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TARCZA FINANSOWA PFR 

Tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa to dwa odrębne źródła wsparcia dla 

przedsiębiorców. 

Tarcza finansowa jest programem zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i 

dedykowana jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 

jednego pracownika i polega ona na udzieleniu firmie finansowania w formie 

subwencji, która w istotnej części może być bezzwrotna, dla zapewnienia płynności i 

stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze 

skutkami pandemii COVID-19   

W ramach tej tarczy istnieją trzy programy: 

• dla mikrofirm (1-9 pracowników) 

• dla małych i średnich firm (10 – 249 pracowników) 

• dla dużych firm (pow 250 pracowników) 

 

➢ M I K R O F I R M Y (1-9 pracowników) 

W przypadku mikrofirm wysokość subwencji mieści się w przedziale 12 tys. do 324 tys. 

zł i jest ona ściśle powiązana dwoma parametrami – pierwszy to skala spadku 

obrotów (co najmniej 25%) , a drugi ilość zatrudnionych osób (max 9).  

Kwota możliwej subwencji przedstawia poniższa tabela: 

   

W przypadku mikrofirm zatrudniających 1 pracownika, które odnotują spadek 

obrotów o co najmniej 25% subwencja dla firmy wyniesie 12 tys. zł, w przypadku 

mikrofirm zatrudniających 9 pracowników, które odnotują spadek obrotów o co 

najmniej 75% subwencja wyniesie 324 tys. zł. 

 

Otrzymana subwencja może podlegać umorzeniu do maksymalnej łącznej 

wysokości 75% 

• 25% może zostać umorzone jeśli firma będzie kontynuowała działalność przez 

kolejne 12 miesięcy po otrzymaniu subwencji 
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• 50% może zostać umorzone jeśli firma utrzyma średni poziom zatrudnienia 

przez kolejne 12 miesięcy po otrzymaniu subwencji 

Jakie warunki należy spełnić?: 

• Zatrudnienie 1 – 9 osób 

• Roczny obrót poniżej 2 mln euro 

• Spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) co najmniej 25% w dowolnym m-

cu po 01.02.2020 roku w porównaniu do poprzedniego m-ca lub 

analogicznego miesiąca ubiegłego roku. 

• Wobec przedsiębiorcy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe 

likwidacyjne  

• Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31.12.2019 roku 

• 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 

Na co można przeznaczyć środki? 

• 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 

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 (obecnie program czeka na 

akceptację (notyfikację) Komisji Europejskiej. 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta 

Programu określać będzie umowa subwencji. 

 

➢ M A Ł E  I  Ś R E D N I E   F I R M Y (10-249 pracowników) 

 

W przypadku małych i średnich firm maksymalna kwota subwencji obliczana jest 

jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. 

Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od 

skali spadku obrotów  

Kwota możliwej subwencji przedstawia poniższa tabela: 
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Otrzymana subwencja może podlegać umorzeniu do maksymalnej łącznej 

wysokości 75% 

• 25% może zostać umorzone jeśli firma będzie kontynuowała działalność przez 

kolejne 12 miesięcy po otrzymaniu subwencji 

• 25% może zostać umorzone w zależności od poniesionej przez 

przedsiębiorstwo straty na sprzedaży  

• 25% może zostać umorzone jeśli firma utrzyma średni poziom zatrudnienia 

przez kolejne 12 miesięcy po otrzymaniu subwencji 

Jakie warunki należy spełnić?: 

• Zatrudnienie 10 – 249 osób 

• Roczny obrót poniżej 50 mln euro, suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro 

• Spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) co najmniej 25% w dowolnym m-

cu po 01.02.2020 roku w porównaniu do poprzedniego m-ca lub 

analogicznego miesiąca ubiegłego roku. 

• Wobec przedsiębiorcy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe 

likwidacyjne  

• Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31.12.2019 roku 

• 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 

Na co można przeznaczyć środki? 

• 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. 
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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 (obecnie program czeka na 

akceptację (notyfikację) Komisji Europejskiej. 

 

➢ D U Ż E   F I R M Y  (pow. 250 pracowników) 

 

W przypadku dużych firm wnioski są rozpatrywane indywidualnie bezpośrednio przez PFR 
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