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Lp.  Data przyjęcia 

zmiany przez PFR 
Zmieniana/dodawana 
jednostka redakcyjna 

Brzmienie przed zmianą  Brzmienie po zmianie 

1.  13.05.2020 zmiana definicji – 

„Beneficjent” 

„Beneficjent oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa 
Przedsiębiorców pod warunkiem uznania, iż podmiot ten spełnia warunki 
przyznania mu statusu Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, wnioskującego do PFR 
o udzielenie Subwencji Finansowej, lub któremu PFR udzielił Subwencji 
Finansowej”. 

„Beneficjent oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do 
udziału w Programie, przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa 
Przedsiębiorców pod warunkiem uznania, iż podmiot ten spełnia warunki 
przyznania mu statusu Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, wnioskującego do 
PFR o udzielenie Subwencji Finansowej, lub któremu PFR udzielił Subwencji 
Finansowej”. 

2.  13.05.2020 zmiana definicji – 

„Mikroprzedsiębiorca” 

„Mikroprzedsiębiorca na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do 
pomocy zgodnie z niniejszym Regulaminem oznacza Beneficjenta, który 
łącznie spełnia następujące warunki: (i) zatrudnia, co najmniej jednego 
pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem 
właściciela), oraz (ii) jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 
r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR. 
 
Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy jako podmiotu 
uprawnionego do pomocy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną 
na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się 
pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, 
wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego”. 
 

„Mikroprzedsiębiorca oznacza, na potrzeby określenia podmiotu 
uprawnionego do udziału w Programie, zgodnie z niniejszym 
Regulaminem, Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r. łącznie spełnia 
następujące warunki: (i) zatrudnia, co najmniej jednego pracownika oraz 
nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz (ii) 
jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 
kwoty 2 mln EUR. 
 
Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy jako podmiotu 
uprawnionego do udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach 
macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i 
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 
 
Określenie statusu Mikroprzedsiębiorcy powinno uwzględniać inne 
warunki określone w treści niniejszego Regulaminu oraz Załącznika I do 
Rozporządzenia Pomocowego”. 



REJESTR ZMIAN REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM "TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I 

ŚREDNICH FIRM" 

 
3.  13.05.2020 zmiana definicji – „MŚP” „MŚP oznacza przedsiębiorcę, który (a) zatrudnia do 249 Pracowników (z 

wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 
50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 
EUR, (b) nie jest Mikroprzedsiębiorcą, lub (ii) nie jest beneficjentem 
finansowania udzielonego w ramach programu rządowego pt. "Tarcza 
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm". 
 
Na potrzeby ustalenia statusu MŚP przez pracownika rozumie się osobę 
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie 
uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, 
rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania 
zawodowego”. 

„MŚP oznacza na potrzeby ustalenia podmiotu uprawnionego do udziału 
w Programie Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r. (a) zatrudnia do 249 
pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. 
nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie 
przekroczyła 43.000.000 EUR, (b) nie jest Mikroprzedsiębiorcą, oraz (c) nie 
jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu 
rządowego pt. "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych 
Firm". 
 
Na potrzeby ustalenia statusu MŚP, jako podmiotu uprawnionego do 
udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez pracownika 
rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za 
pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, 
ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu 
przygotowania zawodowego. 
 
Określenie statusu MŚP powinno uwzględniać inne warunki określone w 
treści niniejszego Regulaminu oraz Załącznika I do Rozporządzenia 
Pomocowego”. 

4.  13.05.2020 zmiana definicji – 

„Odwołanie” 

„Odwołanie oznacza każdy zestaw oświadczeń wiedzy i woli (w tym, w 
szczególności, oświadczeń o upoważnieniu określonych podmiotów do 
przekazania informacji objętych odpowiednimi tajemnicami prawnie 
chronionymi) Beneficjenta lub Osoby Upoważnionej inny niż Wniosek 
Subwencyjny, złożonych wobec PFR za pośrednictwem Banku i z 
wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, w celu uzyskania Subwencji 
Finansowej lub podwyższenia jej uprzednio otrzymanej kwoty, w sposób, w 
terminie i na warunkach określonych w Dokumentach Programowych, o 
treści zasadniczo odpowiadającej par. 1 Umowy Subwencji Finansowej”. 

„Odwołanie oznacza każdy zestaw oświadczeń wiedzy i woli (w tym, w 
szczególności, oświadczeń o upoważnieniu określonych podmiotów do 
przekazania informacji objętych odpowiednimi tajemnicami prawnie 
chronionymi) Beneficjenta lub Osoby Upoważnionej inny niż Wniosek 
Subwencyjny, złożonych wobec PFR za pośrednictwem Banku i z 
wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, w celu podwyższenia 
uprzednio otrzymanej kwoty Subwencji Finansowej, w sposób, w terminie 
i na warunkach określonych w Dokumentach Programowych, o treści 
zasadniczo odpowiadającej par. 1 Umowy Subwencji Finansowej. 

5.  13.05.2020 zmiana definicji – 

„Podręcznik” 

„Podręcznik oznacza materiał informacyjny pt. „Poradnik dla mikro, małych i 
średnich firm po tarczy finansowej PFR” oraz dokument obejmujący 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przygotowane przez PFR, 
zawierające szczegółowe informacje o Programie, sposobach weryfikacji 
Warunków Programowych oraz sposobie ubiegania się o przyznanie 
Finansowania Programowego”. 

„Podręcznik oznacza (i) materiał informacyjny pt. „Poradnik dla mikro, 
małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR”, oraz (ii) dokument 
obejmujący odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przygotowane 
przez PFR oraz (iii) inne materiały informacyjne publikowane przez PFR na 
stronie www.pfrsa.pl, zawierające szczegółowe informacje o Programie, 
sposobach weryfikacji Warunków Programowych oraz sposobie ubiegania 
się o przyznanie Finansowania Programowego. Materiały, o których mowa 
w z daniu poprzednim mają charakter wyłącznie informacyjny”. 
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6.  13.05.2020 zmiana definicji – 

„Przedsiębiorstwa 

Partnerskie” 

„Przedsiębiorstwa Partnerskie oznacza wszystkie przedsiębiorstwa, które nie 
są powiązane, ale między którymi istnieją następujące związki - 
przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) 
posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem 
powiązanym, co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa działającego 
na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim 
przedsiębiorstwie”. 

„Przedsiębiorstwa Partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które 
nie są Przedsiębiorstwami Powiązanymi zgodnie z niniejszym 
Regulaminem i między którymi istnieją następujące związki - 
przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) 
posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym 
Przedsiębiorstwem Powiązanym, co najmniej 25% kapitału innego 
przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu 
downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem 
metodologii przyjętej w Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego”. 

7.  13.05.2020 zmiana definicji – 

„Przedsiębiorstwa 

Powiązane” 

„Przedsiębiorstwa Powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w 
jednym z poniższych związków: (i) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu 
w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka, (ii) 
przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków 
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego 
przedsiębiorstwa, (iii) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący 
wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym 
przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki, (iv) 
przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem 
innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi 
udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, 
większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym 
przedsiębiorstwie”. 

„Przedsiębiorstwa Powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają 
w jednym z poniższych związków: (i) przedsiębiorstwo ma większość praw 
głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub 
członka, (ii) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość 
członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego 
innego przedsiębiorstwa, (iii) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać 
dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy 
zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub 
umowie spółki, (iv) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem 
lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy 
umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego 
przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub 
członków w tym przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem metodologii 
przyjętej w  Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego”. 

8.  13.05.2020 zmiana definicji – „Raj 

Podatkowy” 

„Raj Podatkowy oznacza „raj podatkowy” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w 
sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach 
podatkowych (2020/C 64/03)”. 

„Raj Podatkowy oznacza „raj podatkowy” w rozumieniu Konkluzji Rady UE 
w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach 
podatkowych (2020/C 64/03) – Konkluzja Rady UE dostępna jest pod 
następującym linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:064:FULL&from=EN”. 

9.  13.05.2020 § 5 ust. 1  „Maksymalna kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać MŚP, jest 
określana procentowo w relacji do poziomu przychodów MŚP ze sprzedaży 
w 2019 r. oraz zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z COVID-
19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 
względem: (i) miesiąca kalendarzowego odpowiadającego mu w roku 
poprzednim albo (ii) miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc 
złożenia wniosku. Kwoty Subwencji Finansowej mogą przyjąć: (i) 4%, (ii) 6% 
lub (iii) 8% wartości przychodów ze sprzedaży przy odpowiednio ich spadku 
o minimum 25%, 50% i 75%”. 

„Maksymalna kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać MŚP, jest 
określana procentowo w relacji do poziomu przychodów MŚP ze sprzedaży 
w 2019 r. oraz zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z 
COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku względem: (i) miesiąca kalendarzowego odpowiadającego mu w 
roku poprzednim albo (ii) miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 
miesiąc kalendarzowy przed dniem złożenia wniosku. Kwoty Subwencji 
Finansowej mogą przyjąć: (i) 4%, (ii) 6% lub (iii) 8% wartości przychodów ze 
sprzedaży przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%”. 



REJESTR ZMIAN REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM "TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I 

ŚREDNICH FIRM" 

 
10.  13.05.2020 § 10 ust. 2 „O udział w Programie mogą ubiegać się Beneficjenci będący osobami 

fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 
zdolność do nabywania praw i obowiązków we własnym imieniu, wykonujący 
działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie 
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w każdym przypadku pod 
warunkiem posiadania przez Beneficjenta statusu Mikroprzedsiębiorcy lub 
MŚP”. 
 

„O udział w Programie mogą ubiegać się Beneficjenci będący osobami 
fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 
zdolność do nabywania praw i obowiązków we własnym imieniu, 
wykonujący działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w 
zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w każdym 
przypadku pod warunkiem posiadania przez Beneficjenta statusu 
Mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP w rozumieniu niniejszego Regulaminu”. 

11.  13.05.2020 § 10 ust. 3 „Określając status Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, Beneficjent jest 
zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w 
ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach 
grup kapitałowych), które mogą mieć następujący charakter i w razie 
konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych 
w następujący sposób: (i) przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada 
Przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie liczby pracowników 
oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane 
przedsiębiorstw powiązanych, (ii) przypadku gdy dane przedsiębiorstwo 
posiada Przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby 
pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane 
przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w 
kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) 
- nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture 
capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych prowadzących regularną 
działalność inwestycyjną jako tzw. „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota 
inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 
000 EUR; inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego”. 

„Określając status Mikroprzedsiębiorstwa lub MŚP, Beneficjent jest 
zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w 
ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach 
grup kapitałowych), które mogą mieć następujący charakter i w razie 
konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych 
w następujący sposób: (i) przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada 
Przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie liczby 
pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości 
dane przedsiębiorstw powiązanych, (ii) przypadku gdy dane 
przedsiębiorstwo posiada Przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych 
w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej 
dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do 
procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć 
pod uwagę wyższy udział) - nie dotyczy to (i) publicznych korporacji 
inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych lub grupy osób 
fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną w oparciu o 
venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (jako tzw. 
„anioły biznesu”), o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno 
przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR, (ii) uczelni wyższych lub 
ośrodków badawczych nienastawionych na zysk, (iii) inwestorów 
instytucjonalnych, w tym funduszy rozwoju regionalnego, (iv) niezależnych 
władz lokalnych z rocznym budżetem poniżej 10.000.000 EUR oraz liczbą 
mieszkańców poniżej 5 000”. 

12.  13.05.2020 po § 10 ust. 13 dodaje się 

ust. 14 

 „Podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest 
kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, 
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego będzie 
zawsze uznawany za duże przedsiębiorstwo.” 

13.  13.05.2020 po nowo dodanym § 10 ust. 

14 dodaje się ust. 15 

 „Postanowienia ust. 14 nie dotyczą spółek komunalnych kontrolowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, których budżet nie przekracza 
rocznie równowartości w PLN kwoty EUR 10.000.000 EUR oraz liczba 
mieszkańców nie przekracza 5.000 mieszkańców oraz w których udział 
jednostki samorządu terytorialnego jest nie większy niż 50 %.” 
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14.  13.05.2020 § 11 ust. 8  „Rachunek bankowy do wypłaty Subwencji Finansowej wskazany PFR przez 

Beneficjenta musi być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym 
w PLN dla Beneficjenta (weryfikacja przynależności rachunku bankowego 
będzie obywała się według numeru NIP Beneficjenta). W szczególności 
rachunek wskazany we Wniosku nie może być rachunkiem technicznym lub 
pomocniczym, rachunkiem, w którym udostępniony jest kredyt w rachunku 
bieżącym, linia kredytowa lub inny produkt kredytowy, rachunkiem 
oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej ani 
rachunkiem rozliczeniowym karty kredytowej”. 

„Rachunek bankowy do wypłaty Subwencji Finansowej wskazany PFR przez 
Beneficjenta musi być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, 
prowadzonym w PLN dla Beneficjenta (weryfikacja przynależności 
rachunku bankowego będzie obywała się według numeru NIP 
Beneficjenta). W szczególności rachunek wskazany we Wniosku nie może 
być rachunkiem technicznym, rachunkiem oszczędnościowo 
rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej ani rachunkiem 
rozliczeniowym karty kredytowej”. 

15.  13.05.2020 po § 11 ust. 12 dodaje się 

nowy ust. 13 i 14 

 „13. W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał Subwencję Finansową na 
podstawie nieprawdziwych oświadczeń, od których uzależnione było 
udzielenie Subwencji Finansowej lub wysokość Subwencji Finansowej, 
Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 
14 Dni Roboczych od dnia otrzymania Subwencji Finansowej, zwrotu 
Subwencji Finansowej lub jej części na wyodrębniony rachunek techniczny 
Banku. Informację o numerach rachunków bankowych, na które można 
dokonać zwrotu Subwencji Finansowej lub jej części udziela Bank. 
14. Postanowienia ust. 13 stosuje się odpowiednio w każdym przypadku, 
gdy Beneficjent zamierza dokonać zwrotu Subwencji Finansowej w całości 
lub części przed terminem”. 

16.  13.05.2020 po § 13 dodaje się nowy § 14 

- numeracja paragrafów po 

nowym § 14 ulega stosownej 

zmianie 

 „1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących 
Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za 
pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem 
dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia 
Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem 
udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a 
rzeczywistym stanem faktycznym lub (ii) błędu Beneficjenta w złożonym 
Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie 
rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować 
Beneficjent.  
2. Wszelkie zapytania, o których mowa w ust. 1 powyżej należy kierować 
do PFR za pośrednictwem Banku, w którym Beneficjent złożył Wniosek.” 

17.   w § 16 ust. 1 otrzymuje 

następujące brzmienie 

numeracja ustępów po 

nowym ust. 1 ulega 

stosownej zmianie 

 „PFR może przekazywać informacje, dotyczące niniejszego Regulaminu, w 
formie komunikatów publikowanych na stronie www.pfrsa.pl. Komunikaty 
mają charakter informacyjny.” 

 


