
 

 

 

 

 

 

Wideokonferencja Sztabu kryzysowego  

z Prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju Pawłem Borysem  

w  dniu 14.04.2020 

 

 

 

Podsumowanie odpowiedzi na pytania dotyczące Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu 
Rozwoju: 

1. Szczegółowy zakres pomocy dla przedsiębiorców jest w tym momencie ustalany  
i akceptowany na poziomie UE. Spodziewany koniec procesu notyfikacji Komisji 



Europejskiej, a tym samym uruchomienie zarówno wniosków, jak i pierwszych przelewów  
ma nastąpić w ciągu 2 tygodni. 

2. Po akceptacji będą dostępne dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP wnioski online w bankowych 
(wybrane banki komercyjne, których lista wkrótce będzie dostępna na stronach PFR) 
systemach elektronicznych (podobnie jak przy 500+). Dla dużych firmy wnioski online będą 
dostępne bezpośrednio na stronie PFR; 

3. Przy mikroprzedsiębiorstwach i MŚP proces przyznawania subwencji będzie automatyczny 
(w tym podpisanie umowy), a środki będą wypłacane w całości (bez podziału na 
raty/transze) w ciągu 2-3 dni od daty złożenia wniosku; 

4. Jedynym kryterium przyznawania subwencji będzie kryterium spadku przychodów.  

5. Do wniosku będą wymagane jedynie oświadczenie o płatnościach do ZUS /US. Aby 
przyśpieszyć i zautomatyzować proces przyznawania subwencji ewentualne sprawdzenie 
stanu płatności w ZUS / US będzie miało miejsce już po fakcie wypłacie środków. 

6. Ww. banki będą jedynie pośrednikiem wypłacanych środków. Stroną decyzyjną jest Polski 
Fundusz Rozwoju. Wypłata będzie następować w sposób automatyczny, a wypłata środków 
będzie liczyć się in plus do standingu firmy otrzymującej subwencję. 

7. Dla mikrofirm oraz MŚP istnieje możliwość o ubiegania się o subwencję dla dużych firm. 
Należy jednak na etapie analizy strat i potrzeb finansowych określić, która ścieżka jest 
najlepsza dla danego przedsiębiorstwa i od razu złożyć stosowny wniosek. 

8. Liczba etatów (i tym samym konieczność ich utrzymania jeżeli chce się mieć umorzony 
kredyt w tym zakresie) jest liczona na dzień złożenia wniosku; 

9. Wielkość subwencji zależna jest sumy etatów, a nie osób fizycznych (np. jeżeli w firmie 
pracują dwie osoby zatrudnione na pół etatu to do subwencji liczony jest jeden etat); 

10. Pracodawca może zgłosić również osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, ważne 
jest, aby było od nich odprowadzany ZUS. 

11. Do przeliczenia liczby pracowników nie wlicza się umów o współpracę (tzw. współpraca 
B2B), ze względu na fakt, że te osoby otrzymały już świadczenia w ramach pierwszej tarczy 
(zwolnienie z ZUS i tzw. postojowe)    

12. Wypłata środków przez PFR nie będzie łączyć się ze zwiększoną gwarancją de minimis 
oferowaną przez BGK – będzie traktowana jako subwencja. 

Wideokonferencja trwała jedynie 70 minut i nie było możliwości zadania wszystkich 40 pytań. 
Pytania, których nie zdążyliśmy zadać zostaną przesłane do pana prezesa PFR mailem.   

Jak tylko program wejdzie w życie Sztab Kryzysowy odbędzie kolejną telekonferencję z Panem 
Pawłem Borysem Prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.  

 


