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Dla kogo?
 

Program jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia
mikrofirm oraz MŚP, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-
CoV-2.
 
Głównym cel Programu to udostępnienie mikrofirmom oraz MŚP
finansowania na warunkach preferencyjnych, w znacznej części
bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej.



Kto może być
BENEFICJENTEM
 

IDENTYFIKUJEMY KTO JEST BENEFICJENTEM 
 O JAKĄ SUBWECNJĘ MOŻEM SIĘ UBIEGAĆ 

UWAGA WEBINAR PODZIELONY JEST NA DWA ETAPY 
 
1.
2.



ETAP 1 
 

 



Kto może być
BENEFICJENTEM
 

Przedsiębiorca o którym mowa w art. 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców i który
jednocześnie:
- odnotował spadek obrotów o min. 25% w następstwie COVID-19
- nie jest w stanie likwidacji i upadłości 
-posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, jest zarejestrowany w Polsce 
- prowadził działalność na dzień 31.12.2019
- nie ma zaległości wobec ZUS i US (na dzień 31.12.2019 lub na dzień
składania wniosku)
- nie jest instytucją finansową 
 



OBRÓT TO?
 

SUMA PRZYCHODÓW NETTO 



UWAGA 
PRACOWNIK =
osoba zatrudniona na
podstawie stosunku pracy
 

 



- na dzień 31.12.2019 roku było
zatrudnienie min. 1 pracownika

max 9 (bez właściciela)*
- roczny obrót lub suma bilansowa

nie większa niż 2 mln euro - za 2019
rok 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA (DWA WARUNKI
ŁĄCZANIE)

*W PRZELICZENIU NA PEŁNY ETAT (BEZ U.MACIERZYŃSKICH,
WYCHOWAWCZYCH I W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO)



- na dzień 31.12.2019 roku było
zatrudnienie nie więcej niż 249

pracowników 
- roczny obrót nie przekracza 50

mln euro lub suma bilansowa nie
przekracza 43 mln euro - za 2019

rok 

MAŁA/ŚREDNIA (DWA WARUNKI ŁĄCZNIE)

 



Przedsiębiorca na dzień 31.12.2019
zatrudniał 5 pracowników na 1/1
etatu i 6 zleceniobiorców. Jego

obrót był niższy niż 2 mln euro. nie
ma i nigdy nie miał zaległości

wobec zus i us - pozostałe warunki
spełnione - Kwalifikuje się czy nie?

PRZYKŁAD

 



Przedsiębiorca prowadzi JDG na
dzień 31.12.2019 był tylko on

zgłoszony do ZUS, nie zatrudniał
pracowników. Jego obrót za 2019 był

niższy niż 2 mln euro - pozostałe
warunki spełnione. Kwalifikuje się

czy nie?

PRZYKŁAD



stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1
lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;

stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku

poprzedniego.

Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:

 

 
lub 

JAK ROZUMIEĆ  SPADEK OBROTÓW?

CZYLI NP. MARZEC 2020 DO LUTY 2020, LUB NP. MARZEC 2020
DO MARZEC 2019



CZYNNI PODATNICY PODATKU VAT: 
- VAT-7 - PRZY ROZLICZANIU VAT MIESIĘCZNIE 

- JPK-VAT - GDY ROZLICZAMY SIĘ KWARTALNIE 
 

PODATNICY ZWOLNIENI Z VAT 
- NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA (JEST WE WNIOSKU)

NA JAKIEJ PODSTAWIE NASTĘPUJE
WERYFIKACJA?

 



 

ETAP 2 

 



UWAGA: OKREŚLENIE LICZBY
ZATRUDNIONYCH OSÓB DO UZYSKANIA

SUBWENCJI 

 
 
 



SPADEK PRZYCHODÓW, MINIMUM: 

KWOTA SUBWENCJI DLA MIKRO FIRMY 

25%                            50%                   75%        
 
 

12 000,00 ZŁ
kwoty bazowej na

osobę

24 000,00 ZŁ
kwoty bazowej na

osobę

36 000,00 ZŁ
kwoty bazowej na

osobę



- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat,
- osoby współpracujące, zatrudnione na umowie zlecenie

- osoby na u. macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskich, bezpłatnych, wychowawczych,
emerytów

 
 

POD WARUNKIEM, ŻE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE DO UBEZPIECZŃ spolecznych 

KOGO POLICZYMY DO KWOTY BAZOWEJ 

MASZ KODY TAKICH OSÓB ZGŁOSZONYCH DO ZUS KTÓRYCH
NALEŻY LICZYĆ? DAJ MI ZNAĆ W KOMENTARZU JEŚLI NIE -

NAPISZĘ O TYM NA MOIM BLOGU.
 



 

STAN ZATRUDNIENIA WYKAZUJEMY NA
OSTATNI DZIEŃ  MIESIĄCA

POPRZEDZAJĄCY ZŁOŻENIE WNIOSKI 

 



We wniosku skazujemy stan zatrdunienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzający złożenie wniosku i
porównujemy albo do 31.12.2019 albo na koniec miesiąca analogicznego w którym składamy wniosek z

2019 roku 
 

Przykład: Składamy wniosek 13-05-2020, badamy stan zatrudnienia na 30.04.2020 było np. 5 osób
zatrudnionych. Na dzień 31.12.2019 było 4 osoby zatrudnione a na 31.05.2019 było 3 osoby zatrudnione . 

 
Przedsiębiorca może wybrać czy na dzień 31.12.2019 czy na dzień 31.05.2019 będzie porównywał - która

będzie korzystniejsza. 
 

Subwencja jest przyznana w odniesieniu do ilości osób na dzień 30.04.2020 ale nie więcej niż z daty
porównawczej. Jeżeli wybierze 31.12.2019 to otrzyma nie więcej niż dla 4 osób czyli: przy spadku 25%

otrzyma 48 000 zł (4 * 12 000)
 

Jeśli na dzień 31.12.2019 będzie przykładowo zatrudnionych 8 osób a na dzień 30.04.2020 będzie 7 - to i
tak dostainie dla 7 osób. 



Pobierz darmowy poradnik ze strony PFR - dołączam
do materiałów i sprawdź zasady zwrotu subwencji. 



Dziękuję Ewelina Dulęba 


