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Lp.  Data przyjęcia 
zmiany przez PFR 

Zmieniana/dodawana 
jednostka redakcyjna 

Brzmienie przed zmianą  Brzmienie po zmianie 

1.  13.04.2021 Zmiana definicji – „Decyzja” „oznacza decyzję PFR o udzieleniu (w części lub w całości) bądź odmowie 
udzielenia Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek lub Odwołanie, 
przy podejmowaniu której PFR działa na podstawie i w zakresie określonym 
w Dokumentach Programowych” 

„oznacza, w zależności od kontekstu, decyzję PFR o: (i) udzieleniu (w części 
lub w całości) bądź odmowie udzielenia Subwencji Finansowej, w 
odpowiedzi na Wniosek lub Odwołanie, (ii) wysokości Subwencji 
Finansowej podlegającej zwrotowi w ramach rozliczenia Subwencji 
Finansowej, lub (iii) zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które 
uniemożliwiają ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej 
zwrotowi, przy podejmowaniu których PFR działa na podstawie i w zakresie 
określonym w Dokumentach Programowych.” 

2.  13.04.2021 Dodanie definicji – 

„Harmonogram spłaty” 

 „oznacza dokument udostępniony Beneficjentowi przez Bank, działający w 
imieniu PFR, w formie dokumentowej, zawierający w szczególności 
informacje o wysokości poszczególnych rat Subwencji Finansowej 
podlegającej zwrotowi, numerze rachunku bankowego do spłaty tych rat 
oraz terminie wymagalności poszczególnych rat.” 

3.  13.04.2021 Dodanie definicji – 

„Oświadczenie o rozliczeniu” 

 „oznacza zestaw oświadczeń wiedzy i woli Beneficjenta lub Osoby 
Upoważnionej złożonych wobec PFR, za pośrednictwem Banku i z 
wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, w celu rozliczenia otrzymanej 
przez Beneficjenta Subwencji Finansowej, w sposób, w terminie i na 
warunkach określonych w Dokumentach Programowych.” 

4.  13.04.2021 Zmiana definicji – 

„Pracownik” 

„oznacza: osobę fizyczną (i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa 
pozostaje z Beneficjentem w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez 
Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu 
zatrudnienia Beneficjenta dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości 
Subwencji Finansowej przysługującej Beneficjentowi, z zastrzeżeniem, że 
stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub 
(ii) współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej 
współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich 
jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), która była zgłoszona przez 
Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu 
zatrudnienia dla potrzeby określenia maksymalnej wysokości Subwencji 
Finansowej przysługującej Beneficjentowi.” 

„oznacza: osobę fizyczną (i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa 
pozostaje z Beneficjentem w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez 
Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu 
zatrudnienia Beneficjenta dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości 
Subwencji Finansowej przysługującej Beneficjentowi lub wysokości kwoty 
Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi przez Beneficjenta, z 
zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy lub (ii) współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od 
formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów 
cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), która 
była zgłoszona przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień 
ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeby określenia maksymalnej 
wysokości Subwencji Finansowej przysługującej Beneficjentowi lub 
wysokości kwoty Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi przez 
Beneficjenta.” 

5.  13.04.2021 § 3 ust. 4 „Szczegółowe warunki Finansowania Programowego, zakres zobowiązań 
Beneficjentów oraz zasady i warunki zwrotu przez Beneficjenta, lub 
częściowego zwolnienia Beneficjenta ze obowiązku zwrotu, udzielonego mu 
Finansowania Programowego określa Umowa Subwencji Finansowej 
zawierana pomiędzy Beneficjentem i PFR.” 

„Szczegółowe warunki Finansowania Programowego, zakres zobowiązań 
Beneficjentów oraz zasady i warunki zwrotu przez Beneficjenta, lub 
częściowego zwolnienia Beneficjenta z obowiązku zwrotu, udzielonego mu 
Finansowania Programowego określa Umowa Subwencji Finansowej 
zawierana pomiędzy Beneficjentem i PFR.” 
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6.  13.04.2021 § 4 ust. 4 lit. b) pkt ii) 
“w przypadku utrzymania przez Beneficjenta średniej liczby Pracowników 
(średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w 
stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego datę złożenia Wniosku, na poziomie: (…)” 

„w przypadku utrzymania przez Beneficjenta średniej liczby Pracowników 
(średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, 
liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę 
zawarcia Umowy Subwencji Finansowej w stosunku do liczby 
Pracowników, na których Beneficjent otrzymał Subwencję Finansową, na 
poziomie: (…)” 
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7.  13.04.2021 § 4 ust. 6 otrzymuje 

następujące brzmienie 

 

Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację Mikroprzedsiębiorców 
działających w wybranych branżach najbardziej dotkniętych skutkami 
obostrzeń administracyjnych związanych z Covid-19 oraz mając na celu 
dodatkową ochronę podmiotów działających w tych branżach, 
Mikroprzedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

a) nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej (w 
tym nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej), 
(ii) nie otworzyli likwidacji (jeżeli dotyczy) lub (iii) nie 
otworzyli postępowania 
upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie 
od daty przyznania Subwencji Finansowej do daty 
wydania Decyzji określającej kwotę Subwencji Finansowej 
podlegającą zwrotowi;  

b) ich zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz 
ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej albo rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 31 
grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z niżej 
wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych 
zgodnie z PKD: 

i. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z 
papieru i tektury; 

ii. 18.12.Z Pozostałe drukowanie; 
iii. 18.13.Z Działalność usługowa związana z 

przygotowywaniem do druku; 
iv. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi; 
v. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; 
vi. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  
vii. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów 

skórzanych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach; 

viii. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, 
nasion, nawozów, żywych zwierząt 
domowych, karmy dla zwierząt domowych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

ix. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, 
napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 
na straganach i targowiskach;  

x. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów 
tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 
straganach i targowiskach;  
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xi. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych 
wyrobów prowadzona na straganach 
i targowiskach;  

xii. 49.39.Z Pozostały transport lądowy 
pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 

xiii. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty 
zakwaterowania; 55.20.Z Obiekty noclegowe 
turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania;  

xiv. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i 

miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  

xv. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki 

gastronomiczne;  

xvi. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;  

xvii. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie 

żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering); 

xviii. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność 

gastronomiczna;  

xix. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie 

napojów; 

xx. 59.11.Z Działalność związana z produkcją 

filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

xxi. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana 

z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi; 

xxii. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją 

filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

xxiii. 59.14.Z Działalność związana z projekcją 

filmów;  

xxiv. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań 

dźwiękowych i muzycznych; 

xxv. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 

xxvi. 74.20.Z Działalność fotograficzna;  

xxvii. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego;  

xxviii. 79.11.A Działalność agentów turystycznych;  
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xxix. 79.11.B Działalność pośredników 

turystycznych; 

xxx. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; 

xxxi. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych;  

xxxii. 79.90.B Działalność w zakresie informacji 

turystycznej;  

xxxiii. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w 

zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;  

xxxiv. 82.30.Z Działalność związana z organizacją 

targów, wystaw i kongresów;  

xxxv. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej 

oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;  

xxxvi. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji 

artystycznej; 

xxxvii. 85.59.A Nauka języków obcych; 

xxxviii. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy 

edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

xxxix. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;  

xl. 86.90.D Działalność paramedyczna;  

xli. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem 

przedstawień artystycznych;  

xlii. 90.02.Z Działalność wspomagająca 

wystawianie przedstawień artystycznych;  

xliii. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;  

xliv. 91.02.Z Działalność muzeów; 

xlv. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;  

xlvi. 93.12.Z Działalność klubów sportowych; 

xlvii. 93.13.Z Działalność obiektów służących 

poprawie kondycji fizycznej;  

xlviii. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze 

sportem;  

xlix. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i 

parków rozrywki;  

l. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów 

strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie 

innych form rozrywki lub rekreacji 
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organizowanych w pomieszczeniach lub w 

innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;  

li. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i 

rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

lii. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i 

rekreacyjna;  

liii. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów 

włókienniczych i futrzarskich; 

liv. 96.04.Z Działalność usługowa związana z 

poprawą kondycji fizycznej, 

 
c) odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze 

sprzedaży alternatywnie (A) w okresie od 1 kwietnia 2020 

r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 

kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub (B) w okresie 

od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 

grudnia 2019 r.; oraz 

d) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały statusu 

przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w 

rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego, 

będą zwolnione z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości. 
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8.  13.04.2021 § 4 ust. 6 ulega zmianie 

redakcyjnej na § 4 ust. 7 

  

9.  13.04.2021 dotychczasowy § 4 ust. 7 

(obecnie § 4 ust. 8)  

„Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca 
kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od 
daty Decyzji PFR o przyznaniu Subwencji Finansowej.” 

„Powyższe warunki podlegają badaniu nie później niż w terminie 10 Dni 
Roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie Oświadczenia 
o Rozliczeniu.” 
 

10.  13.04.2021 dotychczasowy § 4 ust.  8 i 9 

usuwa się; § 4 ust. 10 ulega 

zmianie redakcyjnej na § 4 

ust. 9  

  

11.  13.04.2021 § 5 ust. 4 lit. b) pkt ii)  „w wysokości dodatkowo do 25% kwoty Subwencji Finansowej 
pomniejszonej o wykazaną przez MŚP skumulowaną stratę gotówkową na 
sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym 
MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została 
podjęta Decyzja PFR o przyznaniu Subwencji Finansowej, rozumianą w 
zależności od formy działalności w następujący sposób: b: 1. dla MŚP 
prowadzących pełną rachunkowość gotówkową – strata na sprzedaży to 
odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z 
wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub 
wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów; 2. dla MŚP rozliczających 
się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiadającą kwocie 
wykazanej straty; oraz 3. dla MŚP rozliczających się na podstawie karty 
podatkowej lub na ryczałcie – stratę na sprzedaży oblicza się jako 
skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży, oraz” 

„w wysokości dodatkowo do 25% kwoty Subwencji Finansowej 
pomniejszonej o wykazaną przez MŚP skumulowaną stratę gotówkową na 
sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym 
MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym 
została podjęta Decyzja PFR o przyznaniu Subwencji Finansowej, 
rozumianą w zależności od formy działalności w następujący sposób: 1. dla 
MŚP prowadzących księgi rachunkowe –to odzwierciedlona w rachunku 
zysków i strat strata na sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji; 2. 
dla MŚP rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – 
odpowiadającą kwocie wykazanej straty; oraz 3. dla MŚP rozliczających się 
na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – stratę na sprzedaży 
oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży w 
porównaniu do przychodów z analogicznego okresu roku poprzedniego, 
oraz” 
 

12.  13.04.2021 § 5 ust. 4 lit. b) pkt iii) „w przypadku utrzymania przez MŚP średniej liczby Pracowników (średnie 
zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca 
miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia Wniosku o 
udzielenie Subwencji Finansowej, w stosunku do średniego stanu 
zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby Pracowników na 
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie: (…)” 

„w przypadku utrzymania przez MŚP średniej liczby Pracowników (średnie 

zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca 

miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia Umowy 

Subwencji Finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 

2019 r., obliczanego jako średnia z liczby Pracowników na dzień 31 grudnia 

2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie: (…)” 
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13.  13.04.2021 § 5 ust. 4 otrzymuje 

następujące brzmienie 

 a) Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację MŚP 
działających w wybranych branżach najbardziej 
dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych 
związanych z Covid-19 oraz mając na celu dodatkową 
ochronę podmiotów działających w tych branżach, MŚP, 
które spełniają łącznie następujące warunki: nie 
zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej (w 
tym nie zawiesiły prowadzenia działalności 
gospodarczej), (ii) nie otworzyły likwidacji (jeżeli dotyczy) 
lub (iii) nie otworzyły postępowania 
upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie 
od daty przyznania Subwencji Finansowej do daty 
wydania Decyzji określającej kwotę Subwencji 
Finansowej podlegającą zwrotowi Subwencji Finansowej;  

b) ich zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz 

ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej albo rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z niżej 

wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych 

zgodnie z PKD: 

i. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z 

papieru i tektury; 

ii. 18.12.Z Pozostałe drukowanie; 

iii. 18.13.Z Działalność usługowa związana z 

przygotowywaniem do druku; 

iv. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi; 

v. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; 

vi. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  

vii. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów 

skórzanych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach; 

viii. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, 

nasion, nawozów, żywych zwierząt 
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domowych, karmy dla zwierząt domowych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

ix. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 

na straganach i targowiskach;  

x. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów 

tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach;  

xi. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych 

wyrobów prowadzona na straganach 

i targowiskach;  

xii. 49.39.Z Pozostały transport lądowy 

pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; 

xiii. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty 

zakwaterowania;  

xiv. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i 

miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  

xv. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki 

gastronomiczne;  

xvi. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;  

xvii. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie 

żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering); 

xviii. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność 

gastronomiczna;  

xix. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie 

napojów; 

xx. 59.11.Z Działalność związana z produkcją 

filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 
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xxi. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana 

z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi; 

xxii. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją 

filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

xxiii. 59.14.Z Działalność związana z projekcją 

filmów;  

xxiv. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań 

dźwiękowych i muzycznych; 

xxv. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 

xxvi. 74.20.Z Działalność fotograficzna;  

xxvii. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego;  

xxviii. 79.11.A Działalność agentów turystycznych;  

xxix. 79.11.B Działalność pośredników 

turystycznych; 

xxx. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; 

xxxi. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych;  

xxxii. 79.90.B Działalność w zakresie informacji 

turystycznej;  

xxxiii. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w 

zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;  

xxxiv. 82.30.Z Działalność związana z organizacją 

targów, wystaw i kongresów;  

xxxv. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej 

oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;  

xxxvi. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji 

artystycznej; 

xxxvii. 85.59.A Nauka języków obcych; 

xxxviii. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy 

edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

xxxix. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;  

xl. 86.90.D Działalność paramedyczna;  

xli. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem 

przedstawień artystycznych;  
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xlii. 90.02.Z Działalność wspomagająca 

wystawianie przedstawień artystycznych;  

xliii. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;  

xliv. 91.02.Z Działalność muzeów; 

xlv. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;  

xlvi. 93.12.Z Działalność klubów sportowych; 

xlvii. 93.13.Z Działalność obiektów służących 

poprawie kondycji fizycznej;  

xlviii. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze 

sportem;  

xlix. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i 

parków rozrywki;  

l. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów 

strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie 

innych form rozrywki lub rekreacji 

organizowanych w pomieszczeniach lub w 

innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;  

li. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i 

rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

lii. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i 

rekreacyjna;  

liii. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów 

włókienniczych i futrzarskich; 

liv. 96.04.Z Działalność usługowa związana z 

poprawą kondycji fizycznej, 

c) odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze 

sprzedaży alternatywnie (A) w okresie od 1 kwietnia 2020 

r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 

kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub (B) w okresie 

od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w 

porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 

grudnia 2019 r.; oraz 

d) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały statusu 

przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w 

rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego, 

będą zwolnione z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości.” 
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14.  13.04.2021 dotychczasowy § 5 ust. 4 

ulega zmianie redakcyjnej na 

§ 5 ust. 5  

„W wyjątkowych przypadkach, PFR może podjąć decyzję o zmianie 
warunków umorzenia dla MŚP, których spadek przychodów ze sprzedaży 
wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuację danego 
MŚP.” 

„W wyjątkowych przypadkach, PFR może podjąć decyzję o zmianie 

warunków zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej dla MŚP, 

których spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł więcej niż 75%, mając na 

uwadze indywidualną sytuację danego MŚP.” 

 

15.  13.04.2021 dotychczasowy § 5 ust. 5 

ulega zmianie redakcyjnej na 

§ 5 ust. 6 

„Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca 
kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dniu przyznania 
Subwencji Finansowej .” 

„Powyższe warunki podlegają badaniu nie później niż w terminie 10 Dni 

Roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie Oświadczenia 

o Rozliczeniu.” 

 

16.  13.04.2021 dotychczasowy § 5 ust.  6 i 7 

usuwa się; § 5 ust. 8 ulega 

zmianie redakcyjnej na § 5 

ust. 7 
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17.  13.04.2021 po § 5 dodaje się § 51  Zasady rozliczenia i zwrotu Subwencji Finansowej 
1. W celu rozliczenia Subwencji Finansowej Beneficjent zobowiązany 

jest złożyć Oświadczenie o Rozliczeniu poprzez Bankowość 
Elektroniczną Banku, za pośrednictwem którego zawarł Umowę 
Subwencji Finansowej. 

2. Procedura składania Oświadczenia o Rozliczeniu przebiega w 
następujący sposób: 

a) Oświadczenie o Rozliczeniu składane jest nie wcześniej niż 

pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia 

wypłaty Subwencji Finansowej oraz nie później niż w 

terminie 10 Dni Roboczych od upływu 12 miesięcy 

liczonych od dnia wypłaty Subwencji Finansowej – dla 

uniknięcia wątpliwości pierwszy dzień po upływie 12 

miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji Finansowej 

jest uwzględniany przy obliczaniu terminu na złożenie 

Oświadczenia o Rozliczeniu; 

b) Oświadczenie o Rozliczeniu może zostać złożone w 

imieniu Beneficjenta wyłącznie jednoosobowo przez 

osobę, która posiada dostęp do Bankowości 

Elektronicznej Beneficjenta w Banku, za pośrednictwem 

którego zawarta została Umowa Subwencji Finansowej. 

Oświadczenie o Rozliczeniu złożone przez osobę 

wskazaną w zdaniu poprzednim będzie traktowane jako 

oświadczenie złożone przez Osobę Upoważnioną; 

c) treść Oświadczenia o Rozliczeniu jest weryfikowana przez 

Bank pod kątem jej kompletności i wstępnej zgodności z 

Warunkami Programowymi, w zakresie ustalonym między 

PFR i Bankiem, przy czym złożenie Oświadczenia o 

Rozliczeniu nie jest możliwe do czasu ewentualnego 

poprawienia w Oświadczeniu o Rozliczeniu błędnych 

danych lub złożenia wszystkich wymaganych oświadczeń, 

wskazanych przez Bank na etapie poprzedzającym 

akceptację Oświadczenia o Rozliczeniu; 

d) po poprawnym wprowadzeniu przez osobę składającą 

Oświadczenie o Rozliczeniu w imieniu Beneficjenta 

danych w formularzu udostępnionym przez Bank, w 

Bankowości Elektronicznej zostanie wygenerowany 

projekt Oświadczenia o Rozliczeniu, zawierający 



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

ŚREDNICH FIRM” 

 

Niniejszy rejestr zmian ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy w stosunku do regulaminu programu „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM". 

odpowiednie dane zamieszczone przez Beneficjenta w 

formularzu udostępnionym przez Bank; 

e) osoba składająca Oświadczenie o Rozliczeniu w imieniu 

Beneficjenta uzyska możliwość zapoznania się z 

Oświadczeniem o Rozliczeniu w formie elektronicznej, 

wydrukowania i zapisania elektronicznie projektu 

Oświadczenia o Rozliczeniu oraz dostępu do zapisanego 

elektronicznie projektu Oświadczenia o Rozliczeniu po 

ponownym zalogowaniu, o ile Bank zapewni taką 

funkcjonalność; 

f) Oświadczenie o Rozliczeniu musi zostać podpisane przez 

osobę składającą Oświadczenie o Rozliczeniu w 

Bankowości Elektronicznej Banku za pomocą narzędzi 

autoryzacyjnych przekazanych przez Bank; oraz 

g) Bank przekaże Oświadczenie o Rozliczeniu do PFR, który 

rozpatrzy je zgodnie z procedurą opisaną w Dokumentach 

Programowych, w tym zweryfikuje dane przekazane przez 

Beneficjenta z bazami danych m.in. Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Ministerstwa Finansów lub Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

3. Oświadczenie o Rozliczeniu nie jest składane przez Beneficjentów:  

a) którzy dokonali spłaty Subwencji Finansowej w całości 

przed nadejściem terminu do złożenia Oświadczenia o 

Rozliczeniu, w efekcie czego Umowa Subwencji 

Finansowej wygasła, stosownie do § 12 ust. 14 

Regulaminu;  

b) którzy nie posiadają aktywnej relacji z Bankiem, za 

pośrednictwem którego zawarli Umowę Subwencji 

Finansowej (nie posiadają zawartej umowy o 

prowadzenie rachunku bankowego oraz umowy o 

świadczenie usług Bankowości Elektronicznej) oraz nie 

odnowili tej relacji przed rozpoczęciem biegu terminu na 

złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu, chyba że Bank, za 

pośrednictwem którego Beneficjent zawarł Umowę 

Subwencji Finansowej,  umożliwia odnowienie relacji w 

innym terminie jednakże nie późniejszym niż ostatni dzień 

terminu na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu; lub 

c) w stosunku do których PFR wystosował wezwanie do 

zwrotu Subwencji Finansowej. 
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4. Przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie Oświadczenia 

o Rozliczeniu, Beneficjent otrzyma w Bankowości Elektronicznej 

Banku, za pośrednictwem którego zawarł Umowę Subwencji 

Finansowej, propozycję PFR w zakresie wysokości Subwencji 

Finansowej podlegającej zwrotowi. Propozycja PFR, o której mowa w 

zdaniu poprzednim, zostanie sporządzona w oparciu o informacje 

uzyskane przez PFR z baz danych m.in. Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Ministerstwa Finansów lub Krajowej Administracji 

Skarbowej.  

5. Propozycja PFR, dotycząca wysokości Subwencji Finansowej 

podlegającej zwrotowi, zostanie przekazana Beneficjentowi jako 

wstępnie uzupełniony formularz udostępniony w Bankowości 

Elektronicznej, z którego, po jego uzupełnieniu i podpisaniu przez 

osobę składającą Oświadczenie o Rozliczeniu w imieniu Beneficjenta, 

zostanie wygenerowane Oświadczenie o Rozliczeniu. 

6. Przed wprowadzeniem zmian do formularza udostępnionego przez 

Bank w zakresie dotyczącym danych wprowadzonych w propozycji 

PFR, o której mowa w § 51 ust. 4 Regulaminu, skutkujących 

zmniejszeniem wysokości Subwencji Finansowej podlegającej 

zwrotowi, Beneficjent zobowiązany jest (i) usunąć rozbieżności 

pomiędzy danymi przedstawionymi w propozycji PFR a rzeczywistym 

stanem faktycznym oraz (ii) powstrzymać się ze złożeniem 

Oświadczenia o Rozliczeniu do czasu usunięcia rozbieżności 

pomiędzy informacjami zgromadzonymi w bazach danych m.in. 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Finansów lub 

Krajowej Administracji Skarbowej, w oparciu o które sporządzona 

została propozycja PFR, a rzeczywistym stanem faktycznym, z 

zastrzeżeniem konieczności dochowania terminu określonego w ust. 

2 lit. a) niniejszego paragrafu. 

7. W związku ze złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu lub upływem 

terminu na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu, PFR podejmie jedną 

z następujących Decyzji: 

a) Decyzję określającą kwotę Subwencji Finansowej 

podlegającą zwrotowi w związku: 

i. ze złożeniem przez osobę składającą 

Oświadczenie o Rozliczeniu w imieniu 

Beneficjenta Oświadczenia o Rozliczeniu w 

treści odpowiadającej propozycji PFR, o której 
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mowa w § 51 ust. 4 Regulaminu, w odniesieniu 

do Beneficjenta, który:  

A. przekazał do Banku dokumenty 

poświadczające umocowanie 

Osoby Upoważnionej do zawarcia 

Umowy Subwencji Finansowej; 

oraz 

B. potwierdził w treści Oświadczenia 

o Rozliczeniu przeniesienie swojej 

rezydencji podatkowej lub 

rezydencji podatkowej swojego 

Głównego Beneficjenta 

Rzeczywistego na teren 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w sytuacji, gdy 

Beneficjent był zobowiązany do 

przeniesienia swojej rezydencji 

podatkowej lub rezydencji 

podatkowej swojego Głównego 

Beneficjenta Rzeczywistego na 

teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

ii. z niezłożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu 

przez Beneficjenta, który: 

A. przekazał do Banku dokumenty 

poświadczające umocowanie 

Osoby Upoważnionej do zawarcia 

Umowy Subwencji Finansowej; 

oraz 

B. nie był zobowiązany do 

przeniesienia swojej rezydencji 

podatkowej lub rezydencji 

podatkowej swojego Głównego 

Beneficjenta Rzeczywistego na 

teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego;  

iii. ze złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu 

pomimo niewyjaśnienia rozbieżności, 
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o których mowa w § 51 ust. 6 Regulaminu, w 

odniesieniu do Beneficjenta, który: 

A. przekazał do Banku dokumenty 

poświadczające umocowanie 

Osoby Upoważnionej do zawarcia 

Umowy Subwencji Finansowej;  

B. potwierdził w treści Oświadczenia o 

Rozliczeniu przeniesienie swojej 

rezydencji podatkowej lub 

rezydencji podatkowej swojego 

Głównego Beneficjenta 

Rzeczywistego na teren 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w sytuacji, gdy 

Beneficjent był zobowiązany do 

przeniesienia swojej rezydencji 

podatkowej lub rezydencji 

podatkowej swojego Głównego 

Beneficjenta Rzeczywistego na 

teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; oraz 

C. podjął działania mające na celu 

wyjaśnienie rozbieżności, o których 

mowa w § 51 ust. 6 Regulaminu w 

terminie przewidzianym na 

złożenie Oświadczenia o 

Rozliczeniu. 

w wyżej opisanych przypadkach Subwencja Finansowa 

podlega zwrotowi, w kwocie wskazanej w treści Decyzji 

zgodnie z Harmonogramem Spłat, przy czym 

w odniesieniu do sytuacji opisanej w pkt i. powyżej, 

wysokość Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi 

ma charakter bezsporny i Beneficjent nie jest 

uprawniony do jej późniejszego kwestionowania w toku 

postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 14 

ust. 1 Regulaminu; 

b) Decyzję określającą kwotę Subwencji Finansowej 

podlegającą zwrotowi w całości w związku z:  
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i. niezłożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu 

przez Beneficjenta, który:  

A. nie przekazał do Banku 

dokumentów poświadczających 

umocowanie Osoby Upoważnionej 

do zawarcia Umowy Subwencji 

Finansowej; lub 

B. nie potwierdził w treści 

Oświadczenia o Rozliczeniu 

przeniesienia swojej rezydencji 

podatkowej lub rezydencji 

podatkowej swojego Głównego 

Beneficjenta Rzeczywistego na 

teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w sytuacji, gdy 

Beneficjent był zobowiązany do 

przeniesienia swojej rezydencji 

podatkowej lub rezydencji 

podatkowej swojego Głównego 

Beneficjenta Rzeczywistego na 

teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

ii. ustaleniem przez PFR, że Beneficjent naruszył 

inne niż wskazane w pkt i. powyżej Warunki 

Programowe, które pociągają za sobą 

konieczność zwrotu otrzymanej Subwencji 

Finansowej;  

w takim przypadku Subwencja Finansowa podlega 

zwrotowi w terminie 14 Dni Roboczych od dnia 

udostępnienia Beneficjentowi Decyzji określającej 

wysokość Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi 

w całości; 
c) Decyzję informującą Beneficjenta o zidentyfikowaniu 

przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie 

wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi – 

w takim przypadku PFR przekaże Beneficjentowi 

informację o przyczynach braku możliwości ustalenia 

wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, 

przy czym do czasu wyjaśnienia okoliczności 
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uniemożliwiających ustalenie wysokości Subwencji 

Finansowej podlegającej zwrotowi, Subwencja Finansowa 

nie podlega zwrotowi - wyjaśnienie tych okoliczności 

nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego, 

o którym mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu. Po wyjaśnieniu 

okoliczności uniemożliwiających ustalenie wysokości 

Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, PFR wydaje 

jedną z Decyzji, o których mowa w § 51 ust. 7 lit. a) lub b) 

Regulaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia 

udostępnienia Beneficjentowi Decyzji informującej 

Beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, 

które uniemożliwiały ustalenie wysokości Subwencji 

Finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może 

zostać przez PFR wydłużony. 

8. Bank podpisze w imieniu PFR, działając w charakterze pełnomocnika, 

Decyzję określającą kwotę Subwencji Finansowej podlegającą 

zwrotowi, opatrując ją Pieczęcią Banku lub Kwalifikowanym 

Podpisem Elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania 

Banku, a następnie udostępni ją Beneficjentowi w Bankowości 

Elektronicznej. 

9. Decyzja określająca wysokość Subwencji Finansowej podlegającej 

zwrotowi oraz Decyzja informująca Beneficjenta o zidentyfikowaniu 

przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości 

Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi zostaną udostępnione 

Beneficjentowi nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych licząc od 

ostatniego dnia terminu na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu, z 

zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec 

wydłużeniu. 

10. Wysokość Subwencji Finansowej podlegającej rozliczeniu przez 

Beneficjenta w ramach procedury opisanej w niniejszym paragrafie 

odpowiada saldu Subwencji Finansowej aktualnemu na dzień  

sporządzenia przez PFR propozycji w zakresie wysokości Subwencji 

Finansowej podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 4 i 5 

niniejszego paragrafu. . 

11. Średnie zatrudnienie, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. b) pkt ii. oraz § 

5 ust. 3 lit. b) pkt iii. Regulaminu powyżej zostanie obliczone w 

opisany sposób:  
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ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 =  
𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + (… ) + 𝑚12

12
 

gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie Pracowników na ostatni dzień 

każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym w kalkulacji nie 

uwzględnia się Pracowników przebywających na urlopach 

bezpłatnych przez pełny miesiąc kalendarzowy. 

12. W celu komunikacji związanej z realizacją Umowy Subwencji 

Finansowej, Beneficjent zobowiązany jest wskazać w Oświadczeniu 

o Rozliczeniu adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu 

kontaktowego oraz adres korespondencyjny.  

13. Decyzja wydana przez PFR w toku procesu ustalenia kwoty Subwencji 

Finansowej podlegającej zwrotowi stanowi integralną część stosunku 

zobowiązaniowego łączącego PFR oraz Beneficjenta na podstawie 

Umowy Subwencji Finansowej. 



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

ŚREDNICH FIRM” 

 

Niniejszy rejestr zmian ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy w stosunku do regulaminu programu „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM". 

18.  13.04.2021  po § 51 dodaje się § 52  Procedura spłat Subwencji Finansowej 

1. Kwota Subwencji Finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana 

w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 

raty będą miały równą wysokość, zaś ostatnia z rat będzie ratą 

wyrównawczą. Okres spłaty Subwencji Finansowej rozpoczyna się po 

upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia 

pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiła wypłata Subwencji Finansowej. 

2. Harmonogram Spłat jest sporządzany przez Bank na podstawie 

Decyzji określającej kwotę Subwencji Finansowej podlegającą 

zwrotowi. Wysokość miesięcznej raty Subwencji Finansowej 

odpowiada ilorazowi (i) salda Subwencji Finansowej podlegającego 

zwrotowi oraz (ii) liczby rat Subwencji Finansowej w ramach całego 

okresu spłaty.  

3. Dniem wymagalności raty Subwencji Finansowej jest 25 dzień 

każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku, gdy ten dzień nie 

jest Dniem Roboczym, następny po tym dniu Dzień Roboczy w danym 

miesiącu kalendarzowym. 

4. Spłata Subwencji Finansowej następuje zgodnie z Harmonogramem 

Spłat, który zostanie  udostępniony Beneficjentowi w Bankowości 

Elektronicznej Banku, za pośrednictwem którego zawarta została 

Umowa Subwencji Finansowej, w sposób umożliwiający 

Beneficjentowi zapoznanie się z jego treścią - udostępnienie 

Harmonogramu Spłat w sposób opisany w zdaniu poprzednim, 

traktowane jest jako skuteczne doręczenie Harmonogramu Spłat 

Beneficjentowi.  

5. Harmonogram Spłat zostanie przekazany Beneficjentowi w 

przypadku:  

a) udostępnienia Beneficjentowi Decyzji, o której mowa § 51 

ust. 7 lit. a) Regulaminu; 

b) udostępnienia Beneficjentowi Decyzji, o której mowa w § 

52 ust. 12 Regulaminu; lub 

c) uwzględnienia dyspozycji częściowej nadpłaty Subwencji 

Finansowej; 

 niezwłocznie po zaistnieniu każdego z wyżej wymienionych zdarzeń. 

6. W przypadku opóźnienia w spłacie rat Subwencji Finansowej 

wskazanych w Harmonogramie Spłat, Beneficjent zobowiązany jest 

do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.  
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7. Spłata Subwencji Finansowej dokonana przez Beneficjenta jest 

rozliczana na poczet wierzytelności PFR w następującej kolejności: (i) 

odsetki ustawowe za opóźnienie wymagalne od nieterminowo 

uiszczonej raty Subwencji Finansowej, (ii) wymagalna część 

należności głównej, tj. nieuiszczona w terminie rata Subwencji 

Finansowej lub jej część oraz (iii) bieżąca rata Subwencji Finansowej. 

8. Beneficjent może wystąpić do Banku z dyspozycją częściowej lub 

całkowitej nadpłaty Subwencji Finansowej. 

9. Częściowa lub całkowita dyspozycja nadpłaty Subwencji Finansowej 

powinna:  

a) zostać złożona w (i) terminie nie krótszym niż miesiąc 

przed planowaną datą nadpłaty, przy czym Bank może 

wyznaczyć krótszy termin oraz (ii) formie wskazanej przez 

Bank; 

b) obejmować kwotę nadpłaty Subwencji Finansowej 

odpowiadającą co najmniej dwukrotności raty Subwencji 

Finansowej; oraz 

c) wskazywać, czy oświadczenie Beneficjenta zawarte w 

dyspozycji obejmuje (i) skrócenie okresu spłaty Subwencji 

Finansowej albo (ii) zmianę wysokości pozostałych do 

spłaty rat Subwencji Finansowej - Bank może umożliwić 

Beneficjentowi również złożenie innego rodzaju 

oświadczeń, niż przewidziane w niniejszej literze c). 

10. W przypadku uwzględnienia dyspozycji nadpłaty Subwencji 

Finansowej lub wydania przez PFR nowej Decyzji określającej 

wysokość Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, Bank 

generuje nowy Harmonogram Spłat i przekazuje go Beneficjentowi w 

sposób opisany w § 52 ust. 4 Regulaminu. Zmieniony Harmonogram 

Spłat uznaje się za skutecznie doręczony z chwilą udostępnienia 

Beneficjentowi Harmonogramu Spłat w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jego treścią.  

11. W sytuacji, gdy Beneficjent dokona częściowej lub całkowitej 

nadpłaty Subwencji Finansowej bez uprzedniego złożenia dyspozycji, 

nadpłacone przez Beneficjenta środki (i) nie podlegają 

automatycznemu zwrotowi na rzecz Beneficjenta lub zaliczeniu na 

poczet częściowej lub całkowitej spłaty oraz (ii) zostają zaliczone na 

poczet spłaty kolejnych rat wynikających z Harmonogramu Spłat 

zgodnie z terminem ich wymagalności. W celu rozporządzenia 

środkami przekazanymi do Banku bez uprzedniej dyspozycji, o której 
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mowa w § 52 ust. 8 Regulaminu, Beneficjent powinien skontaktować 

się z Bankiem.  

12. W przypadku, gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego, o którym 

mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu, zostanie ustalone, że kwota 

Subwencji Finansowej podlegająca zwrotowi została wskazana w 

Decyzji w  innej kwocie niż kwota odpowiadająca rzeczywistemu 

stanowi faktycznemu, PFR wyda nową Decyzję określającą kwotę 

Subwencji Finansowej podlegającą zwrotowi zgodną z rzeczywistym 

stanem faktycznym. Dotychczasowa Decyzja zostaje zastąpiona 

nową Decyzją z chwilą jej udostępnienia Beneficjentowi przez Bank 

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

13. W przypadku, gdy Beneficjent dokona nadpłaty Subwencji 

Finansowej w kwocie przekraczającej pozostałą do zwrotu 

Subwencję Finansową, Bank przekaże nadwyżkę przekraczającą 

pozostałą do zwrotu Subwencję Finansową na rachunek bankowy 

Beneficjenta. 

14. W sytuacji, gdy Bank poinformuje Beneficjenta o tym, że obsługa 

spłaty Subwencji Finansowej została przekazana do PFR, Beneficjent 

zobowiązany jest do spłaty Subwencji Finansowej na rachunek 

bankowy wskazany przez PFR lub inny podmiot przez niego 

upoważniony. Spłaty Subwencji Finansowej dokonane przez 

Beneficjenta na rachunek wskazany w Harmonogramie Spłat w ciągu 

6 miesięcy po dniu otrzymania przez Beneficjenta informacji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywane przez Bank na 

rachunek bankowy PFR. 
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19.  13.04.2021 § 9 ust. 10 „PFR jest uprawniony do odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz 
Beneficjenta w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie 
wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć.” 

„PFR jest uprawniony do:  

a) odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz 

Beneficjenta; lub  

b) wydania Decyzji określającej wysokość Subwencji 

Finansowej podlegającej zwrotowi w całości; 

w przypadku, w którym istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia 
jakiegokolwiek rodzaju nadużyć.” 

20.  13.04.2021 § 11 ust. 11 „Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 
grudnia 2020 r.: 

a) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była 
umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia 
Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: 
pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi 
pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu; lub 

b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji 
treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, 
przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 
Regulaminu.” 

 

„Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 
31 grudnia 2020 r.: 

a) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była 
umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i 
zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności 
od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą 
odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu; lub 

b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji 
treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji 
Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 3 do Regulaminu.” 

21.  13.04.2021 § 12 ust. 7 lit. e) pkt iv) „w przypadkach o których mowa w §8 Umowy Subwencji Finansowej oraz” 
 

„w przypadkach o których mowa w §9 Umowy Subwencji Finansowej oraz” 
 

22.  13.04.2021 § 13 ust. 7 „Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje przekazane 
we Wniosku stanowią podstawę do dokonania wstępnej oceny spełniania 
Warunków Programowych. PFR zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 
dalszej pogłębionej analizy w celu weryfikacji spełniania przez Beneficjenta 
Warunków Programowych. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że po 
złożeniu Wniosku lub Odwołania przez Beneficjenta PFR może poprosić o 
złożenie dodatkowych oświadczeń oraz dostarczenie dodatkowych 
informacji, w tym wykraczających poza listę wymogów informacyjnych, 
której pobranie możliwe jest w ramach formularza Wniosku lub Odwołania.” 

„Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje 
przekazane we Wniosku, Odwołaniu lub Oświadczeniu o Rozliczeniu 
stanowią podstawę do dokonania wstępnej oceny spełniania Warunków 
Programowych. PFR zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dalszej 
pogłębionej analizy w celu weryfikacji spełniania przez Beneficjenta 
Warunków Programowych. Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że po 
złożeniu Wniosku, Odwołania, Oświadczenia o Rozliczeniu przez 
Beneficjenta PFR lub bezskutecznego upływu terminu na złożenie 
Oświadczenia o Rozliczeniu może zwrócić się do Beneficjenta o złożenie 
dodatkowych oświadczeń oraz dostarczenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów, w tym wykraczających poza listę wymogów informacyjnych, 
której pobranie możliwe jest w ramach formularza Wniosku, Odwołania 
lub Oświadczenia o Rozliczeniu.” 



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

ŚREDNICH FIRM” 

 

Niniejszy rejestr zmian ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy w stosunku do regulaminu programu „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM". 

23.  13.04.2021 § 14 ust. 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.” 

„Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących 

Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawniony 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, (ii) błędu Beneficjenta w złożonym 

Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie 

rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować 

Beneficjent, (iii) wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, 

która została wskazana przez PFR w Decyzji udostępnionej Beneficjentowi, 

pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści 

Decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym, przy czym złożenie zapytania 

nie wstrzymuje wykonania pierwotnie wydanej Decyzji, lub (iv) Decyzji 

informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które 

uniemożliwiają ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej 

zwrotowi.” 

 

24.  13.04.2021 Dodaje się § 14 ust. 3   „Beneficjent zobowiązany jest zwrócić się do PFR z zapytaniem dotyczącym 

wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, która została 

wskazana przez PFR w Decyzji udostępnionej Beneficjentowi, nie później 

niż w terminie 10 Dni Roboczych od dnia jej udostępnienia 

Beneficjentowi.” 

 

25.  13.04.2021 Dodaje się § 14 ust. 4  „W przypadku wydania przez PFR Decyzji informującej Beneficjenta o 

zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie 

wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, postępowanie 

wyjaśniające, o którym mowa w niniejszym paragrafie może zostać 

zainicjowane przez PFR.” 

 

26.  13.04.2021 Dodaje się § 16 ust. 5  „W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a załącznikami, 

rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia Regulaminu.” 

 

 


