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PONAD POŁOWA FIRM BĘDZIE MOGŁA 

SKORZYSTAĆ Z TARCZY FINANSOWEJ PFR 
 

  

 

Przedsiębiorcy, u których spadek przychodów wynosi więcej niż 25 proc. wkrótce będą 

mogli wystąpić o subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju. W przypadku podmiotów 

zatrudniających do 250 osób będzie ona przyznawana za pośrednictwem banków 

komercyjnych.  

Najatrakcyjniejszą formą wsparcia oferowanego w ramach tzw. Tarczy finansowej jest 

możliwość uzyskania pożyczki finansowanej z Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”). 

Będzie ona miała następujące zalety: 

1) przyznawana zostanie w ramach uproszczonej procedury na podstawie 

kilkustronicowego wniosku on-line składanego do banku, 

2) nie będzie wymagane zabezpieczenie, 

3) pierwsza spłaty rata będzie następować po roku od otrzymania środków, 

4) nawet 75 proc. pożyczki będzie mogło zostać umorzone. 

O wsparcie mogą się ubiegać firmy, których przychody ze sprzedaży towarów i usług  

po 1 lutego 2020 r. spadły o ponad 25 proc. Określono kilka modeli liczenia tego spadku. 

Najprostszy polega na porównaniu dwóch kolejnych miesięcy, np. kwietnia i marca. 

Wysokość pożyczki będzie uzależniona m.in. od tego, jak bardzo w danej firmie spadły 

obroty. Na najwyższą subwencję mogą liczyć przedsiębiorcy, u których przychody obniżyły 

się o ponad 75 proc.  

 

Mikrofirmy 

W podmiotach zatrudniających od 1 do 9 osób wysokość dofinansowania będzie obliczona 

na podstawie wzoru biorącego pod uwagę spadek obrotów oraz liczbę zatrudnionych osób. 

Podmiot zatrudniający 5 osób, który odnotował spadek przychodów między 50 proc. a 75 

proc. ma otrzymać 120 tys. zł subwencji (nawet 90 tys. będzie mogło zostać umorzone). Z 

kolei firma, w której przychody spadły o ponad 75 proc. i zatrudnia 9 osób otrzyma 324 tys. 

zł pożyczki (maksymalna kwota umorzenia to 243 tys. zł). 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

W firmach zatrudniających od 10 do 250 osób pod uwagę będzie brany spadek przychodów 

będący konsekwencją pandemii oraz wysokość przychodów z 2019 r. Taki podmiot będzie 

mógł uzyskać od 4 proc. przychodu za 2019 r. (gdy spadek przychodów po 1 lutego 2020 r. 

był wyższy niż 25 proc. i niższy niż 50 proc.) do 8 proc. przychodu za 2019 r. (gdy spadek 

po 1 lutego wynosił ponad 75 proc.). Maksymalna kwota pożyczki z tego tytułu to 3,5 mln 

zł (maksymalna kwota umorzenia to 2,625 mln zł). 

 

Największe firmy 

Największe firmy już mogą składać wniosek o pomoc bezpośrednio do PFR. W praktyce 

jest to formularz kontaktowy z najistotniejszymi danymi. Stanowi on wstęp do negocjacji  

z PFR na temat możliwych form wsparcia oraz warunków jego przyznania. 
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Szczegółowe zasady pomocy 

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania dofinansowania w ramach Tarczy Finansowej nie 

są (i nie będą) uregulowane w przepisach, a jedynie w wewnętrznych dokumentach PFR, 

gdzie m.in. wyjaśniono, że: „Sposób składania wniosków przez Beneficjentów Programu 

określi Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Ministrem właściwym do spraw 

gospodarki oraz Ministrem właściwym do spraw finansów publicznych”. 

Podstawa prawna programu Tarczy Finansowej jest bowiem bardzo ogólna. Jest nią art. 21a 

ustawy o systemie instytucji rozwoju. Pozwala on Radzie Ministrów, w związku ze skutkami 

COVID-19, powierzyć PFR realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom 

wsparcia finansowego. Zgodnie z tym przepisem warunki i okres udzielania 

przedsiębiorcom wsparcia finansowego określone zostaną właśnie w programie rządowym, 

a Minister Gospodarki zawrze z PFR umowę dotyczącą realizacji i finansowania programu. 

W praktyce oznacza to, że ubiegając się o subwencje przedsiębiorcy prawdopodobnie będą 

zmuszeni do działania w oparciu o wytyczne PRF. Zwracamy przy tym uwagę, że  

przygotowywane przez PFR informacje i przewodniki są aktualizowane (wersja 1.0, 1.5), 

np. koncepcja, że mikrofirmy oraz MŚP będą składały wnioski o dofinansowanie za 

pośrednictwem banków pojawiła się w ostatnich dniach – z początkowych informacji 

wynikało, że wszystkie wnioski będą składane bezpośrednio do PFR. 

Mimo nieprecyzyjnych zasad sam program jest niewątpliwie bardzo atrakcyjny. Co istotne, 

na jego realizację przewidziano bardzo wysokie środki. PFR szacuje, że:  

− z jego wsparcia może skorzystać ponad połowa MŚP, 

− pożyczki na kwotę 32,5 mld zł zostaną umorzone (PFR przyjmuje, że średnio 65 proc. 

subwencji będzie podlegać umorzeniu). 

Zagadnienie ustalania kwoty podlegającej umorzeniu jest jednym z bardziej 

skomplikowanych. Obowiązuje jedna, prosta zasada – zawsze należy zwrócić co najmniej 

25 proc. uzyskanego wsparcia. Pozostała część może zostać umorzona – kwota ta zależy od 

kontynuowania działalności, utrzymania stanu zatrudnienia oraz wysokości poniesionej 

straty na sprzedaży towarów i usług obliczonej w sposób wskazany przez PFR (wysokości 

tzw. skumulowanej straty gotówkowej). 

Będziemy na bieżąco monitorować działania podejmowane przez PFR w ramach Tarczy 

finansowej oraz o nich informować. Obecnie programy zarówno dla MŚP, jak i dużych firm 

czekają na akceptację Komisji Europejskiej. W przypadku wątpliwości co do szczegółowych 

zasad korzystania z konkretnych rozwiązań prosimy o kontakt.  

 
 

  W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:  

  
Konrad Turzyński Konrad Piłat 

 

  
partner, doradca podatkowy doradca podatkowy 

 

  
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl; e-mail: konrad.pilat@kndp.pl; 

 

  
tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62 

 

  lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii  

  KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy  

  ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl  

http://www.kndp.pl/

