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Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 851 630 418,91 zł (wpłacony 
w całości). Infolinia dla Klientów firmowych i Sektora publicznego: +48 608 019 700 lub +48 (32) 604 30 25, dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. Opłata za połączenie według taryfy 
operatora. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA 

wypełniania Wniosku o umorzenie subwencji dla Mikroprzedsiębiorców  

oraz Małych i Średnich Firm korzystających z bankowości internetowej GB24 

 

w ramach rządowego programu  

"Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm 1.0". 
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1. Rozliczenie subwencji 

Od 29 kwietnia rozpoczyna się proces umorzeń w ramach Tarczy 1.0 

Każdy kto skorzystał z subwencji w ramach Tarczy 1.0, po 12 miesiącach od dnia wypłaty subwencji, 

rozpoczyna proces rozliczenia otrzymanych środków. 

Rozliczenie subwencji: 

1. Na około 10 dni przed rocznicą wypłaty subwencji na adres mejlowy, który zgłosili Państwo 

w naszym banku otrzymacie wiadomość, w której znajdą się m.in:  

o wybrane dane wpływające na wartość umorzenia, 

o datę wystawienia Oświadczenia o rozliczeniu subwencji w bankowości elektronicznej, 

o termin na złożenie Oświadczenia o rozliczeniu subwencji, 

o planowana kwotę umorzenia. 

2. W dniu rocznicy otrzymania subwencji w bankowości elektronicznej udostępnimy 

Oświadczenie w formie „Wniosku o umorzenie subwencji dla MŚP i Mikroprzedsiębiorstw w 

ramach rządowego programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i 

średnich firm 1.0". Oświadczenie muszą Państwo uzupełnić i podpisać w ciągu 10 dni 

roboczych. 

3. Jeśli w dokumencie znajdują się dane wymagające sprostowania np. w ZUS to należy je 

wyjaśnić i dokonać korekt przed podpisaniem Oświadczenia. 

4. Na podstawie złożonego Oświadczenia PFR przygotuje decyzję. 

5. Na podstawie decyzji PFR przygotujemy harmonogram spłat wraz z numerem rachunku do 

spłaty, który wyślemy na Państwa adres mejlowy. 

6. Harmonogramu nie wyślemy do tych z Państwa dla których:  

o PFR podjął decyzję o 100% umorzeniu subwencji, 

o PFR podjął decyzję o 100% zwrocie subwencji, 

o PFR nie ma możliwości ustalenia wysokości subwencji do zwrotu i niezbędne jest 

postępowanie wyjaśniające. 

7. Na podstawie otrzymanego harmonogramu będą Państwo spłacać pozostałą kwotę subwencji. 

Wszystkie szczegóły dotyczące zasad rozliczania subwencji oraz prezentacje szkoleniowe znajdują się 

na stronach PFR S.A. 
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2. Wniosek w bankowości elektronicznej GB24.  

 

Wniosek o umorzenie subwencji jest przekazywany przez PFR i jest dostępny dla Klientów, którzy 

otrzymali subwencję.  

 
Wniosek o umorzenie subwencji jest udostępniony w zakładce Wnioski i może posiadać status: 

 nowy – musisz go uzupełnić, podpisać i przekazać do realizacji 

 

Pamiętaj! Nie usuwaj wniosku, PFR nie prześle go ponownie. 

Prezentowany wniosek uzależniony jest od wielkości zatrudnienia oraz rocznego obrotu przedsiębiorcy. 

Wnioski dedykowane są dla Mikroprzedsiębiorców oraz Małych i średnich firm (definicja poniżej) 

 

Mikroprzedsiębiorca to 

• przedsiębiorca wpisany do KRS lub CEIDG, 

• zatrudnia od 1 do 9 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 lipca 2020 r.  

w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r., 

• roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR  

 

Mały i średni przedsiębiorca  

• nie jest Mikrofirmą, 

• przedsiębiorca wpisany do KRS lub CEIDG, 

• zatrudnia od 1 do 249 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 lipca 2020 r.  

w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r., 

• roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 

43 mln EUR. 

 

Przed wypełnieniem wniosku zaleca się zapoznanie z treścią wniosku (np. poprzez wydrukowanie 

pustego wniosku) a w szczególności przygotowanie danych, które niezbędne będą do jego wypełnienia. 

Wniosku nie można zapisać w trakcie wypełniania. Przerwanie wypełniania wniosku spowoduje utratę 

już wprowadzonych danych. 

 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować. 
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3. Małe i średnie Firmy  

3.1 Dane Firmy – przekazane przez PFR 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 

Szczegółowe warunki umorzenia subwencji znajdziesz w regulaminie programu, który znajduje się na 

stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp 

1. Aby kontynuować wprowadzenie wniosku musisz zapoznać się z wzorem Oświadczenia o 

rozliczeniu subwencji finansowej, a następnie zaznaczyć checkboxem oświadczenie. 
 

Pola na wniosku oznaczają: 

2. Opis statusu: Mały i średni przedsiębiorca (pole nie wymagane) 

3. Numer Umowy Subwencji Finansowej - Numer pierwotnego wniosku (umowy). 

4. Data Umowy Subwencji Finansowej - –Data zawarcia Umowy Subwencji Finansowej. 

5. Suma kwot przyznanych w ramach wszystkich decyzji dotyczących Umowy Subwencji 

Finansowej - Udzielona kwota w ramach całości umowy 

6. - Saldo Subwencji Finansowej - Suma kwot przyznanych w ramach wszystkich decyzji 

dotyczących Umowy Subwencji Finansowej, pomniejszona o dokonane zwroty, przed 

udostępnieniem Beneficjentowi tego formularza 

7. Oświadczenie o rozliczeniu Subwencji Finansowej może zostać złożone nie wcześniej niż 

pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji Finansowej, 

przy czym pierwszy dzień po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji 

Finansowej jest uwzględniany przy obliczaniu terminu na złożenie Oświadczenia o rozliczeniu 

Subwencji Finansowej - Minimalna data przekazania formularza 

8. Oświadczenie o rozliczeniu Subwencji Finansowej może zostać złożone nie później niż w 

terminie 10 Dni Roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji 

Finansowej, przy czym pierwszy dzień po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty 

Subwencji Finansowej jest uwzględniany przy obliczaniu terminu na złożenie Oświadczenia o 

rozliczeniu Subwencji Finansowej - Maksymalna data przekazania formularza 
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3.2 Dane Firmy 

Kolejne pola wymagają uzupełnienia Dane firmy. 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 

Uzupełnij dostępne pola zgodnie z rejestrem firmy. 

Numer KRS - W przypadku posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

Beneficjent jest zaewidencjonowany pod podanym numerem 

Nazwa firmy- w przypadku jednoosobowej działalności wskaż nazwę prowadzonej działalności wraz ze 

swoim imieniem i nazwiskiem. W przypadku osób prawnych np. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, np. spółka jawna, wskaż nazwę podmiotu z oznaczeniem jego formy 

prawnej. W przypadku spółek cywilnych wskaż nazwę spółki cywilnej wraz z oznaczeniem nazw 

prowadzonych działalności oraz imion i nazwisk wszystkich wspólników spółki cywilnej. 

3.3 Oświadczenia 

 
gdzie: TAK oznacza złożone oświadczenie w przedstawionej treści w całości, NIE oznacza niezłożenie 

takiego oświadczenia w całości  
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3.4 Firmy powiązane 

Oświadczasz, czy firma uległa przekształceniu między 2019 a chwilą obecną (co wpływa na wyliczenie 

umorzenia) lub Beneficjent działa w strukturze wielooddziałowej (posiada oddziały, które działają pod 

odrębnymi NIP). 

 

Wybór TAK – powoduje aktywację komórek NIP i REGON. Musisz podać wszystkie NIPy i REGONY 
oddziałów lub firm po przekształceniu. Pozostawanie wartości NIE, pola NIP i REGON są nieaktywne. 

3.5 Dane do wyliczenia umorzenia 

W szarym polu, wyliczona zostanie procentowa skala redukcji zatrudnienia, pole nie podlega edycji. 

 
Przez Pracownika należy rozumieć osobę fizyczną:  
 która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z Beneficjentem w stosunku pracy, oraz 

która była zgłoszona przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu 
zatrudnienia na potrzeby określenia wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, z 
zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub  

 współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności 
na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia), która była zgłoszona do 
ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia Przedsiębiorcy dla potrzeb 
określenia wysokości  Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi 

 

W zależności od formy działalności oraz właściwego dla danego Beneficjenta sposobu rozliczania 
poprzez 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 Finansowej, należy rozumieć: 

1. dla MŚP prowadzących księgi rachunkowe – to odzwierciedlona w rachunku zysków i strat strata na 
sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji;  
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.  
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3.6 Dane do dodatkowego umorzenia 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 
Kod PKD wskazany w oświadczeniu, musi być kodem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Wybór wartości TAK powoduje odblokowanie pól do edycji.  

Wariant ostatniego kwartału roku lub 3 ostatnich kwartałów roku zsumowanych i porównywanych do 
analogicznego okresu w roku poprzednim:  

• 3Q - od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 
kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.: 

• 1Q - od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 
października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

3.7 Kwota umorzenia 

 
Kwota Subwencji Finansowe - wyliczona przez bank na podstawie podanych danych max. kwota umorzenia 
Beneficjent oświadcza, że wnioskuje o zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej  
w kwocie nie większej niż  - jeśli podana kwota jest większa lub równa saldu Subwencji Finansowej, 
zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej będzie przyznane w pełnej możliwej wysokości 
wynikającej z dostępnych danych i złożonych oświadczeń. W przypadku wpisania kwoty niższej, 
zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej przyznane przez PFR nie przekroczy kwoty 
wskazanej przez Beneficjenta, nawet jeżeli wprowadzone dane i oświadczenia pozwoliłyby uzyskać 
wyższą wartość zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej 
 

3.8 Pełnomocnik 

 
Imię i Nazwisko oraz Numer identyfikujący tożsamość Pełnomocnika - musi to być osoba upoważniona 
do reprezentacji Przedsiębiorcy w zakresie zawarcia umowy subwencji finansowej.  
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4. Mikroprzedsiębiorstwa  

4.1 Dane Firmy – przekazane przez PFR 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 

Szczegółowe warunki umorzenia subwencji znajdziesz w regulaminie programu, który znajduje się na 

stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp 

9. Aby kontynuować wprowadzenie wniosku musisz zapoznać się z wzorem Oświadczenia o 

rozliczeniu subwencji finansowej, a następnie zaznaczyć checkboxem oświadczenie. 
 

Pola na wniosku oznaczają: 

10. Opis statusu: Mikroprzedsiębiorca (pole nie wymagane) 

11. Numer Umowy Subwencji Finansowej - Numer pierwotnego wniosku (umowy). 

12. Data Umowy Subwencji Finansowej - –Data zawarcia Umowy Subwencji Finansowej. 

13. Suma kwot przyznanych w ramach wszystkich decyzji dotyczących Umowy Subwencji 

Finansowej - Udzielona kwota w ramach całości umowy 

14. - Saldo Subwencji Finansowej - Suma kwot przyznanych w ramach wszystkich decyzji 

dotyczących Umowy Subwencji Finansowej, pomniejszona o dokonane zwroty, przed 

udostępnieniem Beneficjentowi tego formularza 

15. Oświadczenie o rozliczeniu Subwencji Finansowej może zostać złożone nie wcześniej niż 

pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji Finansowej, 

przy czym pierwszy dzień po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji 

Finansowej jest uwzględniany przy obliczaniu terminu na złożenie Oświadczenia o rozliczeniu 

Subwencji Finansowej - Minimalna data przekazania formularza 

16. Oświadczenie o rozliczeniu Subwencji Finansowej może zostać złożone nie później niż w 

terminie 10 Dni Roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji 

Finansowej, przy czym pierwszy dzień po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty 

Subwencji Finansowej jest uwzględniany przy obliczaniu terminu na złożenie Oświadczenia o 

rozliczeniu Subwencji Finansowej - Maksymalna data przekazania formularza 
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4.2 Dane Firmy 

Kolejne pola wymagają uzupełnienia Dane firmy. 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 

Uzupełnij dostępne pola zgodnie z rejestrem firmy. 

Numer KRS - W przypadku posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

Beneficjent jest zaewidencjonowany pod podanym numerem 

Nazwa firmy- w przypadku jednoosobowej działalności wskaż nazwę prowadzonej działalności wraz ze 

swoim imieniem i nazwiskiem. W przypadku osób prawnych np. spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, np. spółka jawna, wskaż nazwę podmiotu z oznaczeniem jego formy 

prawnej. W przypadku spółek cywilnych wskaż nazwę spółki cywilnej wraz z oznaczeniem nazw 

prowadzonych działalności oraz imion i nazwisk wszystkich wspólników spółki cywilnej. 

4.3 Oświadczenia 

 
gdzie: TAK oznacza złożone oświadczenie w przedstawionej treści w całości, NIE oznacza niezłożenie 

takiego oświadczenia w całości  
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4.4 Firmy powiązane 

 

Oświadczasz, czy firma uległa przekształceniu między 2019 a chwilą obecną (co wpływa na wyliczenie 

umorzenia) lub Beneficjent działa w strukturze wielooddziałowej (posiada oddziały, które działają pod 

odrębnymi NIP). 

 

Wybór TAK – powoduje aktywację komórek NIP i REGON. Musisz podać wszystkie NIPy i REGONY 
oddziałów lub firm po przekształceniu. Pozostawanie wartości NIE, pola NIP i REGON są nieaktywne. 

4.5 Dane do wyliczenia umorzenia 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 
 
Przez Pracownika należy rozumieć osobę fizyczną:  
 która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z Beneficjentem w stosunku pracy, oraz 

która była zgłoszona przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu 
zatrudnienia na potrzeby określenia wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, z 
zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub  

 współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności 
na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia), która była zgłoszona do 
ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia Przedsiębiorcy dla potrzeb 
określenia wysokości  Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi 

Skala redukcji zatrudnienia – wyliczane jest automatycznie, w ujęciu procentowym.   
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4.6 Dane do dodatkowego umorzenia 

Pola wyszarzane są uzupełnione przez PFR – nie możesz ich edytować 

 
Kod PKD wskazany w oświadczeniu, musi być kodem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Wybór wartości TAK powoduje odblokowanie pól do edycji.  

Wariant ostatniego kwartału roku lub 3 ostatnich kwartałów roku zsumowanych i porównywanych do 

analogicznego okresu w roku poprzednim:  

• 3Q - od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 
kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.: 

• 1Q - od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 
października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

4.7 Kwota umorzenia 

 
Kwota Subwencji Finansowe - Wyliczona przez bank na podstawie podanych danych maksymalna kwota 
umorzenia 
Beneficjent oświadcza, że wnioskuje o zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej  
w kwocie nie większej niż  - jeśli podana kwota jest większa lub równa saldu Subwencji Finansowej, 
zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej będzie przyznane w pełnej możliwej wysokości 
wynikającej z dostępnych danych i złożonych oświadczeń. W przypadku wpisania kwoty niższej, 
zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej przyznane przez PFR nie przekroczy kwoty 
wskazanej przez Beneficjenta, nawet jeżeli wprowadzone dane i oświadczenia pozwoliłyby uzyskać 
wyższą wartość zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej 
 

4.8 Pełnomocnik 

 
Imię i Nazwisko oraz Numer identyfikujący tożsamość Pełnomocnika - wartość musi być zgodna z 
danymi pełnomocnika, lub w przypadku pełnienia odpowiedniej funkcji, z której wynika uprawnienie do 
samodzielnej reprezentacji - zgodne z danymi występującymi w aktualnym rejestrze KRS/CEIDG - 
właściwym dla ewidencji Beneficjenta. 
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5. Złożenie wniosku 

 
Po wypełnieniu wniosku należy go zapisać, a następnie zaakceptować i przekazać do realizacji. 

 
Wniosek powinien być podpisany zgodnie ze schematami akceptacji ustalonymi w bankowości GB24.  
 
Jedną z osób podpisujących wniosek musi być osoba upoważniona do reprezentacji Przedsiębiorcy w 
zakresie zawarcia umowy subwencji finansowej. Podpisuje wniosek podpisem elektronicznym (przy 
użyciu karty mikroprocesorowej lub Tokena Mobilnego) używanym do podpisywania płatności w 
bankowości elektronicznej. 
 
 
Bank przekazuje wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju w celu podjęcia decyzji. 
 

Klient ma możliwość przeglądania szczegółów złożonego wniosku w opcji Wnioski -> Lista wniosków 

 


