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INFORMACJE PODSTAWOWE DLA MŚP

Beneficjent Programu Małe i Średnie Przedsiębiorstwo („MŚP”) 

Finansujący Polski Fundusz Rozwoju S.A. (za pośrednictwem banków) („PFR”).

Forma finansowania Subwencja finansowa

Sposób oferowania W ramach uproszczonej procedury przyznawania finansowania realizowanej na wniosek 
Finansującego w ramach naboru wniosków realizowanego za pośrednictwem banków. 
Analiza zdolności kredytowej Beneficjenta Programu nie stanowi warunku udzielenia 
subwencji zwrotnej.

Termin udzielania Do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2020 r. Decyzję o przedłużeniu 
Programu podejmuje Prezes Rady Ministrów z uwzględnieniem sytuacji dotyczącej skutków 
gospodarczych COVID-19 oraz dostępności środków na finansowanie Programu.

PODSTAWOWE PARAMETRY 

Kryteria przyznania MŚP ma prawo do przyznania mu wsparcia finansowego pod warunkiem złożenia 
stosownego wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach prowadzonego naboru 
za pośrednictwem banków. 

O subwencję finansową może ubiegać się MŚP spełniające łącznie następujące warunki:
a) zatrudniające od 10 do 249 Pracowników (zgodnie z definicją poniżej):
 Pracownikiem jest:

(i) osoba fizyczna, która zgodnie z  przepisami polskiego prawa pozostaje z  MŚP 
(pracodawcą) w stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. MŚP uprawniona jest do uwzględnienia 
Pracowników będących na  urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz 
wychowawczym;

(ii) osoba fizyczna współpracująca regularnie z MŚP, która na dzień 31 grudnia 2019 r. 
została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego (wymóg zgłoszenia 
nie dotyczy studentów do 26 roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia), 
a  jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z  tytułu świadczonych usług 
w wybranym okresie 3 miesięcy w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. 
jest na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenia za pracę tj. 2 250 zł 
brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2 600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020.;

b) którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 
43 mln EUR;

c) który odnotowuje spadek przychodów 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;

d) wobec którego nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne 
na  podstawie Prawa Upadłościowego albo nie został złożony wniosek o  otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego;

e) w  odniesieniu do  którego beneficjent rzeczywisty, w  rozumieniu art.  2 ust.  pkt 1) 
Ustawy AML, korzystający ze wsparcia finansowego w  ramach Programu, posiada 
rezydencję podatkową na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  rozlicza/rozliczył 
podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Odejście od tej zasady możliwe jest wyłącznie w sytuacji: (i) zobowiązania 
Beneficjenta Programu do  przeniesienia rezydencji podatkowej na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 9 miesięcy od udzielenia subwencji finansowej, 
lub (ii) w  przypadku przedsiębiorstw zagranicznych – od  akceptacji dodatkowych 
zobowiązań np. inwestycyjnych, na podstawie indywidualnej zgody PFR;

f) które prowadziło działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
g) które na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalega 

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;
h) nie prowadzi działalności w zakresie:

a. produkcji i handlu bronią oraz amunicją; 
b. produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem 

wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 
c. obszarów wątpliwych z  powodów etyczno-moralnych np.  związanych z: 

przeprowadzaniem eksperymentów na  zwierzętach, hazardem i  powiązanymi, 
produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych i podobnego typu używek, produkcją 
i dystrybucją środków odurzających;



Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
II Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy 
stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 04
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Kwota subwencji Kwota wysokości subwencji finansowej uzależniona od wielkości przychodów 2019 roku oraz 
skali spadków przychodów obliczana w następujący sposób (przypadki rozłączne):

•	 spadek przychodów <0 ; 25%) - brak udzielenia subwencji
•	 spadek przychodów <25 ; 50%) - subwencja = 4% * przychody 2019
•	 spadek przychodów <50 ;75%) - subwencja = 6% * przychody 2019
•	 spadek przychodów <75 ; 100%> - subwencja = 8% * przychody 2019

maksymalnie do 3,5 mln PLN

Cel finansowania Pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym:
a) pokrycie kosztów wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, 

kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów 
najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych 
do  prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o  charakterze 
publicznoprawnym, zakupu urządzeń i  innych środków trwałych niezbędnych 
do  prowadzenia działalności gospodarczej, z  wyłączeniem przeznaczenia środków 
na  nabycie (przejęcie) w  sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy 
(zakaz akwizycji);

b) możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów 
do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej;

c) zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób 
lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa;

WARUNKI CENOWE

Prowizje i opłaty: Brak

WARUNKI UMORZENIA

Otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencja podlega zwrotowi na następujących zasadach:

1. w  przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w  ciągu 12 miesięcy od  dnia 
przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;

2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji:
a) w wysokości 25% wartości subwencji bezwarunkowo, oraz 
b) w wysokości dodatkowo 25% wartości subwencji oraz do wysokości wykazanej przez Beneficjenta Programu skumulowanej 

straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę 
po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:
i. dla przedsiębiorstw 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; 

ii. dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty w okresie 
12 miesięcy od udzielenia subwencji;

iii. dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako 
skumulowany spadek przychodów w okresie 12 miesięcy od udzielenia subwencji, oraz 

c) w wysokości do 25% wartości subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 
12 pełnych miesięcy kalendarzowych od  dnia udzielenia subwencji w  stosunku do  stanu na  31 grudnia 2019 r. lub wobec 
analogicznego okresu roku poprzedniego, na poziomie:
i. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% subwencji;
ii. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia 
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iii. niższym niż 50%  – w wysokości dodatkowo 25% subwencji; 

ZABEZPIECZENIE  

Zabezpieczenie:  Umowne lub inne 
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