpieczenia społeczne? 

Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w opłacaniu składek na dzień 31 XII 2019 r.  
lub na dzień złożenia wniosku. 

 
To znaczy, że przedsiębiorca uzyska wsparcie, jeśli: 

a. nie zalega z płatnościami na 31 XII 2019 r. oraz dzień złożenia wniosku, 
b. Zalegał z płatnościami na 31 XII 2019 r., ale nie zalega na dzień złożenia wniosku, 

 
Natomiast nie uzyska wsparcia przedsiębiorca, który zalegał z opłacenie składek  

na 31 XII 2019 r. i zalega na dzień złożenia wniosku. 
 

14.  W jakiej formie udzielane jest wsparcie? 

PFR S.A. udziela wsparcia w formie subwencji finansowej,  
która nie w całości, ale w znacznej części może być bezzwrotna. 

 
Pewną część subwencji przedsiębiorca będzie musiał zwrócić. 

Wysokość kwoty, która miałaby podlegać zwrotowi, uzależniona jest od dodatkowych warunków 
stawianych przedsiębiorcom.  

15. W jaki sposób i do kogo muszę złożyć 
wniosek o udzielenie wsparcia? 

Wnioski składane są za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, który prowadzą banki 
biorące udział w Programie wsparcia. 
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Warto zatem sprawdzić, czy bank, w którym przedsiębiorca posiada konto bankowa i który prowadzi 

bankowość elektroniczną uczestniczy w Programie wsparcia udzielanego przez PFR S.A. 
 

16. Czy po udzieleniu wsparcia będę podlegał 
szczególnej kontroli PFR S.A. lub innych 

podmiotów? 

PFR S.A. we współpracy m.in. z bankami, ZUS, organami skarbowymi, organami administracji publicznej 
i innymi podmiotami będzie prowadzić monitoring (poprzez kontrole i raporty) oraz ewidencję 

przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie. 
 

Kontrola będzie obejmowała sytuację prawną oraz finansową przedsiębiorcy.  
 

Szczegółowy zakres kontroli i uprawnień PFR S.A. wobec przedsiębiorcy będzie każdorazowo ustalany 
szczegółowo w toku zawierania umowy o wsparcie.  

 

17. Otrzymałem wsparcie z PFR, ale kwocie 
niższej, niż zakładałem – co mogę zrobić w 

takiej sytuacji? 

 
Jeśli przedsiębiorca otrzymał subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskował,  

to w takim przypadku może złożyć odwołanie. 
 

UWAGA: procedura odwoławcza zostanie uruchomiona dopiero 11 maja 2020 r., co oznacza, że 
dopiero od tego dnia przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie 

 
Odwołanie nie przysługuje, gdy przedsiębiorcy odmówiono wypłaty subwencji w całości (tzn. nie 

otrzymał on nawet kwoty niższej, niż wnioskował). W takim przypadku przedsiębiorca musi złożyć nowy 
wniosek.  

   
Odwołanie musi zawierać takie same informacje, jakie były wymagane do pierwotnego wniosku (tego, 

który został uwzględniony), ale kwota, o którą w tym przypadku będzie wnioskował przedsiębiorca 
będzie odpowiadała różnicy: 

kwota wnioskowana w pierwotnym wniosku – kwota przyznana przedsiębiorcy 
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np. przedsiębiorca wnioskował o 50 000,00 zł we wniosku pierwotnym, z których zostało mu przyznane 30 000,00 zł, w takim 
przypadku przedsiębiorca może złożyć odwołanie w którym będzie wnioskował o przyznanie mu subwencji w kwocie 20 000,00 

zł (50 000,00 zł – 30 000,00zł=20 000,00 zł) 
 

Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa odwołania – od wniosku pierwotnego i od odwołania (wniosku kolejnego). 

W razie bowiem wniesienia odwołania PFR ponownie może wydać decyzję o przyznaniu jedynie części z 
kwoty wnioskowanej w odwołaniu. 

 
np. z 20 000,00 zł, o które w odwołaniu wnioskował przedsiębiorca, PFR przyznał mu 10 000,00 zł, w takim przypadku 

przedsiębiorca może ponownie złożyć odwołanie, w który złoży wniosek o przyznanie mu kwoty 8 000,00 zł  
(20 000,00 zł – 12 000,00 zł = 8 000,00 zł)  

18. PFR odmówił mi wsparcia w jakiejkolwiek 
kwocie - co mogę zrobić w takiej sytuacji? 

Jeśli PFR wydał decyzję odmowną, w której nie przyznał przedsiębiorcy nawet części kwoty 
wnioskowanej (odmówił mu przyznania subwencji w całości), to w takim przypadku przedsiębiorca 

może złożyć nowy wniosek o udzielenie wsparcia. 
 

Od decyzji PFR, której odmówił on przedsiębiorcy wypłaty całości subwencji nie przysługuje odwołanie. 
 

więc: przedsiębiorca otrzymał subwencję jedynie w części – może więc złożyć odwołanie o pozostałą część, 
przedsiębiorca nie otrzymał subwencji nawet w części – zamiast odwołania może złożyć nowy wniosek   

 
Ponowny wniosek musi być jednak złożony jedynie za pośrednictwem tego samego banku, za 

pośrednictwem którego przedsiębiorca złożył wniosek pierwotny.  
Jeśli przedsiębiorca złoży nowy wniosek za pośrednictwem innego banku, to taki wniosek zostanie 

odrzucony bez jego rozpoznania.  
 

PFR ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia nowy wniosek, którego treść jest taka sama, jak we 
wniosku pierwotnym.   

PFR więc nie ma obowiązku (może, nie musi) pozostawić nowy wniosek bez rozpatrzenia, jednakże 
zalecamy, ażeby raz jeszcze i dokładnie przeanalizować oświadczenia i wartości wskazywane w nowym 

wniosku. Tak, by zminimalizować ryzyko powielenia treści wniosków, a dzięki temu zmniejszyć też 
ryzyko pozostawienia go bez rozpatrzenia przez PFR.  
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ZASADY ZWROTU SUBWENCJI FINANSOWEJ 
dla przykładu przyjmijmy, że subwencja została udzielona w kwocie 900 000,00 zł 

 

BEZWARUNKOWO przedsiębiorca ZWRACA 25 % 
czyli 225 000,00 zł przedsiębiorca zwraca bezwarunkowo (900 000,00 zł*25%) 

 

 

 

KOLEJNE max. 25% kwoty subwencji przedsiębiorca ZWRACA, ALE po pomniejszeniu tej części „transzy zwrotnej” 

o WYKAZANĄ SKUMULOWANĄ STRATĘ GOTÓWKOWĄ NA SPRZEDAŻY w okresie 12 miesięcy, licząc od: 

pierwszego dnia miesiąca po 1 lutego 2020 r., w którym przedsiębiorca odnotował stratę  

lub  

od miesiąca, w którym udzielono subwencji 

 

O wartość wykazanej straty subwencja finansowa podlega umorzeniu. 

 
czyli – jeśli przedsiębiorca odnotował stratę w wysokości 100 000,00 zł to w kolejnej „transzy zwrotnej”  

będzie musiał zwrócić 115 000,00 zł (900 000,00 zł*25%=225 000,00 zł; 225 000,00 zł pomniejszone o wykazaną stratę=115 000,00 zł)  

natomiast w części obejmującej wykazaną stratę tj. 100 000,00 zł subwencja zostaje umorzona i nie podlega zwrotowi 

 

jeśli zaś przedsiębiorca wykazał stratę w kwocie 300 000,00 zł, to nie będzie musiał zwracać kolejnej „transzy zwrotnej”,  

bowiem jego starta przewyższa 25% kwoty subwencji;  

subwencja zostanie zatem umorzona o pełne 25% kwoty subwencji, czyli o 225 000,00 zł 
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Żeby przedsiębiorca nie musiał zwracać kolejnych max. 25% kwoty subwencji,  

to musi on wykazać stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% kwoty subwencji 

 

 

 

DODATKOWO przedsiębiorca MOŻE BYĆ ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU max. 25% kwoty subwencji - 

w zależności od tego, jaki odnotuje poziom średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od końca miesiąca 

kalendarzowego sprzed daty złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej,  

w stosunku do poziomu średniego stanu zatrudnienia w 2019 r. 

 

Jeśli średni poziom zatrudnię będzie wynosił: 

a. od 50% do 100%* - subwencja będzie podlegała zwrotowi w wartości od 0% do 25% kwoty subwencji  

w zależności od skali redukcji zatrudnienia**, 

b. niższym niż 50% - subwencja będzie podlegała zwrotowi o pełne dodatkowe 25% kwoty subwencji 

 
czyli – jeśli średni poziom zatrudnienia będzie wynosił 70%, to przedsiębiorca będzie musiał zwrócić kwotę subwencji w wysokości od 0%-25% kwoty subwencji,  

w zależności od skali redukcji zatrudnienia, 

jeśli zaś poziom średniego zatrudnienia będzie wynosił 30%, to przedsiębiorca będzie musiał zwrócić pełne dodatkowe 25% kwoty subwencji 

 

Żeby przedsiębiorca nie musiał zwracać dodatkowych max. 25% kwoty subwencji,  

to musi on utrzymać średni poziom zatrudnienia na poziomie ponad 100% 
 

*średnie zatrudnienie wylicza się biorąc średnią z liczby pracowników na 31 XII 2019 r. oraz 30 VI 2019 r.,  

** skala redukcji zatrudnienia jest obliczana według wzoru ustalonego przez PFR S.A. 
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UWAGA  

- jeśli przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności, w tym ją zawiesi bądź otworzy likwidację,  

albo zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, to przedsiębiorca będzie 

musiał zwróci kwotę o wartości 100 % przyznaje mu subwencji  

 

 

KWOTA subwencji finansowej, KTÓRA PODLEGA ZWROTOWI, jest SPŁACANA W NIE WIĘCEJ niż 24 równych MIESIĘCZNYCH RATACH,   

rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, który jest liczony od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia  

subwencji finansowej. 

 

WARUNKI dla ustalenia EWENTUALNEGO UMORZENIA każdej „transzy zwrotnej” (strata gotówkowa i średni poziom zatrudnienia)  

są BADANE NA KONIEC 12 MIESIĄCA KALENDARZOWEGO, 

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

 

PRZEDSIĘBIORCO – SKORZYSTAŁEŚ ZE WSPARCIA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYOWEJ? 

MOŻESZ JE ŁĄCZYĆ JE ZE WSPARCIEM Z PFR S.A. JEDNAK ŁĄCZNIE NIEKTÓRYCH Z NICH Z NICH MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z 

OGRANICZENIEM KWOTOWYM DLA WNIOSKOWANEGO WSPARCIA (800 000,00 tys. euro)  

– w zależności od rodzajów kumulowanych środków i dlatego zawsze będzie wymagała indywidualnej analizy 

 

 

Nasz zespół służy pomocą  

i pozostaje do Państwa dyspozycji w razie pytań lub wątpliwości 

 

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa-MMSP.pdf


 
 

*dostępny  na stronie internetowej: https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa-MMSP.pdf 
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