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CORPORATE FINANCE & 

AUDIT ALERT  

  

Kwiecień 2020 

100 MLD ZŁ NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY W RAMACH TARCZY 

ANTYKRYZYSOWEJ 

 

Polski Fundusz Rozwoju prezentuje szczegóły planowanych działań pomocowych dla firm które 

ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw trafi prawie 

100 mld złotych – z czego nawet 60 mld zł to środki bezzwrotne. O nowych zadaniach PFR pisaliśmy na 

naszym blogu.  

Celem programu jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie kryzysu. 
Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB), 
w ramach których: 

◼ do mikrofirm (zatrudniających co najmniej jednego pracownika) trafi 25 mld zł 

◼ do małych i średnich firm – 50 mld zł 

◼ a do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł.  

 

Założenia planu przedstawiamy poniżej. 

 Dla kogo? Na jakich zasadach? 

MIKROFIRMY (25 MLD ZŁ) 

(GŁÓWNIE ZA 

POŚREDNICTWEM 

BANKÓW) 

Dla przedsiębiorstw: 

◼ zatrudniających od 1 do 9 

pracowników (bez 

samozatrudnionych), których 

roczny obrót lub suma bilansowa 

nie przekracza 2 mln euro 

◼ które dotknął 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 COVID-19 

◼ objętych zakazem prowadzenia 

działalności z uwagi na restrykcje 

sanitarne. 

◼ Maksymalna kwota subwencji zależy 

od skali spadku przychodów oraz 

liczby zatrudnionych i wynosić może 

do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł).  

◼ 75% wartości subwencji może być 

bezzwrotne.  

◼ 25% wartości jest bezzwrotne pod 

warunkiem kontynuowania 

działalności w ciągu 12 miesięcy od 

jej udzielenia.  

◼ Dodatkowe 50% subwencji jest 

bezzwrotne w zależności od poziomu 

utrzymania średniego zatrudnienia 

w okresie 12 miesięcy. Jeśli 

przedsiębiorca zwolni swoich 

pracowników, wówczas zwróci 

odpowiednio wyższy procent 

subwencji. To silny bodziec do 

utrzymywania miejsc pracy. Reszta 

subwencji zwracana jest po 3 latach. 

Audyt 

Prawo 

Podatki 

Księgowość 

Doradztwo biznesowe 

https://blog-tpa.pl/2020/04/01/przeglad-zalozen-tarczy-antykryzysowej-zmiany-w-zasadach-dzialania-polskiego-funduszu-rozwoju/
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SEKTOR MŚP – 50 MLD ZŁ 

(GŁÓWNIE ZA 

POŚREDNICTWEM 

BANKÓW) 

Dla firm: 

◼ zatrudniających od 10 do 249 

pracowników 

◼ których roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub suma 

bilansowa nie przekracza 43 mln 

euro.  

 

◼ Jej podstawowe zasady są zbliżone 

do tych, którym podlegają mikrofirmy 

(co najmniej 25% spadek 

przychodów, zwrot po 3 latach). 

Główne różnice to maksymalna kwota 

subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 

8% sprzedaży rocznej w zależności 

od skali spadku sprzedaży do 

maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 

mln zł). 

◼ 75% subwencji finansowej może być 

bezzwrotne, w tym 37,5% w 

zależności od poniesionej przez 

przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, 

a dodatkowo 37,5% subwencji w 

zależności od utrzymania średniego 

zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę 

będzie proporcjonalnie wyższy 

w przypadku spadku zatrudnienia. 

 

DUŻE FIRMY – 25 MLD, MAX 

12 MLD ZŁ BEZZWROTNIE 

ZŁ (BEZPOŚREDNIO Z PFR) 

Przedsiębiorstwa, które: 

◼ prowadziły działalność na dzień 

31 grudnia 2019 r. 

◼ na dzień 29 lutego 2020 r. lub na 

dzień udzielenia finansowania, 

nie zalegają z płatnościami 

podatków i składek ZUS 

◼ beneficjenci rzeczywiści firm 

posiadają rezydencję podatkową 

w Polsce 

◼ podatki za ostatnie 2 lata 

obrotowe rozliczały w Polsce. 

 

Możliwe są 3 formy finansowania: 

◼ Finansowanie płynnościowe w postaci 

pożyczek lub obligacji na okres 2 lat 

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. 

◼ 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. 
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Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem PFR powinni być gotowi na spełnienie wymogów formalnych, 
w tym dostarczenie analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognoz płynności, budżetów krótko 
i długoterminowych, co może stanowić wyzwanie biorąc pod uwagę presję czasu i utrudnione warunki 
funkcjonowania w związku z koronawirusem. 

Zespół doradców i ekspertów TPA Poland jest zaangażowany we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym 

czasie pandemii. Nasz zespół analityków finansowych, doradców prawnych i podatkowych 

oraz audytorów posiada kompetencje niezbędne przy tego typu doradztwie. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej  

i Południowo-Wschodniej. 

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 

efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 

outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości oraz doradztwa personalnego.  

Baker Tilly Woroszylska Legal jest kancelarią skoncentrowaną na obsłudze przedsiębiorców we wszystkich kluczowych obszarach ich 

działalności. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym i doradczym. Jako członek grupy 

doradczej TPA i niezależny członek Baker Tilly International, globalnej sieci oferującej kompleksowe usługi doradcze, kancelaria łączy zalety 

zintegrowanej obsługi „one stop shop” z ekspertyzą tradycyjnej kancelarii prawnej i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej. 

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 

globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 


