Tarcza antykryzysowa nr 2
Opracowano na podstawie:
1. tekstu ustawy przekazanej do Senatu - USTAWA z dnia 9 kwietnia 2020 r. o
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2.,
2. https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-tarcze-antykryzysowa-nowych-rozwiazandla-firm-pracownikow-i-rolnikow

NOWOŚCI DODANE DO TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
2.0.

SŁOWNICZEK
PODSTAWOWE INFORMACJE
Art. 1.
Ustawa w art. 2-12 określa zasady, warunki
oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na
zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego
dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej
działalności gospodarczej, zagrożonej na
skutek ekonomicznych następstw dla
przedsiębiorcy,
wynikających
z
wprowadzonych na podstawie odrębnych
przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
rozprzestrzeniania się choroby wywołanej
tym wirusem (COVID-19).
Art. 2.
1. Ustawę stosuje się do przedsiębiorców, w
rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.
U. z 2019 r. , poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r.
poz.
424),
prowadzących
działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców,
których trudna sytuacja finansowa nie jest
następstwem okoliczności, o których mowa w
art. 1.
3. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców,
wobec których ogłoszono upadłość, oraz

Komentarze, objaśnienia:

•

Ustawa skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorców, z
wyjątkami wskazanymi w ust.
2 i 3.

przedsiębiorców, wobec których otwarte
zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W
przypadku
przedsiębiorców,
względem
których złożono wnioski w postępowaniach,
o których mowa w zdaniu pierwszym, do
czasu ich prawomocnego rozpatrzenia
procedura udzielenia wsparcia określona w
ustawie ulega zawieszeniu.
Art. 3 [tzw. słowniczek]
2) trudnej sytuacji finansowej – należy
przez to rozumieć sytuację, w której
nastąpił spadek obrotów gospodarczych
przedsiębiorcy w następstwie COVID-19;
3) spadku obrotów gospodarczych – należy
przez to 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 (Dz. U. poz. 374,
567, 568 i …);

Spadek rozumiany wg. Art. 15 g
ustawy – tzw. pierwszej tarczy
antykryzysowej.
Art. 15 g. ust. 9:
9. Przez
spadek
obrotów
gospodarczych rozumie się spadek
sprzedaży towarów lub usług, w
ujęciu
ilościowym
lub
wartościowym:
• nie mniej niż o 15%, obliczony
jako stosunek łącznych obrotów w
ciągu dowolnie wskazanych 2
kolejnych
miesięcy
kalendarzowych, przypadających
w okresie po dniu 1 stycznia 2020
r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, w porównaniu do
łącznych obrotów z analogicznych
2
kolejnych
miesięcy
kalendarzowych
roku
poprzedniego; za miesiąc uważa
się także 30 kolejno po sobie
następujących
dni
kalendarzowych, w przypadku
gdy
dwumiesięczny
okres
porównawczy rozpoczyna się w
trakcie miesiąca kalendarzowego,
to jest w dniu innym niż pierwszy
dzień
danego
miesiąca
kalendarzowego,
lub
• nie mniej niż o 25% obliczony
jako stosunek obrotów z dowolnie
wskazanego
miesiąca
kalendarzowego, przypadającego
po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1,

w porównaniu do obrotów z
miesiąca poprzedniego; za miesiąc
uważa się także 30 kolejno po
sobie
następujących
dni
kalendarzowych, w przypadku
gdy
okres
porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu
innym niż pierwszy dzień danego
miesiąca kalendarzowego.

Art. 4
Celem oferowanego przez Instytucję wsparcia
jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym
COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi
płynności finansowej przez okres trwania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
oraz przez okres 12 miesięcy następujący po
odwołaniu tego stanu, do czasu ustania
negatywnych skutków ekonomicznych dla
przedsiębiorców.

1. Głównym celem ustawy jest
zapewnienie przedsiębiorcom
płynności finansowej.

6. POŻYCZKI / GWARANCJE
POZYSKANE NA PODSTAWIE
UMOWY Z INSTYTUCJĄ, TJ.
ARP S.A.

Art. 5.
1. Przedsiębiorcy, którzy w związku z
ogłoszeniem
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii
znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej,
mogą ubiegać się o udzielenie im
wsparcia, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie. (…)
Art. 6.
1. Wsparcie może być przyznane w
szczególności w formie pożyczek,
gwarancji lub poręczenia oraz leasingu
lub innych instrumentów związanych z
finansowaniem prowadzonej działalności
gospodarczej, na warunkach rynkowych.

o

Procedura wskazana w art. 5 –
12 ustawy.

o

Przedsiębiorca musi wykazać
trudną sytuację finansową (tj.
powiązać fakt spadku obrotu z
COVID).

o

Planowane formy wsparcia.

2. Wsparcie może być również udzielone w
formie innych zwrotnych finansowych
instrumentów dłużnych, o ile strony
umowy tak postanowią. (….)
Art. 10.
1. W
celu
uzyskania
wsparcia,
przedsiębiorca składa do Instytucji
wniosek o udzielenie wsparcia.
2. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia
przedsiębiorca
składa
oświadczenie
potwierdzające
trudną
sytuację
finansową,
stanowiącą
podstawę
przyznania wsparcia oraz dane dotyczące
sytuacji
finansowej.
Oświadczenie
składane
jest
pod
rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
3. Do wniosku o udzielenie wsparcia
przedsiębiorca
dołącza
informację
zawierającą opis planowanych przez
przedsiębiorcę
działań
w
celu
ustabilizowania
jego
sytuacji
ekonomicznej.
4. We wniosku o udzielenie wsparcia
przedsiębiorca
wyraża
zgodę
na
pozyskiwanie przez Instytucję danych
dotyczących jego sytuacji finansowej,
gromadzonych przez upoważnione do
tego organy oraz instytucje, o których
mowa w ust. 5.
5. W celu weryfikacji danych oraz
informacji
udzielonych
przez
przedsiębiorcę,
Instytucja
jest
uprawniona do pozyskiwania danych
dotyczących
sytuacji
finansowej
przedsiębiorcy
ubiegającego
się
o
wsparcie, w szczególności pochodzących
z
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
organów administracji skarbowej oraz
innych dostępnych źródeł uprawnionych
do gromadzenia i przetwarzania danych
dotyczących przedsiębiorców.
6. Podmioty, o których mowa w ust. 5, są
obowiązane
do
niezwłocznego
udostępnienia
Instytucji
danych
dotyczących wskazanego przedsiębiorcy
ubiegającego się o wsparcie.

o

W celu uzyskania wsparcia
przedsiębiorca składa do ARP
wniosek, do którego należy
dołączyć m. in.:
− oświadczenie
potwierdzające
trudną
sytuację finansową,
− opis planowanych działań
w celu ustabilizowania
sytuacji finansowej,
− itp.

7. ARP S.A. określi, w formie komunikatu Na stronie https://www.arp.pl/ będą
zamieszczonego na swojej stronie udostępnione wniosku i dalsze
internetowej, wzór wniosku wraz z instrukcje.
objaśnieniami co do sposobu jego
wypełnienia i złożenia, a także informacją
o konieczności dołączenia dokumentów
potwierdzających dane i informacje
dotyczące przedsiębiorcy i jego sytuacji
finansowej oraz tryb jego składania, a
także pouczeniem o odpowiedzialności
karnej
za
składanie
fałszywych
oświadczeń, kierując się w szczególności
potrzebą rzetelnego udokumentowania
danych niezbędnych do przyznania
wsparcia.
Art. 11
2. Wsparcie udzielane jest po dokonaniu
weryfikacji zasadności wniosku o
udzielenie wsparcia, na podstawie
umowy wsparcia zawieranej przez
Instytucję z beneficjentem.
(…)
4. W przypadku
niespełnienia przez
przedsiębiorcę warunków udzielenia
wsparcia, o których mowa w ustawie,
Instytucja
odrzuca
wniosek
i
niezwłocznie
informuje
o
tym
przedsiębiorcę.
Wniosek
odrzucony
przez Instytucję nie podlega ponownemu
rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych
samych przesłankach.
(…)
7. Umowa wsparcia zawierana jest z
zastrzeżeniem warunku zawieszającego
w postaci ustanowienia i przekazania
Instytucji
przez
beneficjenta
wymaganych zabezpieczeń.

Art. 116. W terminie 3 dni od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy ARP S.A. zamieszcza na
swojej stronie internetowej informacje, o których
mowa w art. 3 pkt 1, art. 10 ust. 7 oraz art. 11 ust.
9.
Informacje ze strony www.arp.pl (tj. pomoc udzielana w
chwili obecnej na podstawie pierwszej tarczy):

•

Decyzja ARP o udzieleniu
pomocy
jest
uznaniowa
(Wydaje się, że ARP może
stwierdzić, że w danej sytuacji
wniosek przedsiębiorcy pomimo
spełnienia
przesłanek
jest
niezasadny). Strony zawierają
umowę.

−

Zalecane jest śledzenie strony
internetowej ARP.

Informacje ze specjalistycznych źródeł
Jednym z rekomendowanych rozwiązań w
zakresie wsparcia przedsiębiorców w okresie

•

•
•
•
•
•

Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich
Przedsiębiorstw oraz prowadzisz rachunkowość
na zasadach pełnej księgowości?
Prowadzisz działalność minimum przez 12
miesięcy?
Twoje przychody za ostatni okres
obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?
Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)?
Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych
środków na finansowanie deficytu w kapitale
obrotowym
lub możliwości refinansowania aktualnie
leasingowanych środków transportu, uzyskania
karencji w spłacie
i wydłużenia okresu finansowania w czasie
trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do
momentu ustania
jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Jeśli tak, proponowane przez nas produkty w ramach
Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA są dla
Ciebie!

stanu zagrożenia epidemicznego oraz w stanie
epidemii jest uruchomienie instrumentów
interwencji, polegających na umożliwieniu
przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji finansowej, ubiegania się o różne
formy
wsparcia
finansowego.
Podmiotem, za pośrednictwem którego
państwo realizuje pomoc dla przedsiębiorców,
jest m.in. Agencja Rozwoju Przemysłu. ARP
dysponuje odpowiednimi kompetencjami i
instrumentami
finansowymi,
wyspecjalizowanymi w restrukturyzacji oraz
udzielaniu wsparcia dla przedsiębiorców oraz
wybranych branż. Projektowana ustawa
umożliwi wdrożenie przez ARP rozwiązań
przewidujących oferowanie przedsiębiorcom
różnych instrumentów wspierających bieżącą
płynność finansową, w oparciu o filary, na
podstawie których kapitał zostanie skierowany
w pierwszej kolejności tam, gdzie obecnie
występuje jego deficyt, w tym przede
wszystkim do sektora transportowego
zapewniająca utrzymanie finansowania
leasingowania floty transportowej. Pomoc
polegać będzie również na udzielaniu pożyczek
płynnościowych umożliwiających wsparcie
bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15
miesięczną karencją w spłacie.

OFERTA:
1.
2.
3.

LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W
SPŁACIE.
POŻYCZKA
OBROTOWA
NA
FINANSOWANIE
DEFICYTU
KAPITALE
OBROTOWYM.
POŻYCZKA
OBROTOWA
FINANSUJĄCA
WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE
MŚP.

Więcej na stronie: https://www.arp-tarcza.pl/

Ważne – tą pomoc należy zwrócić.
Ustawa w artykułach od 13 do 70 zmienia wiele Poprawki dają m. in. uprawnienie premierowi
ustaw, jednak nie ma to praktycznie żadnego w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, do
wpływu na działalność przedsiębiorców.
ustanowienia w drodze rozporządzenia dnia
wolnego od pracy. Inna pozwala na bezpłatne
korzystanie ze stron internetowych należących
do jednostek sektora finansów publicznych.

Kolejna przyjęta poprawka PiS przewiduje
wyłączenia ze stosowania, w okresie
obowiązywania
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, niektórych
przepisów
kodeksu
wyborczego
przy

przeprowadzaniu w 2020 r. wyborów
powszechnych na prezydenta. Chodzi o
regulacje w zakresie: podawania informacji do
wiadomości
wyborców
w
formie
obwieszczenia; wydawania zaświadczeń o
prawie do głosowania; głosowania przez
pełnomocnika; ustalania przez Państwową
Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania
i zarządzania przez nią druku tych kart.
Poprawki dotyczą też przedłużenia ważności
legitymacji
studenckich
i
legitymacji
służbowych nauczycieli akademickich, a także
legitymacji doktorantów, pozwalają także na
zawieszenie spłaty kredytu studenckiego do pół
roku.

ODRĘBNA INSTYTUCJA, NIE WPROWADZONA
OMAWIANĄ USTAWĄ.

7. Tarcza finansowa PFR
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program
pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich
przedsiębiorstw.
Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy
program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii
koronawirusa. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości blisko 100 mld
zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i
dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności
finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys.
polskich przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju.
Program składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB): Do
mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.
Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.
Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej PFR będzie
dostępne prosto i szybko wypłacane za pośrednictwem banków.
Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało charakter indywidualny i obejmuje zarówno
finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma
komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana
bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie odpowiedni formularz.

Terminy startu i zasady programu

➔ Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm będzie
obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków,
których lista zostanie opublikowana niebawem na stronie: https://pfr.pl/tarcza.html,
➔ Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu
zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.
➔ https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-TarczaFinansowa.pdf - Przewodnik po pomocy liczy 27 stron, zawiera niezbędne szczegóły.

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm
Rodzaj wsparcia - Finansowanie
Dla kogo - Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników
Kwota wsparcia - Do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata
Zasięg terytorialny - Cała Polska

Co zyskujesz? Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia
działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
Dla kogo?

W skrócie:
1. Zatrudnianie od 1-9 pracowników, obrót roczny 2 mln euro, spadek
obrotów 25%, rezydencja podatkowa w PL, niezaleganie ze składkami ZUS
na dzień 31.12.2019 r.
•

•

•
•

•
•

Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela
oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2
mln euro;
Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje 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 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 (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada
rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie
2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) 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 2019 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.

Jakie są warunki finansowania?
Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju,

przeznaczone na:
•

•
•

•

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia
środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy
(zakaz akwizycji).
dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową
spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na
płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem
przedsiębiorstwa,
zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać
będzie umowa subwencji.
Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania
finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w
szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z
wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.
Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza
Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej
subwencji.
Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości
spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości
wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na
skutek COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3
pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł
dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. zł.
Jakie są warunki umorzenia subwencji?
Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość
75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
•
•

25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu
12 miesięcy od jej udzielenia
dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego
zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu
subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do

utrzymywania miejsc pracy.
Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem
Rozwoju.
Jak ubiegać się o subwencję?
Informacja o dostępności
Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i będzie obsługiwana w
ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie
www.pfr.pl.

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm
Rodzaj wsparcia - Finansowanie
Dla kogo - Dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników
Kwota wsparcia - do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata
Zasięg terytorialny - Cała Polska

Co zyskujesz
Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia
działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania
straty na sprzedaży.

Terminy startu i zasady programu
Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za
pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których lista
zostanie opublikowana niebawem.
Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po
uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.

Dla kogo?
•

Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót

•

•
•

•
•

nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje 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 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 (Dz.U.
poz. 374, 567 i 568) Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu
posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał
podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) 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 2019 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.

Jakie są warunki finansowania?
Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu
Rozwoju, przeznaczone na:
•

•
•

•

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem
przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni
innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na
przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji
na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem
przedsiębiorstwa
zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu
określać będzie umowa subwencji.
Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania
finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie
automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych
(np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.
Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza
Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży
przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze

sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na
poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie
około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.
Jakie są warunki umorzenia subwencji?
Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości
75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących
zasadach:
•
•
•

25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12
miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio
wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a
Ministerstwem Rozwoju.
Jak ubiegać się o subwencję?
Informacja o dostępności
Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm zostanie uruchomiona w kwietniu br., i
będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista
będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.
PFR przewiduje również produkty dla m. in. dużych przedsiębiorców oraz inne produkty, o
którym tutaj wspomniano.

PYTANIA i ODPOWIEDZI
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju i przewodniczący Rady Nadzorczej BGK, tłumaczy
zasady wspierania biznesu w ramach tarczy finansowej.

Bartek Godusławski: Co z obecną pomocą, która została już uchwalona w ramach tarczy
antykryzysowej? Czy przedsiębiorcy, którzy z niej korzystają mogą także zwrócić się o wsparcie do
PFR?
Paweł Borys: Tarcza antykryzysowa zawiera trzy główne komponenty o wartości ponad 300 mld zł,
dotyczące wsparcia firm i ochrony miejsc pracy. Pierwszy, to są środki z budżetu państwa np.
zwolnienia ze składek na ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń na postojowym lub przy w obniżonym
wymiarze pracy, czy wydatki inwestycyjne. Drugi instrument to gwarancje kredytowe, czy dopłaty
Banku Gospodarstwa Krajowego, które mają pomóc w finansowaniu kredytowym w sektorze
bankowym o wartości od 50 do 100 mld zł. Tutaj ważne są także ubezpieczenia obrotu KUKE.
Dostępność płynności w bankach wspiera NBP, a KNF wydał pakiet impulsów nadzorczych, które
umożliwiają instytucjom finansowym np. udzielanie nowych kredytów lub wakacje kredytowe.
Trzecim działaniem jest bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców, głównie na dofinansowanie
miejsc pracy, przez PFR na kwotę 100 mld zł. Cała tarcza to skoordynowane działanie rządu, NBP,
UOKiK, KNF, ZUS i instytucji w ramach grupy PFR. Zakładamy, że te finansowania będzie można
łączyć. Finalnie zależy to warunków zgody Komisji Europejskiej, która powinna być udzielona w
ciągu najbliższych 5-10 dni.
Z jakiej pomocy PFR można skorzystać teraz, a które elementy wymagają najpierw notyfikacji z
Brukseli?
Cały program wymaga notyfikacji do KE, ponieważ aż 60 mld zł to środki bezzwrotne, a subwencje
dla małych i średnich firm są udzielane „za zero” tzn. bez prowizji i odsetek. Największe wsparcie
otrzymają mikro, małe i średnie firmy w kwocie 75 mld zł, z czego 75 proc. może być bezzwrotne,
czyli umorzone. Limit takiej pomocy w UE to obecnie 800 tys. euro, stąd u nas wynosi 3,5 mln zł.
Zakładamy, że działalności gospodarcze od 1 do 9 pracowników będą dostawały średnio 70-90 tys. zł
subwencji, a sektor MŚP średnio na firmę 1,9 mln zł. Jeżeli w najbliższych dniach otrzymamy zgody
KE, to do czwartego tygodnia kwietnia, chcemy uruchomić wypłaty środków.
Co jeśli KE się nie zgodzi?
W przypadku subwencji dla mikro firm i MŚP nie widzimy takiego ryzyka. W ubiegłym tygodniu na
wniosek wielu państwa KE zmieniła ogólne zasady (tzw. Temporary Framework) i możemy teraz
działać zgodnie z nimi. Jeśli chodzi o duże firmy toczy się w całej UE dyskusja. Część krajów
chciałaby bardziej rygorystycznych zasad udzielania pomocy, część możliwie elastycznych. Czekamy
na finalne stanowisko Komisji. Liczymy, że do uzgodnienia dojdzie w tym tygodniu.
Pomoc PFR będzie tylko dla prywatnych przedsiębiorców czy spółki Skarbu Państwa też mogą z
niej skorzystać?
Tak jak skutki pandemii nie rozróżniają spółek prywatnych od Skarbu Państwa, tak też program nie
przewiduje takiego rozróżnienia. Wsparcie mogą uzyskać wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają
co najmniej jedną osobę i mają rezydencję podatkową w Polsce.
Czy pomoc od PFR będzie przychodem do opodatkowania?
Podobny problem powstał także w odniesieniu do form wsparcia udzielanych przez Agencję Rozwoju
Przemysłu i rozmawiamy z ministrem finansów, by nie były traktowane jako przychód podlegający
opodatkowaniu.
Co jeśli przedsiębiorca w marcu lub lutym zwolnił już pracowników? Czy tarcza PFR go wówczas
nie osłoni?
Będzie mógł z niej skorzystać. Jednak w przypadku mikro firm kwota subwencji jest obliczana na

pracownika, stąd jeżeli pracodawca zatrudnia mniej to dostanie mniej pieniędzy. Chodzi nam
przecież o dofinansowanie miejsc pracy. Wiedząc o takim wsparciu może pracownika z powrotem
zatrudnić, a kwoty subwencji są duże to 12, 24 lub 36 tys. zł na zatrudnionego w zależności od tego
czy obroty spadną o ponad 25, 50 czy 75 proc. Takie same kryteria są dla sektora MŚP, ale tam
subwencja – przy odpowiednim spadku przychodów – wyniesie 4, 6 i 8 proc. ich wartości w 2019 r.
Czyli pracodawca może zwalniać i sięgać po pomoc?
Tak, ale otrzyma odpowiednio mniej z subwencji, więc jest bardzo silny bodziec do utrzymywania
zatrudnienia.
Jaki będzie mechanizm zmniejszający subwencję w małych i średnich firmach, w mikro to
oczywiście mniej na zatrudnionego?
W przypadku MŚP kwota umorzenia zależy w 25 proc. od utrzymania zatrudnienia, a w 25 proc. od
wielkości straty. Więc jest zachęta do utrzymania miejsc pracy, bo dzięki temu można liczyć na
bezzwrotną pomoc, która pokryje stratę. Jeśli jednak pracodawca musi zredukować liczbę
pracowników, wówczas patrzymy na jego przeciętne zatrudnienie przed otrzymaniem subwencji.
Jeśli w rok po jej otrzymaniu firm od 10 do 249 utrzyma zatrudnienie to dostanie umorzenie 25 proc.
otrzymanego wsparcia, a mikro firma 50 proc. W przypadku mikro firm za każde 10 proc. spadku
zatrudnienia, spada o 10 proc. wartość umorzenia. W przypadku MŚP spadek liczby miejsce pracy o
10 proc. zmniejsza subwencję o 5 proc. Ten program jest więc w istocie programem nie tylko wsparcia
przedsiębiorstw, ale przeciwdziałania bezrobociu.
Warunkiem otrzymania pomocy jest jednak spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w danym
miesiącu w ujęciu miesiąc do miesiąca lub rok do roku. Czy nie lepiej dawać wsparcie wszystkim
teraz, a później oceniać kto był nieuprawniony?
Szacujemy, że 55-60 proc. przedsiębiorstw doświadcza takiego spadku przychodów. Chcemy
rozwiązać problemy płynnościowe, ryzyka niewypłacalność i zwolnień w firmach, które mają realny
problem. Dlatego też apelujemy do przedsiębiorców, aby sięgali po to wsparcie w sposób rzetelny i
jeżeli rzeczywiście go potrzebują. Musimy zapewnić, że polscy podatnicy będą widzieli, że program
oparty jest o przejrzyste reguły i trafia do najbardziej potrzebujących. Oczywiście to jest niezmiernie
trudne, jeżeli chce się wdrożyć go w sposób prosty i szybki, niemniej szykujemy w PFR system
weryfikacji wniosków zintegrowany z bazami ZUS i Krajową Administracją Skarbową.
Kiedy muszę mieć spadek przychodów, żeby aplikować o subwencję? Jeśli w marcu spadło mi o 22
proc., a w pierwszych dniach kwietnia znacznie głębiej i w sumie łapałabym się na pomoc, to czy ją
dostaną?
Przedsiębiorca musi raportować miesięczny spadek przychodów w dowolnym miesiącu po 1 lutego
tego roku. Pomoc jest tak obliczona, że powinna zabezpieczyć funkcjonowanie firmy w okresie co
najmniej 6-9 miesięcy. Patrzymy jednak miesiącami kalendarzowymi, ponieważ umożliwia to prostą
weryfikację.
Jak długo taki wniosek będzie przez PFR rozpatrywany?
Planujemy, że całość procesu wnioskowania będzie on-line, a pieniądze na rachunku były po
maksymalnie dwóch dniach. Przedsiębiorca będzie składał wniosek i zawierał umowę poprzez
bankowość internetową swojego banku. To powinno zająć od 15 do 30 min. Taki wniosek
automatycznie będzie weryfikował PFR we współpracy z KIR, KAS i ZUS-em oraz banki. Co
pozytywne, banki bardzo aktywnie zaangażowały się we wdrożenie operacyjne. Już od kilku dni
pracuje z PFR non-stop nad wdrożeniem całego systemu zespół ponad 200 osób z kilkunastu
instytucji. Jednocześnie przygotowujemy model obsługi wniosków dla dużych firm w PFR.

Banki nie są instytucjami charytatywnymi, ile wyniesie ich prowizja?
Widziałbym poważne uzasadnienie do niepobierania opłat za wypłatę subwencji. Na pewno
przedsiębiorcy nie będą obciążani opłatami.
Ile firma ma czasu na ich spłatę?
Na część, która nie podlega umorzeniu, będą dwa lata. Zaczyna się miesiąc po upłynięciu roku od
otrzymania pomocy. Raty nie będą oczywiście oprocentowane. Cała subwencja dla mikro i MŚP jest
nieoprocentowana.

Pomoc rządu to transfer olbrzymiej masy pieniądza. Jak są zabezpieczone przed nadużyciami?
Tarcza to duży kredyt zaufania dla przedsiębiorców. Chcemy, by te procedury naprawdę były proste,
ale apelujemy, by korzystali ci, którzy potrzebują wsparcia, by nie było nadużyć. Natomiast będziemy
ograniczali ryzyko starając się sprawdzić podane fakty w systemach KAS i ZUS przed wypłaceniem
kwot. Także po 12 miesiącach, gdy będą zapadały decyzje dotyczące umorzenia części pożyczek
będziemy prowadzili weryfikację. Chcemy w dużej mierze zaufać przedsiębiorcom dając szybką
pomoc, ale umorzenia będą dokładniej sprawdzane.
Jak pan ocenia efekty pierwszych rozwiązań wprowadzonych już w ramach tarczy?
Po dziewięciu dniach działania nowych przepisów mamy już 600 tyś wniosków o skorzystanie z
różnych form pomocy. Ćwierć miliona osób zostało objęte dotacjami zatrudnienia. Stawiam tezę, że
gdyby nie ta pomoc zostałby już zwolnione. To jest konkretny efekt w ochronie miejsc pracy. Widać,
że praktycznie wszystkie mikrofirmy będą chciały skorzystać ze zwolnień ze składek na
ubezpieczenia społeczne. Skala pożyczek dla mikrofirm z Funduszy Pracy pokazuje jak bardzo
brakuje tam pieniędzy i jak ten program dla mikrofirm jest potrzebny. Widać zatory płatnicze, firmy
nie mają wpływów. Mamy więc trzy-cztery tygodnie, by wsparcie trafiło do firm.

Opracowano na podstawie:
-Ustawa z dnia 4lipca 2019r.o systemie instytucji rozwoju
-https://pfr.pl/oferta.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/6482416,tarcza-antykryzysowa-zasady-borys.html,
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57245,15-kwietnia-2020/70438,Wsparcie-dla-biznesu/718130,Polski-Fundusz-Rozwoju-ma-100-mld-zl-dla-firm.html

