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MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI  

O SUBWENCJE Z TARCZY FINANSOWEJ 
 

  

 

Banki udostępniły formularze wniosków o pożyczki finansowane z Polskiego Funduszu 

Rozwoju. Warto złożyć je jak najszybciej, ponieważ po wyczerpaniu środków 

przestaną być one przyznawane.  

Z drugiej strony dopiero teraz został opublikowany Regulamin ubiegania się o udział  

w programie rządowym "Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i 

średnich firm", z którym beneficjenci mają obowiązek się zapoznać, przed wypełnieniem 

wniosku.  

Wszystkie najważniejsze informacje (np. lista banków, poradniki) i dokumenty (regulamin) 

zostały opublikowane przez Polski Fundusz Rozwoju pod adresem: 

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html 

Opisywany program adresowany jest do mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

Co do zasady są to podmioty, które zatrudniają poniżej 250 pracowników, a ich roczny obrót 

za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 

43.000.000 EUR. 

Wsparcie będzie miało formę pożyczki. Co istotne, jej uzyskanie nie wymaga posiadania 

zabezpieczenia. Ponadto, nawet 75 proc. pożyczki będzie mogło zostać umorzone. Spłata 

pozostałej części rozpocznie się dopiero za rok. 

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

po 1 lutego 2020 r. spadły o ponad 25 proc. Wysokość pożyczki jest 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.  

W mikrofirmach kwota pożyczki jest uzależniona od liczby pracowników  

i współpracowników zgłoszonych przez beneficjenta do ubezpieczenia społecznego.  

Z kolei w małych i średnich przedsiębiorstwach (co do zasady od 10 do 250 osób) pod uwagę 

będzie brany spadek przychodów będący konsekwencją pandemii oraz wysokość 

przychodów z poprzedniego roku. 

Każdy beneficjent będzie musiał oddać co najmniej 25 proc. otrzymanej pożyczki. 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 regulaminie (wysokości tzw. skumulowanej straty 

gotówkowej). 

 
 

 

  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/

