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Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

Dla przedsiębiorcy, który:

 zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a 

jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

 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.

 posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na 

dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/US, prowadził 

działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na co może liczyć?

 Finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków 

komercyjnych

 Do maksymalnej kwoty 324 tys zł (kwota bazowa x liczba pracowników)

 Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia 

działalności (25% pożyczki) i utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy 

(50% pożyczki).

 Kwota subwencji finansowej która podlega zwrotowi jest nieoprocentowana i spłacana w 24 

równych miesięcznych ratach.

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html


Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm

Dla przedsiębiorcy, który:

 zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma 

bilansowa nie przekracza 43 mln euro

 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.

 posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 

udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/US, prowadził działalność na dzień 

31 grudnia 2019 r.

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html


Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm

Na co może liczyć?

 Finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków 

komercyjnych

 Maksymalna kwota subwencji (3,5 mln zł) obliczana jest jako % wartości przychodów ze 

sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona jako % 

przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19

 Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia 

działalności (25%), utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy (25%) 

i w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży (25%).
- W przypadku braku straty gotówkowej zwracane jest dodatkowo 25% kwoty

subwencji

- W przypadku straty gotówkowej w kwocie co najmniej 25% subwencji umarzane jest 

dodatkowo 25% kwoty subwencji

 Kwota subwencji finansowej która podlega zwrotowi (zawsze co najmniej 25%) jest 

nieoprocentowana i spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 

miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html


Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Dla przedsiębiorcy, który:

 Zatrudnia co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 

mln euro.

Na co może liczyć?

 Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości 

nawet do 1 mld zł.

 Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i 

uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot, umorzenie 

maks. 75%. Warunki umorzenia finansowania preferencyjnego obejmują w szczególności wysokość skumulowanej 

gotówkowej straty na sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie 12 miesięcy.

 Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na 

zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Uruchomienie programu Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm uzależnione jest od uzyskania jego notyfikacji 

przez Komisję Europejską

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

