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Warszawa, 14 maja 2020 r.  

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Od momentu ukazania się pierwszego projektu tzw. tarczy antykryzysowej (ustawa z 31 marca 2020 

r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 568) staramy się sukcesywnie przekazywać Państwu 

wiedzę na temat nowych form wsparcia przedsiębiorstw w tym trudnym dla wszystkich okresie. W tym 

celu realizujemy m.in webinaria, które można oglądać na naszej stronie na Facebooku – Grupa ECDP a 

także na stronie portalu, który współtworzymy – Ratujmy polski biznes.  

 

Niniejsza publikacja jest zbiorem informacji o zasadach i warunkach udzielania subwencji przez Polski 

Fundusz Rozwoju (dalej: PFR) . Zawiłe i trudne przepisy staraliśmy się przedstawić w sposób przystępny 

w oparciu o przykłady.  

 

Zachęcamy także do zapisywania się do naszego newslettera na stronie: 

https://ecdpgroup.com/#section8. Newsletter jest kanałem, którym docieramy do Państwa z 

najnowszymi informacjami prawnopodatkowymi – istotnymi w działalności przedsiębiorców.  
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Jeżeli mieliby Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konrad Bartuzel 

Konsultant podatkowy, radca prawny 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.  

e-mail: konrad.bartuzel@ecdpgroup.com 

tel.: + 48 515 031 858 

Paweł Terpiłowski 

Kierownik Zespołu ds. Nowych Technologii, radca prawny 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.  

e-mail: pawel.terpilowski@ecdpgroup.com 

tel.: + 48 515 031 885 

Radosław Żuk 

Partner, Doradca podatkowy 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.  

e-mail: radoslaw.zuk@ecdpgroup.com 

tel.: + 48 605 167 290 

Joanna Szlęzak-Matusewicz 

Partner, Doradca podatkowy 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.  

e-mail: joanna.matusewicz@ecdpgroup.com 

tel.: + 48 501 769 291 
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WSPARCIE DLA MIKROFIRM 

Kim jest mikroprzedsiębiorca? 

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który zatrudnia od jednego do 9 pracowników (z wyłączeniem 
właściciela), a jego łączny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa z 2019 r. nie przekroczyły 2 mln EUR.  

Z kolei przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  
niebędąca osobą prawną, której przyznano zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także 
wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą 
są też spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą. 

Jednakże zgodnie z art. 6 ustawy – Prawo przedsiębiorców z grona przedsiębiorców (a tym samym  tym 
samym z możliwości ubiegania się o subwencję w ramach wsparcia dla mikrofirm) zostały wyłączone 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą z zakresu: 

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach 
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w 
ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i 
rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159 
i 1629); 

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

5) działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 
r. o kołach gospodyń wiejskich, które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy. 

Status mikroprzedsiębiorcy ustalany jest na dzień 31 grudnia 2019 r. Na ten dzień należy więc ustalić 
zatrudnienie, obrót i sumę bilansową. W przypadku mikroprzedsiębiorców suma bilansową najczęściej nie 
będzie znana z uwagi na to, że mikroprzedsiębiorcy najczęściej nie sporządzają sprawozdań finansowych. 
Wystarczające jest jednak uwzględnienie zatrudnienia i obrotów. Pamiętać jednak należy, że przy 
ustalaniu statusu przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę powiązania przedsiębiorstwa z innymi 
przedsiębiorstwami.  Jeśli u przedsiębiorcy występują powiązania grupowe, to należy zsumować dane 
powiązanych z nim przedsiębiorstw. Jeżeli przedsiębiorca posiada przedsiębiorstwa partnerskie, to 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. 
Szerzej na ten temat w dalszej części opracowania.  

Na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach 
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macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania 
zawodowego. Dane o zatrudnieniu PFR otrzymuje od ZUS i pochodzą one z imiennych raportów 
rozliczeniowych za 12/2019 na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Ustalając obrót za 2019 r. należy wziąć pod uwagę, jakie są wpływy przedsiębiorcy ze sprzedaży towarów 
i usług. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT obliczają obrót w kwocie brutto (nie odejmując VAT), natomiast 
podatnicy VAT ujmują obrót netto (pomniejszony o VAT). 

Przykład 1: 

Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniał 10 osób na podstawie umowy o pracę (w pełnym 
wymiarze czasu pracy) spośród, których 2 osoby przebywały na urlopie macierzyńskim, i 6 osób na 
podstawie umowy zlecenia. Na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy należy jednak przyjąć, 
że przedsiębiorca zatrudniał 8 osób, gdyż nie uwzględnia się osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych i pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich. 

Przykład 2: 

Przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniał 5 osób na umowę o pracę ale jego roczny 
obrót wyniósł 2,5 mln EUR nie ma statusu mikroprzedsiębiorcy z uwagi na przekroczenie progu 2 mln 
EUR. 

Przykład 3: 

Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniał 10 osób na podstawie umowy zlecenia. Na 
potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy nie uwzględnia się osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych. W związku z tym, przedsiębiorcą nie jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu 
przepisów PFR i nie może skorzystać z subwencji.  

 

Jakie są warunki uzyskania subwencji? 

Subwencję może otrzymać mikroprzedsiębiorca, który: 

1. prowadził  działalność  na  dzień  31  grudnia  2019  r. 

W kontekście tego warunku istotne jest zawieszenie działalności gospodarczej. Warunek nie zostanie 
spełniony jeśli na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarcza została zawieszona. Jeśli jednak 
przedsiębiorca zawiesił działalność po 31 grudnia 2019 r., ale odwiesił ją przed dniem złożenia wniosku, 
to będzie mógł ubiegać się o subwencję. 

2. odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w 
dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub 
analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki  na 
skutek COVID-19. 

Dokonując oceny spadku obrotów można badać dowolny miesiąc następujący po lutym 2020 r. z 
miesiącem go poprzedzającym albo z takim samym miesiącem z 2019 r. 
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Przykład: 

W kwietniu 2020 r. obroty przedsiębiorcy wyniosły 22 000 zł, w marcu 2020 r. wynosiły 24 000, a w 
kwietniu 2019 r. 50 000 zł. Spadek obrotów o ponad 25% wystąpił jedynie w zestawieniu kwietnia 2020 r. 
i kwietnia 2019 r., dlatego te miesiące powinny zostać wskazane przez przedsiębiorcę do wykazania 
warunku spadku obrotów. 

3. na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji oraz na  
dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo  
postępowanie restrukturyzacyjne. 

Warunek nie zostanie spełniony jeżeli na dzień składania wniosku działalność gospodarcza przedsiębiorcy 
zostanie zawieszona.  

Do otwarcia postępowania likwidacyjnego dochodzi z chwilą podjęcia przez wspólników, zgromadzenie  
wspólników albo walne zgromadzenie uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji. 
Przez otwarcie postępowania należy rozumieć wydanie przez sąd postanowienia o otwarciu  
postępowania restrukturyzacyjnego, postanowienia o zatwierdzeniu układu lub postanowienia o 
ogłoszeniu upadłości. 

4. który na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami 
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. 

Zgodnie z tym warunkiem nie zalega z płatnoś ciami podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne przedsiębiorca który:  

(I) nie zalegał z płatnoś ciami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 
grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, lub 

(II) zalegał z płatnoś ciami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 
grudnia 2019 r., ale nie zalega na dzień składania wniosku albo  

(III) nie zalegał z płatnoś ciami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 
grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku. 

Przedsiębiorca nie zalega z płatnoś ciami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w 
rozumieniu Programu takż e w sytuacji rozłoż enia ich płatnoś ci na raty lub odroczenia, lub w 
sytuacji, gdy zaległoś ć  nie przekracza trzykrotnoś ci wartoś ci opłaty pobieranej przez operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie 
przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. aktualnie – 8,70 zł. 

5. nie  prowadzi  działalności  w  zakresie: 

a) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności 
indywidualnych lub z praw człowieka; 

b) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe,  spółdzielcze  kasy  oszczędnościowo-
kredytowe,  firmy  inwestycyjne,  instytucje  pożyczkowe,  zakłady  ubezpieczeń,  zakłady  
reasekuracji,  fundusze  emerytalne,  fundusze  inwestycyjne  i  inne  przedsiębiorstwa  
zbiorowego  inwestowania  oraz  podmioty  zarządzające  aktywami,  dostawców  usług  
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płatniczych  oraz  inne  instytucje  finansowe,  a  także  agencje  ratingowe; 

c) obszarów  wątpliwych  z  powodów  etyczno-moralnych. 

Na co mogą być wykorzystane środki z subwencji? 

Środki z subwencji mogą zostać wykorzystane wyłącznie na wyłącznie pokrycie  kosztów  prowadzonej  
działalności  gospodarczej, w  tym  wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, 
kosztów usług obcych, bieżących kosztów  obsługi  finansowania  zewnętrznego,  kosztów  najmu  
nieruchomości  wykorzystywanych  do prowadzenia  działalności gospodarczej,  wszelkich należności o 
charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Środki z subwencji nie mogą być wykorzystane na nabycie w sposób bezpośredni lub pośredni innego 
podmiotu, na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem 
przedsiębiorstwa oraz na przedterminową spłatę kredytów (na ten cel może być przeznaczone 
maksymalnie 25% kwoty subwencji). 

 

W jaki sposób liczymy spadek obrotów? 

Spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub 
usług obliczony jako: stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego 
lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w 
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego. 

Aby obliczyć spadek obrotów gospodarczych należy porównać obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 
2020 r. (najwcześniej za marzec 2020 r.) w porównaniu do poprzedniego miesiąca albo do analogicznego 
miesiąca 2019 r. 

 

 

Przykład: 

Jeżeli do obliczenia spadku obrotów przedsiębiorca wybierze kwiecień 2020 r. to będzie go porównać z 
marcem 2020 r. albo z kwietniem 2019 r. 

Weryfikacja spadku obrotów dokonywana jest na podstawie rejestrów publicznych udostępnianych przez 
Krajową Administrację Skarbową i ZUS. 

W przypadku podatników VAT informacja o obrotach ustalana jest na podstawie złożonych deklaracji VAT, 
chodzi o sumę z pól: 

10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku 

11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju 
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13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% 

15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% 

17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% 

19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% 

21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 

22 – Eksport towarów 

31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 
1 pkt 7 lub 8 ustawy 

Przed złożeniem wniosku o subwencję należy zatem złożyć deklaracje VAT za miesiące, które będą 
brane pod uwagę przy obliczaniu spadku obrotów. 

Jak liczyć kwotę przyznanej subwencji? 

W przypadku mikroprzedsiębiorców kwota subwencji zależy od spadku przychodów i liczby 
pracowników.  

Inaczej niż na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy, za pracowników uznaje się osoby pozostające z 
mikroprzedsiębiorcą 

▪ w stosunku pracy (stan zatrudnienia ustala się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 
Uwzględniane są osoby z następującymi kodami 0110, 0111, 0125, 0126, 0120. Do limitu tego 
wlicza się również osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, w 
wychowawczym ( kody: 1240, 1211). Każ da taka osoba traktowana jest jak jeden etat (dotyczy to 
również  osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na częś ć  etatu). 

▪ osoby współpracujące z mikroprzedsiębiorcą niezależnie od formy prawnej współpracy (w 
szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych), które zostały zgłoszone przez 
mikroprzedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania  stanu zatrudnienia dla 
potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji. Uwzględniane są w tym przypadku osoby 
z następującymi kodami:  0411, 0417, 0426, 0428, 020 0, 2241, 2242, 0511, 0545. Każda osoba 
współpracująca z pracodawcą traktowana jest jak jeden etat (niezależ nie np. od liczby godzin na 
umowie zlecenia). 

Przy obliczaniu stanu zatrudnienia nie określa się mikroprzedsiębiorcy. 

Okreś lenie liczby pracowników następuje na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złoż enia 
wniosku o subwencję Czyli dla wniosków składanych w maju interesuje nas stan na dzień 30 kwietnia 
2020 r.  według dokumentów za 03/2020.   

W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy należ y zsumować  
ułamkowe częś ci etatów. Wynik sumowania nie musi być  liczbą całkowitą (czyli moż e wynieś ć  np. 1,75 
etatu. Wypełniając formularz na stronie banku, należ y całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać   zawsze 
w górę. Zatrudniając na etat 1,75 pracownika, należ y wpisać  cyfrę 2. Zatrudniając na etat 3,1 pracownika, 
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należ y wpisać  4. 

Na stronie ZUS widnieje informacja jakie dane w powyższym zakresie ZUS przekazuje do PFR.1 Zgodnie z 
tymi informacjami, „dane dotyczące stanu zatrudnienia przekazujemy w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę 
etatów, liczbę współpracowników - według kryteriów: 

1. Liczba pracowników to liczba ubezpieczonych, za których płatnik złożył: 

• imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126. Z 
tej liczby wyłączone są osoby, za które płatnik składek wykazał zerową podstawę wymiaru składek i 
jednocześnie w tym samym okresie rozliczeniowym złożył: 

• imienny raport rozliczeniowy z kodem tytułu ubezpieczenia 1240 lub 1211 oraz 

• imienny raport rozliczeniowy ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 
320, 325, 326, 121, 122 za cały okres rozliczeniowy, 

• imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami świadczenia/przerwy innymi niż 311, 315, 319, 320, 
325, 326, 121, 122 i jednocześnie nie złożył imiennego raportu rozliczeniowego ZUS RCA. 

2. Liczba etatów to suma etatów z imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA złożonych za 
ubezpieczonych z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126. 

UWAGA!  
Wymiar czasu pracy większy niż pełen etat został ograniczony do 1. Pozostałe wartości zaokrąglane są do dwóch 
miejsc po przecinku. Do liczby etatów nie jest dodawany wymiaru czasu pracy osób, za które płatnik składek 
wykazał zerową podstawę wymiaru składek i jednocześnie w tym samym okresie rozliczeniowym złożył: 

• imienny raport rozliczeniowy z kodem tytułu ubezpieczenia 1240 lub 1211 oraz 

• imienny raport rozliczeniowy ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 
121, 122 za cały okres rozliczeniowy, 

      oraz wymiar czasu pracy osób, za które płatnik składał wyłącznie raport RSA. 

3. Liczba współpracowników to liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, za 
których płatnik złożył: 

• imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 
0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211, 0120 

UWAGA!  
Dla kodu tytułu ubezpieczenia 0120 sumowany jest wymiar czasu pracy wynikający z raportu rozliczeniowego 
według takich samych zasad jak stosowane przy ustalaniu liczby etatów, 

 
1 https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zlozyles-wniosek-o-udzielenie-

subwencji-finansowej-w-ramach-projektu-tarcza-finansowa-polskiego-funduszu-rozwoju-s_a_-pfr-

dowiedz-sie-jakie-dane-przekazalismy-do-pfr-w-celu-weryfikacji-twojego-wniosku/3394853 
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• imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 
121, 122 i równocześnie nie złożył raportu rozliczeniowego ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 
0110, 0111, 0125, 0126.” 

Maksymalna kwota subwencji, którą może uzyskać mikroprzedsiębiorca, obliczana jest jako iloczyn liczby 
pracowników zatrudnionych  przez  mikroprzedsiębiorcę  oraz kwoty bazowej subwencji uzależnionej od 
spadku przychodów ze sprzedaży. 

Wysokość wsparcia można obliczyć korzystając z poniższej tabeli: 

Wsparcie finansowe w złotych Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela) 

Skala spadku 

przychodów 

Bazowa kwota 

subwencji na 

zatrudnionego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

<25 ; 50%) 12 000 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 96 000 108 

000 

<50% ; 75%) 24 000 24 000 48 000 72 000 96 000 120 

000 

144 

000 

168 

000 

192 

000 

216 

000 

<75% ; 100> 36 000 36 000 72 000 108 

000 

144 

000 

180 

000 

216 

000 

252 

000 

288 

000 

324 

000 

 

Liczbę zatrudnionych ustala się  na  koniec  miesiąca poprzedzającego  miesiąc  złożenia  wniosku  
o wypłatę subwencji, która nie może być wyższa niż liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. albo 
na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim. 

Przykład 1: 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zatrudniał 3 osoby na podstawie umowy o pracę (na pełen 
etat) oraz 2 osoby na podstawie umowy zlecenia. W kwietniu 2020 r. jego obroty spadły o 52%  w 
stosunku do marca 2020 r. a stan zatrudnienia uległ zmniejszeniu i wynosił: 1 osoba zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę  (na pełen etat) oraz 2 osoby na podstawie umowy zlecenia. Jeżeli wniosek o 
przyznanie subwencji zostanie złożony w maju 2020 r. maksymalna kwota subwencji będzie wynosiła 
96 000 złotych, gdyż kwota bazowa subwencji na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 50% 
to 12 000 złotych, a zatrudnienie na koniec kwietnia 2020 r. wynosiło 3 osoby. 

Przykład 2: 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zatrudniał 4 osoby na podstawie umowy o pracę, w tym 2 
osoby na pełen etat i 2 osoby na pół etatu. W kwietniu 2020 r. jego obroty spadły o 26% a stan 
zatrudnienia wyniósł 4 osoby: w tym 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) 
i 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Jeżeli wniosek zostanie złożony w maju 2020 r., to 
subwencja wyniesie 36 000 złotych. Mimo iż w kwietniu przedsiębiorca zatrudniał 4 osoby, to 
subwencja będzie mogła zostać przyznana na 3 pracowników, gdyż tylu było  na dzień  31  grudnia 2019 
r. 
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Jakie są warunki umorzenia? 

Mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu 100% kwoty subwencji jeżeli w ciągu 12 miesięcy od 

dnia przyznania subwencji dojdzie do: 

1) zaprzestania  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez przedsiębiorcę (w tym  również w 

razie zawieszenia prowadzenia  działalności  gospodarczej),  

2) otwarcia likwidacji  przedsiębiorcy  lub  

3) otwarcia  postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego. 

Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy od dnia 

przyznania subwencji 25% subwencji ulegnie umorzeniu bez konieczności spełnienia innych warunków.  

Dodatkowo utrzymanie co najmniej 100% zatrudnienia w okresie  w  okresie  12  pełnych  miesięcy  

kalendarzowych  w  stosunku  do  stanu  zatrudnienia  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego  

poprzedzającego  datę  złożenia  wniosku  o  udzielenie  subwencji skutkuje umorzeniem 50% subwencji. 

W takim przypadku zwrotowi podlega jedynie 25% subwencji. 

Jeżeli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie na poziomie niższym niż 50% będzie dodatkowo zobowiązany 

do zwrotu 50% subwencji. 

Jeśli jednak w ww. okresie poziom średniego zatrudnienia będzie niższy niż 100% lecz wyższy niż 50% 

przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu subwencji w wysokości do 50% kwoty subwencji, zgodnie 

ze wzorem, w którym: 

wartość  subwencji  podlegającej  zwrotowi  z  tytułu  redukcji  zatrudnienia  =  wartość subwencji  x  skala  

redukcji  zatrudnienia, gdzie skalę wylicza się według poniższego wzoru: 

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑍𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 =  −

(

 
 
 

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒ł𝑛𝑦𝑐ℎ 12 𝑚𝑐𝑦
𝑜𝑑 𝑘𝑜ń𝑐𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑧𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑎𝑗ą𝑐𝑒𝑔𝑜

𝑑𝑎𝑡ę 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑢
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 
𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑎𝑗ą𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑢

  − 1

)

 
 
 

 

Przykład 1: 

W marcu 2020 r. przedsiębiorca zatrudniał 6 osób. W kwietniu 2020 r. złożył wniosek o subwencję. 

Subwencja została przyznana mu w kwocie 72 000 zł. W listopadzie 2020 r. przedsiębiorca zatrudniał 

już 5 osób i stan zatrudnienia nie uległ zmianie do czerwca 2021 roku. Średnie zatrudnienie w okresie 

12 pełnych miesięcy od udzielenia subwencji wyniosło 5,5 pracownika, skala redukcji zatrudnienia 

wyniosła 0,83, zatem wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia wynosi 

5 976 zł. 
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Przykład 2: 

Jeżeli w okresie 12 miesięcy stan zatrudnienia nie ulegnie zmianie ale zmieni się stan osobowy (w 

miejsce zwolnionych pracowników zostaną zatrudnione inne osoby) wówczas przyjmuje się, że nie 

doszło do redukcji zatrudnienia. 

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego  

pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia  subwencji. 

Kwota subwencji, która podlega zwrotowi jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych 

ratach, począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie 

udzielenia subwencji. 

Przykład 3: 

Jeżeli subwencja zostanie udzielona w maju 2020 r., to spłata subwencji, w kwocie podlegającej 

zwrotowi, nastąpi dopiero od czerwca 2021 r.  
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WSPARCIE DLA MAŁYCH I 
ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

(MŚP)  

Kim jest MŚP? 

MŚP jest przedsiębiorcą, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników (nie uwzględniając osoby 
beneficjenta będącego osobą fizyczną), a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie 
przekracza 43 mln euro. Ponadto MŚP nie może być beneficjentem finansowania udzielonego w ramach 
programu rządowego pt. "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm". 

MŚP może być zarówno osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 
prawną, której przyznano zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnik  spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą może być też 
spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą. 

Status MŚP ustalany jest na dzień 31 grudnia 2019 r. Jeśli u przedsiębiorcy występują powiązania 
grupowe, to należy zsumować dane powiązanych z nim przedsiębiorstw. Jeżeli przedsiębiorca 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. W  świetle regulaminu programu  "UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W 
PROGRAMIE RZĄDOWYM "TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA 
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM" - (§ 10 pkt 3)  - określając status beneficjenta - Mikroprzedsiębiorcy lub MŚP, 
przedsiębiorca jest zobowiązany zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji 
łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych). Powiązania te mogą mieć 
wpływ na status mikro lub małego lub średniego przedsiębiorstwa. Jeżeli bowiem potencjalny  beneficjent 
programu posiada przedsiębiorstwo z nim powiązane, zobowiązane jest  zsumować dane dotyczące 
takiego (takich) podmiotu. Sumowanie danych dotyczy zarówno liczby pracowników, jak i rocznego obrotu 
oraz sumy bilansowej. Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie 
ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

Sposób sumowania zależy jednak od tego czy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem powiązanym czy 
też przedsiębiorstwem partnerskim.  W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa 
powiązane – do danych przedsiębiorstwa w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy 
bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych. W przypadku zaś 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).   

Przedsiębiorstwem powiązanym jest przedsiębiorstwo, które pozostaje w jednym z poniższych związków:  

(i) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza 
lub członka,  
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(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. 

Przykład 1: 

Spółka ABC jest producentem chemii budowlanej, lecz dla celów dystrybucji swoich towarów 
utworzyła spółkę XYZ (spółkę córkę), której jest 100% udziałowcem. Spółka ABC zatrudnia 200 
pracowników, a roczny obrót netto to równowartość w złotych 10 mln euro. Natomiast Spółka XYZ 
zatrudnia 30 pracowników, a jej roczny obrót netto to równowartość w złotych 80 mln euro. Po 
zsumowaniu tych wartości wynika, że obrót Spółki ABC wynosi łącznie równowartość w złotych 90 mln 
euro. W tej sytuacji, Spółka ABC nie spełnia już definicji średniego przedsiębiorstwa, lecz powinno być 
kwalifikowane jako duże przedsiębiorstwo. W konsekwencji Spółka ABC nie może skorzystać z 
dofinansowania ze środków PFR dla MŚP.  

Z kolei przedsiębiorstwo partnerskie oznacza wszystkie przedsiębiorstwa, które nie są powiązane, ale 
między którymi istnieją następujące związki - przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla 
posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 
25% kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla lub praw głosu w takim 
przedsiębiorstwie. 

Przykład 2: 

Spółka ABC jest dystrybutorem soków owocowych i od wielu lat współpracuje z producentem soków - 
spółką XYZ, w której z czasem nabyła 40% udziałów. Spółka ABC zatrudnia 7 pracowników, a jej roczny 
obrót netto wynosi równowartość w złotych 1 mln euro. Natomiast spółka XYZ zatrudnia 40 
pracowników, a jej roczny obrót netto wynosi równowartość w złotych 5 mln euro. Spółka ABC 
(upstream enterprise) musi doliczyć do swoich danych 40% danych spółki XYZ, która jest spółką 
partnerską (downstream enterprise). W takim przypadku, Spółka ABC wykazuje 23 pracowników 
(doliczone 16 pracowników spółki XYZ) oraz roczny obrót netto o równowartości w złotych 3 mln euro 
(doliczone 2 mln euro spółki ABC). W konsekwencji spółka ABC nie jest mikroprzedsiębiorcą, ale małym 
przedsiębiorcą. 

Tak samo jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw, 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.  

Ustalając obrót za 2019 r. należy wziąć pod uwagę, jakie są wpływy przedsiębiorcy ze sprzedaży towarów 
i usług. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT obliczają obrót w kwocie brutto (nie odejmując VAT), natomiast 
podatnicy VAT ujmują obrót netto (pomniejszony o VAT.). Dane do ustalenia obrotu wynikają, zgodnie z 
informacjami przedstawionymi na stronie PFR, z deklaracji VAT7 lub plików JPK. 
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Przykład 3: 

Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniał 150 osób, z czego 120 na podstawie umowy o pracę 
(w pełnym wymiarze czasu pracy) spośród, których 2 osoby przebywały na urlopie macierzyńskim, i 30 
osób na podstawie umowy zlecenia. Na potrzeby ustalenia statusu MŚP należy jednak przyjąć, że 
przedsiębiorca zatrudniał 118 osób, gdyż nie uwzględnia się osób przebywających na urlopach 
macierzyńskich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Przykład 4: 

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 10 osób na ½ etatu, to w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia 5 osób.  

Jakie są warunki otrzymania subwencji przez MŚP? 

Subwencję może otrzymać MŚP, które: 

1. prowadziło działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Warunek nie zostanie spełniony, jeśli na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarcza została 
zawieszona. Jeśli jednak przedsiębiorca zawiesił działalność po 31 grudnia 2019 r., ale odwiesił ją przed 
dniem złożenia wniosku, to będzie mógł ubiegać się o subwencję. 

2. odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w 
dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub 
analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki  
na skutek COVID-19. 

Dokonując oceny spadku obrotów można badać dowolny miesiąc następujący po lutym 2020 r. (np. marzec, 
kwiecień) z miesiącem go poprzedzającym albo z takim samym miesiącem z 2019 r. Zatem jeśli miesiącem 
spadku obrotów jest kwiecień 2020 r. , wyniki tego miesiąca porównujemy z wynikami marca 2020 r. lub 
kwietnia 2019 r.  

Przykład: 

Przedsiębiorca odnotował sprzedaż na poziomie 300.000 zł w kwietniu 2020 r. Sprzedaż za marzec 
2020 r. wyniosła 250.000 zł, a za kwiecień 2019 r. – 600.000 zł. W analizowanym przykładzie spadek 
wyników kwietnia 2020 do wyników marca 2020 wynosi 17%. Jeżeli poprzestalibyśmy tylko na tych 
wyliczeniach, okazałoby się, że przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się do otrzymania subwencji. Jednak z 
uwagi na to, że spadek wyników kwietnia 2020 w porównaniu z kwietniem 2019 wyniósł 50%, 
przedsiębiorca ma szanse na uzyskania subwencji, o ile spełnia pozostałe warunki.  

3. na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji oraz na 
dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe albo  
postępowanie restrukturyzacyjne. 

Warunek nie zostanie spełniony, jeżeli na dzień składania wniosku działalność gospodarcza 
przedsiębiorcy zostanie zawieszona.  

Do otwarcia postępowania likwidacyjnego dochodzi z chwilą podjęcia  przez  wspólników,  zgromadzenie  
wspólników albo walne zgromadzenie uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji. 
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Przez otwarcie postępowania należy rozumieć wydanie przez sąd postanowienia o otwarciu  
postępowania restrukturyzacyjnego, postanowienia o zatwierdzeniu układu lub postanowienia  
o ogłoszeniu upadłości. 

4. który na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami  
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. 

Powstanie zaległości po 31 grudnia 2019 r. nie wyklucza przedsiębiorcy z możliwości ubiegania się o 
subwencję. Za zaległość z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nie jest uznawane 
również rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek 
na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki 
listowej jako przesyłki poleconej (obecnie jest to 8,70 zł). Szersza interpretacja tego warunku znajduje się 
w pierwszej części opracowania dotyczącej mikroprzedsiębiorstw.  

5. nie prowadzi działalności w zakresie: 

a) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności 
indywidualnych lub z praw człowieka; 

b) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady 
reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług 
płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; 

c) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych. 

W jaki sposób liczymy spadek obrotów? 

Spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub 
usług obliczony jako: stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego 
lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w 
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego. 
 
Aby obliczyć spadek obrotów gospodarczych należy porównać obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 
2020 r. (najwcześniej za marzec 2020 r.) w porównaniu do poprzedniego miesiąca albo do analogicznego 
miesiąca 2019 r. 
 
Przykład: 
Jeżeli do obliczenia spadku obrotów przedsiębiorca wybierze kwiecień 2020 r. to będzie go porównać z 
marcem 2020 r. albo z kwietniem 2019 r. 
 
Weryfikacji spadku obrotów dokonywana jest na podstawie przychodu wskazanego w sprawozdaniu 
finansowym sporządzonym za rok 2019. Jeżeli MŚP nie ma obowiązku składania sprawozdań lub nie 
złożyło go jeszcze na dzień składania wniosku, przychód można określić na podstawie innych dokumentów, 
np. deklaracji podatkowych, ksiąg rachunkowych.  
 
W przypadku podatników VAT, gdy informacja o obrotach ustalana jest na podstawie złożonych deklaracji 
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VAT, chodzi o sumę z pól: 
 
10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku 
 
11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju 
 
13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% 
 
15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% 
 
17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% 
 
19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% 
 
21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 
 
22 – Eksport towarów 
 
31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 
1 pkt 7 lub 8 ustawy 
 
Przed złożeniem wniosku o subwencję należy zatem złożyć deklaracje VAT za miesiące, które będą brane 
pod uwagę przy obliczaniu spadku obrotów. 

Jak liczyć kwotę przyznanej subwencji? 

Kwota możliwej do uzyskania subwencji zależy od skali spadku przychodów MŚP ze sprzedaży na skutek 
COVID-19 oraz poziomu przychodów osiągniętych przez przedsiębiorstwo w 2019 r. Przy obliczaniu 
maksymalnej kwoty subwencji dla MŚP nie ma znaczenia liczba zatrudnionych pracowników. Wysokość 
wsparcia można obliczyć korzystając z poniższej tabeli: 

  MŚP Średnio  MŚP Maks.  

Spadek przychodów Kwota subwencji jako 
% przychodów 

Średni przychód 
MŚP 

Kwota subwencji Maks. przychód 
do kalkulacji 
kwoty subwencji 

Maks. kwota 
subwencji 

<0 ; 25%) 0% 31 300 000 0 225 000 000 0 

<25 ; 50%) 4% 31 300 000 1 252 000 225 000 000 3 500 000 

<50 ; 75%) 6% 31 300 000 1 878 000 225 000 000 3 500 000 

<75% ; 100%> 8% 31 300 000 2 504 000 225 000 000 3 500 000 

Przykład: 

MŚP osiągnęło w 2019 r. przychód w wysokości 50 mln złotych, a spadek przychodów wyniósł 30%. 
Kwota subwencji wyniesie zatem 4% przychodów, a więc 2 mln złotych. 

Z uwagi na obowiązujące progi unijne w zakresie dozwolonej pomocy państwa dla przedsiębiorców 
maksymalna kwota subwencji w żadnym razie nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln złotych. Zatem, jeżeli 
z obliczeń wyniknie kwota wyższa niż 3,5 mln, subwencja wyniesie maksymalnie 3,5 mln złotych. 
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Jakie są warunki umorzenia? 

MŚP będzie zobowiązane do zwrotu 100% kwoty subwencji, jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania 

subwencji dojdzie do: 

1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (w tym również w razie 

zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej); 

2) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy lub  

3) otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego. 

Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia 

przyznania subwencji, to przedsiębiorca zwraca 25% subwencji bezwarunkowo. Dodatkowo, 

przedsiębiorca zwróci kolejne 25% subwencji 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. 

Stratę gotówkową rozumie się inaczej w zależności od formy działalności przedsiębiorstwa, w następujący 

sposób: 

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; 

3) dla MŚP rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – stratę na 

sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży. 

Dodatkowo, 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, 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: 

1) wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji (tj. brak zwrotu); 

2) od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji,  

proporcjonalnie  do skali redukcji  zatrudnienia. 

3) niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji. 

Dla obliczenia wartości subwencji do zwrotu z tytułu redukcji zatrudnienia można posłużyć się wzorem: 

wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia = wartość subwencji x 50% x skala 

redukcji zatrudnienia,  
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gdzie skalę wylicza się według poniższego wzoru: 

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑍𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 =  −

(

 
 
 

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒ł𝑛𝑦𝑐ℎ 12 𝑚𝑐𝑦
𝑜𝑑 𝑘𝑜ń𝑐𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑧𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑧𝑎𝑗ą𝑐𝑒𝑔𝑜

𝑑𝑎𝑡ę 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑛𝑖𝑜𝑠𝑘𝑢

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘ó𝑤 𝑤 2019 𝑟.
  − 1

)

 
 
 

 

W kontekście obliczania średniej liczby pracowników, za pracowników uznaje się zarówno osoby 

pozostające z przedsiębiorcą w stosunku pracy i zgłoszone przez niego do ubezpieczeń społecznych, jak 

również współpracujące, niezależnie od formy prawnej (np. na podstawie umów zlecenia, o dzieło), które 

były zgłoszone przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia 

na potrzeby określenia kwoty zwrotu subwencji finansowej. Do obliczeń uwzględnia się również osoby na 

urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Przy obliczeniach nie uwzględnia się  przedsiębiorcy 

(beneficjenta).   

Przykład 1: 

MŚP w ciągu 12 miesięcy po dniu otrzymania subwencji wykazało stratę gotówkową w wysokości 500 

000 zł. Wysokość subwencji otrzymanej przez MŚP to 1 500 000 zł. W takim przypadku MŚP będzie 

uprawnione do umorzenia części subwencji z tytułu straty gotówkowej w kwocie do 375 000 zł (25% z 

1 500 000 zł, jednakże nie więcej niż wykazana strata). 

Przykład 2: 

MŚP rozwiązało z pracownikiem umowę o pracę, lecz jednocześnie zatrudniło nowego pracownika. 

Liczba zatrudnionych pracowników się nie zmieniła.  

Przykład 3: 

MŚP prowadziło działalność gospodarczą bez zakłóceń przez 12 miesięcy, lecz wykazało stratę 

gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości  subwencji. Wniosek o dofinansowanie został 

złożony 15 maja, subwencja wyniosła 2,5 mln zł. Od końca kwietnia przez pełne 12 miesięcy 

zatrudnienie utrzymywało się na poziomie 100 pracowników. Średnia  z  liczby  pracowników  na  dzień  

31  grudnia  2019  r.  oraz  30  czerwca  2019  r. wynosiła 120 pracowników. Podstawiając do wzoru 

obliczamy wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia: 

najpierw liczymy skalę redukcji zatrudnienia: Skala Redukcji Zatrudnienia = -(100/120   -1) = 0,16 

następnie liczymy wartość subwencji do zwrotu: 2500000 x 50% x 0,16 = 200 000 (8% kwoty subwencji) 

Łącznie, MŚP powinno zwrócić 33% kwoty subwencji (25% bezwarunkowo + 8% z tytułu spadku 

zatrudnienia). 

mailto:contact@ecdpgroup.com
http://www.ecdpgroup.com/
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ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k. 

  ul. Plac Wolności 4, 40-078 Katowice 

Adres do korespondencji: ul. Zielony Most 8,  31-351 Kraków 

tel.: + 48 12 622 86 00 | contact@ecdpgroup.com 

www.ecdpgroup.com 

 

 

 

 

GŁÓWNE BIURA W POLSCE: 

Warszawa | Kraków | Katowice | Wrocław 

Gdańsk | Szczecin | Łódź  

+48 22 202 69 50 (Warszawa) 

contact@ecdpgroup.com 

www.ecdpgroup.com 

Obserwuj nas: 

 

 

 

@grupaecdp   @ecdpgroup 
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