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 Tarcza Finansowa to program, którego celem zminimalizowanie strat gospodarczych 
doznanych przez przedsiębiorców w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. 
 

Według podstawowych założeń programu podstawowym środkiem wsparcia przedsiębiorstw 
mają być subwencje finansowe, których znaczna część (do 75% wartości przyznanej 
subwencji) będzie bezzwrotna przy spełnieniu określonych warunków. 
 
Niniejsze opracowanie wskazuje podstawowe założenia programu, kryteria przyznawania 
subwencji oraz podstawowe zasady dotyczące przeznaczenia i zwrotu subwencji.  
 
W celu uzyskania pełnego wsparcia w zakresie analizy kryteriów przyznania subwencji oraz 
aplikowania o subwencję zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z prawnikami naszej 
kancelarii. 

 

Dla kogo przeznaczony jest program?  
 

Program jest przeznaczony dla: 
 

• mikroprzedsiębiorców; 
• małych przedsiębiorców; 
• średnich przedsiębiorców. 
 

Na pomoc dla mikroprzedsiębiorców przeznaczone są środki o 
łącznej wartości 25 miliardów złotych. Na pomoc dla małych i 
średnich przedsiębiorców przeznaczone są środki o łącznej wartości 
50 miliardów złotych. 

 

 

 

 



 

 

Podstawowe warunki uzyskania subwencji 
• status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy; 

• prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.; 

• spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) na skutek pandemii koronawirusa, w skali co najmniej 25% 
w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego 
miesiąca roku ubiegłego; 

• prowadzenie działalności gospodarczej na dzień składania wniosku o przyznanie wsparcia; 

• niepozostawanie w stanie likwidacji lub restrukturyzacji; 

• posiadanie (co do zasady) rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczanie 
podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub przez cały okres 
prowadzenia działalności, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność krócej niż przez 2 lata); 

• niezaleganie (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) z płatnościami składek na ubezpieczenie 
społeczne; 

• nieprowadzenie działalności w zakresie: 

o produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności 
indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 

o usług kredytowych, pożyczkowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i innych usług finansowych; 

o obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych. 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania przedsiębiorcy  

każdorazowo określa umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a Polskim Funduszem 

Rozwoju S.A.  

 



 

 

Wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorców 
Aby obliczyć maksymalną kwotę subwencji dla mikroprzedsiębiorcy należy uwzględnić liczbę 
pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy oraz kwotę bazową, która to kwota jest 
uzależniona od spadku przychodów na skutek pandemii koronawirusa. 

PROGI KWOTY BAZOWEJ: 

 
STOPIEŃ SPADKU PRZYCHODÓW 

NA SKUTEK PANDEMII 
WYSOKOŚĆ KWOTY BAZOWEJ NA 

JEDNEGO ZATRUDNIONEGO 

PRÓG I co najmniej 25%, ale mniej niż 50% 12.000 zł 

PRÓG II co najmniej 50%, ale mniej niż 75% 24.000 zł 

PRÓG III co najmniej 75%, aż do 100% 36.000 zł 

 

Przykładowo: 
Jeżeli mikroprzedsiębiorca odnotował na skutek pandemii koronawirusa spadek przychodów rzędu 
30% i zatrudnia pięciu pracowników, maksymalna kwota subwencji będzie ustalana w następujący 
sposób:  

12.000 zł (wysokość kwoty bazowej z odpowiedniego progu) x 5 (ilość pracowników) =  
60.000 zł (maksymalna wysokość subwencji) 

 



 

 

Wysokość subwencji dla małych i średnich przedsiębiorców 
Maksymalna wysokość subwencji dla małych i średnich przedsiębiorców zależy od indywidualnych 
czynników danego przedsiębiorcy. Kluczowymi czynnikami są skala spadku przychodów ze 
sprzedaży na skutek COVID-19 oraz poziom przychodów osiągniętych w 2019 r. W przypadku 
małych i średnich przedsiębiorców maksymalna kwota subwencji stanowi odpowiedni procent od 
przychodów uzyskanych w 2019 r. 
 

 STOPIEŃ SPADKU PRZYCHODÓW NA 
SKUTEK PANDEMII 

WARTOŚĆ SUBWENCJI WYRAŻONA JAKO 
% PRZYCHODÓW UZYSKANYCH W 2019 R. 

PRÓG I co najmniej 25%, ale mniej niż 50% 4% 

PRÓG II co najmniej 50%, ale mniej niż 75% 6% 

PRÓG III co najmniej 75%, aż do 100% 8% 

 

Przykładowo: 
Jeżeli przedsiębiorca odnotował na skutek pandemii spadek przychodów rzędu 30% i w 2019 r. 
osiągnął przychód rzędu 4.000.000 zł, maksymalna kwota subwencji będzie ustalana w następujący 
sposób:  

4% (odpowiednia wartość procentowa uzależniona od skali spadku przychodów) x 4.000.000 
(przychód z 2019 r.) = 160.000 zł (maksymalna wysokość subwencji) 

 



 

 

Przeznaczenie środków uzyskanych w ramach subwencji 

Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone wyłącznie na: 

• pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności na pokrycie: 

o wynagrodzeń Pracowników; 

o kosztów zakupu towarów i materiałów; 

o bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o 
podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

o wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym; 

o kosztów zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

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

 
 

Środki z subwencji nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela, ani osób lub 
podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Środki te nie mogą być również 
przeznaczone na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu. 

 
 
 



 

 

Podstawowe warunki dotyczące zwrotu subwencji 
Program Tarczy Finansowej PFR przewiduje pewne ogólne warunki zwrotów subwencji, które znajdują 
zastosowanie do każdego z beneficjentów programu, tj.: 

• 25% środków podlega zwrotowi bezwarunkowo, w przypadku każdej udzielonej subwencji; 

• 100% środków należy zwrócić w przypadku: 

o zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej; 

o zawieszenia działalności gospodarczej; 

o otwarcia likwidacji; 

o otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego 

− w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji; 

• kwota subwencji podlegająca zwrotowi jest spłacana w 24 równych, miesięcznych ratach, 
począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji. 

Ostateczna wysokość zwrotu subwencji jest jednak uzależniona od szeregu kryteriów, które podlegają 
szczegółowemu badaniu. Poza powyżej wskazanymi zasadami program przewiduje dodatkowe 
okoliczności, które mogą wpływać na wysokość zwrotu subwencji. Dla ustalenia ostatecznej wysokości 
zwrotu subwencji konieczne jest uwzględnienie w szczególności: 

• rodzaju przedsiębiorcy (mikro, mały, średni); 

• stopnia utrzymanego przez przedsiębiorcę średniego stanu zatrudnienia w okresie 12 pełnych 
miesięcy kalendarzowych; 

• stopnia straty gotówkowej odnotowanej w okresie 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca, 
w którym przedsiębiorca odnotował stratę po dniu 1 lutego 2020 r.; 

• formy opodatkowania działalności. 
 
 



 

 

 

W jaki sposób można wnioskować o wsparcie? 

 Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej składa się wyłącznie poprzez system 
bankowości elektronicznej banku biorącego udział w programie. Na dzień sporządzenia 
niniejszego opracowania do programu przystąpiły już największe banki w Polsce. Do programu 
dołączyły: 
 

• Alior Bank; 
• Millenium Bank; 
• Bank Pekao; 
• Bank Pocztowy;  
• BNP Paribas; 
• Bank Ochrony Środowiska; 
• Citi handlowy; 
• Crédit Agricole; 
• Getin Noble Bank; 
 
 

• IdeaBank; 
• ING; 
• mBank; 
• nest Bank; 
• PKO Bank Polski; 
• Santander; 
• Banki z Grupy BPS (Banki 

Spółdzielcze i Bank BPS); 
• SGB Banki Spółdzielcze. 

 



 

 

Kim jesteśmy? 

 

                

Dominik Sęczkowski 
partner | radca prawny 

+48 660 179 080 
dominik@sslg.pl 

Grzegorz Synal 
partner | radca prawny 

+48 793 060 036 
grzegorz@sslg.pl 

Robert Dąbrowski 
aplikant radcowski 

+48 42 307 18 92 
r.dabrowski@sslg.pl 

 
 
 
 
 

Dane kontaktowe: 
 

Sęczkowski Synal Legal Group 
Kancelaria Radców Prawnych sp.p. 
ul. Targowa 27, 90-043 Łódź 
+ 48 42 307 18 92 
kancelaria@sslg.pl 

Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej. Opracowanie 
zostało przygotowane w oparciu o stan prawny oraz o informacje i 
regulamin udostępnione przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. 
aktualne w dniu 6 maja 2020 r. Autor opracowania nie ponosi 
odpowiedzialności za ujemne skutki wykorzystania informacji bez 
uprzedniej, szczegółowej analizy konkretnego stanu faktycznego 
oraz obowiązującego prawnego. Wykorzystanie informacji 
objętych niniejszym opracowaniem winno każdorazowo 
uwzględniać wszelkie aspekty danego stanu faktycznego i 
aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
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