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Lp.  Data przyjęcia 
zmiany przez PFR 

Zmieniana/dodawana 
jednostka redakcyjna 

Brzmienie przed zmianą  Brzmienie po zmianie 

1.  04.11.2021 r.  § 1 ust. 2 lit c pkt ii zapoznał się zasadami ubiegania się o udzielanie Subwencji Finansowej 
opisanymi w Regulaminie i Dokumentach Programowych oraz je rozumie i 
akceptuje. 

zapoznał się zasadami ubiegania się o udzielanie Subwencji Finansowej i jej 
obsługi oraz rozliczania opisanymi w Regulaminie i Dokumentach 
Programowych oraz je rozumie i akceptuje. 

2.  04.11.2021 r. § 1 ust. 6  W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z treścią Umowy 
Subwencji Finansowej, pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy 
Subwencji Finansowej, przy czym zasada ta nie będzie miała zastosowania do 
postanowień niniejszego Regulaminu zmienionych lub dodanych po dacie 
pierwotnej publikacji niniejszego Regulaminu, o ile będzie to wyraźnie 
wynikać z treści tych postanowień. 

W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z treścią 
Umowy Subwencji Finansowej, pierwszeństwo będą miały postanowienia 
Umowy Subwencji Finansowej, chyba że poszczególne postanowienia 
Regulaminu stanowić będą co innego. 

3.  04.11.2021 r. Zmiana definicji – 

„Beneficjent” 

oznacza podmiot będący Mikrofirmą, MŚP lub Dużym Przedsiębiorcą, 
któremu PFR udzielił Subwencji Finansowej. 

oznacza, w zależności od kontekstu, podmiot będący Mikrofirmą, MŚP lub 
Dużym Przedsiębiorcą, któremu PFR udzielił Subwencji Finansowej lub 
który wystąpił z Wnioskiem. 

4.  04.11.2021 r. Zmiana definicji – „Decyzja” oznacza decyzję PFR o udzieleniu (w części lub w całości) bądź odmowie 
udzielenia Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek lub Odwołanie. 

oznacza, w zależności od kontekstu, decyzję PFR o: (i) udzieleniu (w części 
lub w całości) bądź odmowie udzielenia Subwencji Finansowej, w 
odpowiedzi na Wniosek lub Odwołanie, (ii) wysokości Subwencji 
Finansowej podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu oraz wysokości 
subwencji podlegającej zwrotowi w całości wydawanych w ramach 
rozliczenia Subwencji Finansowej, lub (iii) zidentyfikowaniu przez PFR 
okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości Subwencji 
Finansowej podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu, przy 
podejmowaniu których PFR działa na podstawie i w zakresie określonym w 
Dokumentach Programowych; Decyzja stanowi integralną część stosunku 
zobowiązaniowego łączącego PFR oraz Beneficjenta na podstawie Umowy 
Subwencji Finansowej. 

5.  04.11.2021 r. Zmiana definicji – „Osoba 

zatrudniona”  

oznacza osobę fizyczną: (i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa 
pozostaje z Beneficjentem w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez 
Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu 
zatrudnienia Beneficjenta dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości 
Subwencji Finansowej przysługującej Beneficjentowi, z zastrzeżeniem, że 
stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub 
(ii) współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej 
współpracy (w tym, w szczególności, na podstawie umów cywilnoprawnych 
obejmujących m.in. umowy zlecenia i umowy o dzieło), za którą Beneficjent, 
wg stanu na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty 
Subwencji Finansowej, odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. 

oznacza osobę fizyczną: (i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa 
pozostaje z Beneficjentem w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez 
Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem, że stan 
zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub (ii) 
współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej 
współpracy (w tym, w szczególności, na podstawie umów 
cywilnoprawnych obejmujących m.in. umowy zlecenia i umowy o dzieło), 
za którą Beneficjent odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. 

6.  04.11.2021 r. Dodanie definicji – 

„Oświadczenie o Rozliczeniu” 

 oznacza zestaw oświadczeń wiedzy i woli Beneficjenta lub Osoby 
Upoważnionej złożonych wobec PFR, za pośrednictwem Banku i z 
wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, w celu rozliczenia otrzymanej 
przez Beneficjenta Subwencji Finansowej, w sposób, w terminie i na 
warunkach określonych w Dokumentach Programowych. 
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7.  04.11.2021 r. § 3 ust. 2  Zasadniczym celem Programu 2.0 jest realizacja podstawowego interesu 
ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zapewnienia stabilności 
przedsiębiorstw i gospodarki. Program 2.0 ma na celu zapobiegnięcie ryzyka 
masowej upadłości Beneficjentów oraz zwolnień ich Pracowników na skutek 
znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z drugą falą 
pandemii COVID-19. 

Zasadniczym celem Programu 2.0 jest realizacja podstawowego interesu 
ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zapewnienia 
stabilności przedsiębiorstw i gospodarki. Program 2.0 ma na celu 
zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości Beneficjentów oraz zwolnień ich 
Pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu 
gospodarki w związku z pandemią COVID-19. 

8.  04.11.2021 r. § 3 ust. 3 lit. a  udostępnienie Beneficjentom warunkowo bezzwrotnego Finansowania 
Programowego na warunkach preferencyjnych, , dla zapewnienia im 
płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w 
gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19; oraz 

udostępnienie Beneficjentom warunkowo bezzwrotnego Finansowania 
Programowego na warunkach preferencyjnych, dla zapewnienia im 
płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w 
gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19; oraz 

9.  04.11.2021 r. § 5 ust. 5  Subwencja Finansowa udzielona Mikrofirmie podlega umorzeniu w całości w 
przypadku utrzymania przez Mikrofirmę: 
a) działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako 
nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia 
złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia 
złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może 
rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz 
b) średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym 
poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. 

Subwencja Finansowa udzielona Mikrofirmie podlega zwolnieniu z 
obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości w przypadku 
utrzymania przez Mikrofirmę: 
a) działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako 
nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia 
złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia 
złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie 
może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz 
b) średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym 
poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020.   

10.  04.11.2021 r. § 5 ust. 6 Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej zostanie 
obliczone w opisany sposób: 

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑜𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 =  
𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + (… ) + 𝑚12

12
 

gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie Osób Zatrudnionych na ostatni dzień 
każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym w kalkulacji nie uwzględnia się 
Osób Zatrudnionych przebywających na urlopach bezpłatnych 

Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej 
zostanie obliczone w opisany sposób: 

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑜𝑟𝑜𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 =  
𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + (… ) + 𝑚12

12
 

gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie Osób Zatrudnionych na ostatni dzień 
każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym w kalkulacji nie uwzględnia 
się Osób Zatrudnionych przebywających na urlopach bezpłatnych lub 
nieobecnych w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych przez pełny 
miesiąc kalendarzowy. 
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11.  04.11.2021 r. § 5 ust. 8 W przypadku, gdy średnioroczne zatrudnienie Mikrofirmy w roku 2021:  
a) będzie wyższe niż średnioroczne zatrudnienie w roku 2020, 

Mikrofirma nie będzie uprawniona do żądania wypłaty 
dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej; albo 

b) będzie niższe niż średnioroczne zatrudnienie w roku 2020, 
Mikrofirma będzie zobowiązana do proporcjonalnego 
zwrotu udzielonej Subwencji Finansowej na rzecz PFR 
zgodnie z poniższym wzorem, przy czym umorzeniu w takiej 
sytuacji podlega część Subwencji Finansowej 
niepodlegająca zwrotowi: 

% 𝑆𝑢𝑏𝑤𝑒𝑛𝑐𝑗𝑖 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔𝑎𝑗ą𝑐𝑒𝑗 𝑧𝑤𝑟𝑜𝑡𝑜𝑤𝑖

= (1 − 
Ś𝑅2021

Ś𝑅2020
 ) 𝑥 100% 

gdzie:  
ŚR2021 – oznacza średnioroczne zatrudnienie w roku 2021; oraz 
ŚR2020 – oznacza średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. 
 

W przypadku, gdy średnioroczne zatrudnienie Mikrofirmy w roku 2021 
będzie:  

a) wyższe niż średnioroczne zatrudnienie w roku 2020, 
Mikrofirma nie będzie uprawniona do żądania wypłaty 
dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej; albo 

b) niższe niż średnioroczne zatrudnienie w roku 2020, 
Mikrofirma będzie zobowiązana do proporcjonalnego 
zwrotu udzielonej Subwencji Finansowej na rzecz PFR 
zgodnie z poniższym wzorem: 

% 𝑆𝑢𝑏𝑤𝑒𝑛𝑐𝑗𝑖 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑧𝑤𝑜𝑙𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑗 𝑧 𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑘𝑢 𝑧𝑤𝑟𝑜𝑡𝑢

= (
Ś𝑅2021

Ś𝑅2020
 ) 

gdzie:  
ŚR2021 – oznacza średnioroczne zatrudnienie w roku 2021; oraz 
ŚR2020 – oznacza średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. 

12.  04.11.2021 r. Dotychczasowy § 5 ust. 9 -12 

i ust. 14 usuwa się. 

  

13.  04.11.2021 r. Dodaje się nowy § 5 ust. 9  Mikrofirma dokonuje zwrotu Subwencji Finansowej, o którym mowa w ust. 
8 lit. b) powyżej zgodnie z  zasadami opisanymi w § 61 Regulaminu. 

14.  04.11.2021 r. Dotychczasowy § 5 ust. 13 

ulega zmianie redakcyjnej na 

ust. 10 i otrzymuje nowe 

brzmienie. 

Poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie Subwencji Finansowej i 
niniejszym Regulaminie, otrzymana przez Mikrofirmę Subwencja Finansowa 
podlega zwrotowi w całości w przypadku: 
a) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie 
zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej); 
b) otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub 
c) otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, 
w każdym czasie licząc od dnia otrzymania Subwencji Finansowej do dnia 31 
grudnia 2021 r. 

Poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie Subwencji 
Finansowej i niniejszym Regulaminie, otrzymana przez Mikrofirmę 
Subwencja Finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:  
a) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie 
zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);  
b) otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub 
c) otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,  
w każdym czasie licząc od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 
r. 
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15.  04.11.2021 r. § 6 ust. 4 Otrzymana przez MŚP Subwencja Finansowa podlega całkowitemu 
umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: 
a) utrzymania przez MŚP działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 
r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w 
okresie od dnia złożenia 
Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia 
Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Beneficjenta nie może rozpocząć 
się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; 
b) rozliczenia przez MŚP nadwyżki otrzymanej Subwencji Finansowej w 
terminie po 31 października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 
2022 r.; oraz 
c) Koszty Stałe oraz wysokość Przychodów wskazane we Wniosku przez MŚP, 
będące podstawą wyliczenia kwoty Subwencji Finansowej, zostały podane 
zgodnie z rzeczywistym stanem. 

Otrzymana przez MŚP Subwencja Finansowa podlega zwolnieniu z 
obowiązku zwrotu w całości pod warunkiem łącznego spełnienia 
poniższych warunków: 
a) utrzymania przez MŚP działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 
2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności 
gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 
r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 
r. wobec Beneficjenta nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości 
lub restrukturyzacji; oraz 
b) rozliczenia przez MŚP nadwyżki otrzymanej Subwencji Finansowej w 
sposób określony szczegółowo w ust. 5-8 poniżej. 

16.  04.11.2021 r. Dotychczasowy § 6 ust.  5 i 6 

usuwa się. 

  

17.  04.11.2021 r. Dotychczasowy § 6 ust. 7 

ulega zmianie redakcyjnej na 

ust. 5 i uzyskuje nowe 

brzmienie.  

W sytuacji, gdy w wyniku złożenia oświadczenia o rozliczeniu, o którym mowa 
w ust. 5 powyżej: 
a) MŚP ustali, że w momencie składania Wniosku uprawnione było do 
uzyskania Subwencji Finansowej w wyższej kwocie niż rzeczywiście 
otrzymana, MŚP nie będzie uprawnione do żądania wypłaty dodatkowej 
kwoty Subwencji Finansowej; albo 
b) MŚP ustali, że w momencie składania Wniosku uprawnione było do 
Subwencji Finansowej w niższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana 
(uwzględniając rzeczywiste dane dotyczące Kosztów Stałych za okres 
wskazany w ust. 1(a)(ii) powyżej oraz rzeczywiste dane dotyczące spadku 
Przychodów za okres wskazany w ust. 1(b)(ii) powyżej), MŚP będzie 
zobowiązane, niezależnie od jego pozostałych obowiązków wynikających z 
Umowy Subwencji Finansowej i niniejszego Regulaminu, do dokonania na 
rzecz PFR zwrotu Subwencji Finansowej w części przekraczającej kwotę 
Subwencji Finansowej, do której MŚP było uprawnione, przy czym umorzeniu 
w takiej sytuacji podlega część Subwencji Finansowej niepodlegająca 
zwrotowi. 

W sytuacji, gdy w wyniku złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu MŚP ustali, 
że w oparciu o rzeczywiste dane dot. wysokości Kosztów Stałych lub 
wielkości spadku Przychodów uprawnione było do uzyskania Subwencji 
Finansowej w:  
a) wyższej kwocie niż otrzymana - MŚP nie będzie uprawnione do żądania 
wypłaty dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej; albo 
b) niższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana - MŚP będzie zobowiązane, 
niezależnie od pozostałych obowiązków wynikających z Umowy Subwencji 
Finansowej i niniejszego Regulaminu, do dokonania na rzecz PFR zwrotu 
Subwencji Finansowej w części przekraczającej kwotę Subwencji 
Finansowej, do której MŚP było uprawnione. 
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18.  04.11.2021 r. Dotychczasowy § 6 ust. 8-11 

ulegają zmianie redakcyjnej 

na ust. 6-9  i uzyskują nowe 

brzmienie. 

8. W przypadku niezłożenia przez MŚP oświadczenia w przedmiocie 
rozliczenia Subwencji Finansowej w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., PFR 
uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej ze 
skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W 
przypadku wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, MŚP będzie zobowiązane do niezwłocznego zwrotu całej 
kwoty Subwencji Finansowej. Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia 
Umowy Subwencji Finansowej zostanie udostępnione w sposób określony w 
§ 16 ust. 2 poniżej.  
9. PFR weryfikuje oświadczenie o rozliczeniu Subwencji Finansowej złożone 
przez MŚP, w szczególności w oparciu o dane uzyskane od Ministra Finansów 
oraz Krajowej Administracji Skarbowej, nie później niż w terminie do dnia 31 
grudnia 2022 r. Jeżeli w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez PFR okaże 
się, że MŚP rozliczyło Subwencję Finansową w sposób nieprawidłowy lub nie 
dokonało zwrotu nadwyżki Subwencji Finansowej, o której mowa w ust. 7(b) 
powyżej, MŚP będzie zobowiązane do niezwłocznego zwrotu całej kwoty 
Subwencji Finansowej. 
10. W przypadku, gdy kwota nadwyżki Subwencji Finansowej, która powinna 
zostać zwrócona przez Beneficjenta jest, w ocenie PFR, nieznaczna, PFR może 
odstąpić od żądania zwrotu całej kwoty Subwencji Finansowej. 
11. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie Subwencji 
Finansowej i niniejszym Regulaminie, otrzymana przez MŚP Subwencja 
Finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku: 
a) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie 
zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej); 
b) otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub 
c) otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 
w każdym czasie licząc od dnia otrzymania Subwencji Finansowej do dnia 31 
grudnia 2021 r. 

6. MŚP zobowiązane jest do zwrotu na rzecz PFR środków, o których mowa 
w ust. 5 lit. b) powyżej, nie później niż do dnia 15 marca 2022 r. na 
rachunek bankowy wskazany w treści Oświadczenia o Rozliczeniu. 
7. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków, o 
których mowa w ust. 5 lit. b) powyżej we wskazanym terminie, MŚP będzie 
zobowiązane do dokonania zwrotu całej kwoty Subwencji Finansowej. 
W sytuacji, gdy wysokość środków podlegających zwrotowi na rzecz PFR, 
o których mowa w ust. 5 lit. b) powyżej, jest nieznaczna, po uwzględnieniu 
całokształtu okoliczności oraz indywidualnego przypadku danego 
Beneficjenta, PFR może odstąpić od żądania zwrotu całej kwoty Subwencji 
Finansowej. 
8. PFR weryfikuje sposób wyliczenia przez MŚP kwoty nadwyżki, w 
szczególności w oparciu o dane uzyskane od Ministra Finansów oraz 
Krajowej Administracji Skarbowej, jak również w oparciu o dokumenty 
księgowe i podatkowe załączone do Oświadczenia o Rozliczeniu przez MŚP, 
nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeżeli w wyniku 
weryfikacji przeprowadzonej przez PFR okaże się, że MŚP rozliczyło 
Subwencję Finansową w sposób nieprawidłowy lub załączyło do 
Oświadczenia o Rozliczeniu dokumenty, które są niekompletne lub nie 
odzwierciedlają danych finansowych wskazanych przez MŚP w 
Oświadczeniu o Rozliczeniu, MŚP będzie zobowiązane do niezwłocznego 
zwrotu całej kwoty Subwencji Finansowej. 
9. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie Subwencji 
Finansowej i niniejszym Regulaminie, otrzymana przez MŚP Subwencja 
Finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:  
a) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie 
zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej); 
b) otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub 
c) otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;  
w każdym czasie licząc od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 
r. 

19.  04.11.2021 r. Dotychczasowy § 6 ust. 12 

usuwa się. 
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20.  04.11.2021 r. Dodaje się § 61  Zasady rozliczenia i zwrotu Subwencji Finansowej 
1. W celu rozpoczęcia procesu rozliczenia Subwencji Finansowej 

Beneficjent zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o Rozliczeniu 
poprzez Bankowość Elektroniczną Banku, za pośrednictwem którego 
zawarł Umowę Subwencji Finansowej. Złożenie przez Beneficjenta 
Oświadczenia o Rozliczeniu skutkuje wydaniem przez PFR jednej z 
Decyzji określonych w § 61 ust. 6 Regulaminu. 

2. Procedura składania Oświadczenia o Rozliczeniu przebiega w 
następujący sposób:  

a) Beneficjenci zobowiązani są złożyć Oświadczenie o 
Rozliczeniu w terminie: 

i. od dnia 18 listopada 2021 r. do dnia 15 
stycznia 2022 r. – w odniesieniu do 
Beneficjentów będących MŚP; oraz 

ii. od dnia 19 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 
2022 r. – w odniesieniu do Beneficjentów 
będących Mikrofirmą;  

b) złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu polega na 
uzupełnieniu interaktywnego formularza 
udostępnionego w Bankowości Elektronicznej Banku, w 
którym Beneficjent otrzymał Subwencję Finansową; 

c) Oświadczenie o Rozliczeniu może zostać złożone w 
imieniu Beneficjenta wyłącznie jednoosobowo przez 
osobę, która posiada dostęp do Bankowości 
Elektronicznej Beneficjenta w Banku, za pośrednictwem 
którego zawarta została Umowa Subwencji Finansowej. 
Oświadczenie o Rozliczeniu złożone przez osobę 
wskazaną w zdaniu poprzednim będzie traktowane jako 
oświadczenie złożone przez Osobę Upoważnioną;  

d) treść Oświadczenia o Rozliczeniu jest weryfikowana przez 
Bank pod kątem jej kompletności i wstępnej zgodności z 
Warunkami Programowymi, w zakresie ustalonym między 
PFR i Bankiem, przy czym złożenie Oświadczenia o 
Rozliczeniu nie jest możliwe do czasu ewentualnego 
poprawienia w Oświadczeniu o Rozliczeniu błędnych 
danych lub złożenia wszystkich wymaganych oświadczeń, 
wskazanych przez Bank na etapie poprzedzającym 
akceptację Oświadczenia o Rozliczeniu;  

e) po poprawnym wprowadzeniu przez osobę składającą 
Oświadczenie o Rozliczeniu w imieniu Beneficjenta 
danych w formularzu udostępnionym przez Bank, w 
Bankowości Elektronicznej zostanie wygenerowany 
projekt Oświadczenia o Rozliczeniu, zawierający 
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odpowiednie dane zamieszczone przez Beneficjenta w 
formularzu udostępnionym przez Bank;  

f) osoba składająca Oświadczenie o Rozliczeniu w imieniu 
Beneficjenta uzyska możliwość zapoznania się z 
Oświadczeniem o Rozliczeniu w formie elektronicznej, 
wydrukowania i zapisania elektronicznie projektu 
Oświadczenia o Rozliczeniu oraz dostępu do zapisanego 
elektronicznie projektu Oświadczenia o Rozliczeniu po 
ponownym zalogowaniu, o ile Bank zapewni taką 
funkcjonalność;  

g) MŚP, składając Oświadczenie o Rozliczeniu, zobowiązane 
jest dołączyć do niego pliki JPK sporządzone zgodnie ze 
standardem pliku JPK_PKPIR/JPK_KR, określonym w 
Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów 
Elektronicznych na platformie ePUAP Ministerstwa 
Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, z których 
będą wynikały dane finansowe uzasadniające zwolnienie 
z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w wysokości 
wnioskowanej przez MŚP;  

h) Oświadczenie o Rozliczeniu musi zostać podpisane przez 
osobę składającą Oświadczenie o Rozliczeniu w 
Bankowości Elektronicznej Banku za pomocą narzędzi 
autoryzacyjnych przekazanych przez Bank; oraz 

i) Bank przekaże Oświadczenie o Rozliczeniu do PFR, który 
rozpatrzy je zgodnie z procedurą opisaną w Dokumentach 
Programowych, w tym zweryfikuje dane przekazane przez 
Beneficjenta z bazami danych m.in. Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Ministerstwa Finansów lub Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz, w odniesieniu do MŚP, z 
dokumentami księgowymi przekazanymi do PFR wraz z 
Oświadczeniem o Rozliczeniu.  

3. Oświadczenie o Rozliczeniu nie jest składane przez Beneficjentów:  
a) którzy dokonali spłaty Subwencji Finansowej w całości 

przed nadejściem terminu do złożenia Oświadczenia o 
Rozliczeniu, w efekcie czego Umowa Subwencji 
Finansowej wygasła; 

b) którzy nie posiadają aktywnej relacji z Bankiem, za 
pośrednictwem którego zawarli Umowę Subwencji 
Finansowej (nie posiadają zawartej umowy o 
prowadzenie rachunku bankowego oraz umowy o 
świadczenie usług Bankowości Elektronicznej) oraz nie 
odnowili tej relacji przed upływem terminu na złożenie 
Oświadczenia o Rozliczeniu; lub 
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c) w stosunku do których PFR wystosował wezwanie do 
zwrotu Subwencji Finansowej. 

4. PFR będzie uprawniony do wyznaczenia dodatkowego terminu na 
złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu przez Beneficjentów, którzy nie 
dokonali skutecznego złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu w 
terminie wskazanym w § 61 ust. 2 lit. a) Regulaminu w okresie:  

a) od dnia 1 do 14 lutego 2022 r. – w odniesieniu do 
Beneficjentów będących MŚP; oraz 

b) od dnia 15 do 28 marca 2022 r. – w odniesieniu do 
Beneficjentów będących Mikrofirmą;  

przy czym informacja o możliwości złożenia Oświadczenia o 
Rozliczeniu w dodatkowym terminie zostanie przekazana 
Beneficjentowi za pośrednictwem: (i) Bankowości Elektronicznej, (ii) 
poczty elektronicznej na adres wskazany przez Beneficjenta 
w Umowie Subwencji Finansowej albo Oświadczeniu o Rozliczeniu 
lub (iii) innych kanałów komunikacyjnych, w tym poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie www.pfrsa.pl. 

5. W przypadku zidentyfikowania przez Beneficjenta rozbieżności 
pomiędzy rzeczywistym stanem faktycznym, a danymi zawartymi w 
złożonym Oświadczeniu o Rozliczeniu, Beneficjent będzie 
uprawniony do ponownego złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu, pod 
warunkiem zachowania terminów wskazanych w § 61 ust. 2 lit. a) 
Regulaminu. Nowe Oświadczenie o Rozliczeniu zastępuje poprzednio 
złożone Oświadczenie o Rozliczeniu. Do złożenia nowego 
Oświadczenia o Rozliczeniu stosuje się postanowienia niniejszego 
paragrafu. Beneficjent jest uprawniony do złożenia nowego 
Oświadczenia o Rozliczeniu zastępującego poprzednio złożone 
Oświadczenie o Rozliczeniu nie więcej niż cztery razy.  

6. W związku ze złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu lub upływem 
terminu na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu, z uwzględnieniem 
dodatkowego terminu określonego w § 61 ust. 4 Regulaminu, PFR 
podejmie jedną z następujących Decyzji: 

a) Decyzję określającą kwotę Subwencji Finansowej 
podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu w związku:  

i. ze złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu w 
imieniu MŚP, które:  

A. przekazało do Banku prawidłowe 
oraz kompletne dokumenty 
poświadczające umocowanie 
Osoby Upoważnionej do zawarcia 
Umowy Subwencji Finansowej;  

B. potwierdziło w treści Oświadczenia 
o Rozliczeniu przeniesienie swojej 
rezydencji podatkowej lub 
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rezydencji podatkowej swojego 
Głównego Beneficjenta 
Rzeczywistego na teren 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w sytuacji, gdy 
Beneficjent był zobowiązany do 
przeniesienia swojej rezydencji 
podatkowej lub rezydencji 
podatkowej swojego Głównego 
Beneficjenta Rzeczywistego na 
teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego;  

C. rozliczyło nadwyżkę otrzymanej 
Subwencji Finansowej oraz 
przekazało ją na rachunek 
bankowy PFR zgodnie z § 6 ust. 5-6 
Regulaminu; oraz 

D. nie naruszyło Warunków 
Programowych, które pociągałyby 
za sobą konieczność zwrotu 
otrzymanej Subwencji Finansowej; 

ii. ze złożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu w 
imieniu Mikrofirmy, która:  

A. przekazała do Banku prawidłowe 
oraz kompletne dokumenty 
poświadczające umocowanie 
Osoby Upoważnionej do zawarcia 
Umowy Subwencji Finansowej;  

B. potwierdziła w treści Oświadczenia 
o Rozliczeniu przeniesienie swojej 
rezydencji podatkowej lub 
rezydencji podatkowej swojego 
Głównego Beneficjenta 
Rzeczywistego na teren 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w sytuacji, gdy 
Beneficjent był zobowiązany do 
przeniesienia swojej rezydencji 
podatkowej lub rezydencji 
podatkowej swojego Głównego 
Beneficjenta Rzeczywistego na 
teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego; oraz 
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C. nie naruszyła Warunków 
Programowych, które pociągałyby 
za sobą konieczność zwrotu 
otrzymanej Subwencji Finansowej 
(w tym Warunki Programowe 
uprawniające PFR do żądania 
zwrotu Subwencji Finansowej po 
wypowiedzeniu Umowy Subwencji 
Finansowej przez PFR); 

w wyżej opisanych przypadkach Subwencja Finansowa 
podlega zwolnieniu z obowiązku zwrotu w całości albo 
zwrotowi w kwocie wskazanej w treści Decyzji w terminie 
do dnia 31 maja 2022 r.;  

b) Decyzję wzywającą do zwrotu Subwencji Finansowej w 
całości w związku:  

i. niezłożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu w 
terminie określonym w § 61 ust. 2 lit. 
a) Regulaminu z uwzględnieniem 
ewentualnego dodatkowego terminu 
określonego w § 61 ust. 4 Regulaminu, który 
został wyznaczony Beneficjentowi przez PFR; 
lub 

ii. ustaleniem przez PFR, że Beneficjent naruszył 
inne Warunki Programowe, które pociągają za 
sobą konieczność zwrotu otrzymanej 
Subwencji Finansowej (w tym Warunki 
Programowe uprawniające PFR do żądania 
zwrotu Subwencji Finansowej po 
wypowiedzeniu Umowy Subwencji 
Finansowej przez PFR);  

w takim przypadku Subwencja Finansowa podlega 
zwrotowi w całości w terminie do dnia 31 maja 2022 r.;  

c) Decyzję informującą Beneficjenta o zidentyfikowaniu 
przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie 
wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwolnieniu 
z obowiązku zwrotu – w takim przypadku PFR przekaże 
Beneficjentowi informację o przyczynach braku 
możliwości ustalenia wysokości Subwencji Finansowej 
podlegającej zwrotowi, przy czym do czasu wyjaśnienia 
okoliczności uniemożliwiających ustalenie wysokości 
Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, Subwencja 
Finansowa nie podlega zwrotowi - wyjaśnienie tych 
okoliczności nastąpi w ramach postępowania 
wyjaśniającego, o którym mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu. 
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Po wyjaśnieniu okoliczności uniemożliwiających ustalenie 
wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, 
PFR wydaje jedną z Decyzji, o których mowa w § 61 ust. 6 
lit. a) lub b) Regulaminu nie później niż w terminie 
6 miesięcy od dnia udostępnienia Beneficjentowi Decyzji 
informującej Beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR 
okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości 
Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten 
może zostać przez PFR wydłużony. 

7. Beneficjent dokonuje zwrotu Subwencji Finansowej na indywidualny 
rachunek bankowy wskazany przez PFR w treści Decyzji, o których 
mowa w § 61 ust. 6 lit. a) lub b) Regulaminu. W przypadku opóźnienia 
w spłacie Subwencji Finansowej naliczane będą odsetki ustawowe za 
opóźnienie. Beneficjent nie jest zobowiązany do dokonania spłaty 
Subwencji Finansowej w sytuacji, gdy wysokość Subwencji 
Finansowej podlegającej zwrotowi wynosi mniej niż 9,00 zł. 

8. Bank podpisze w imieniu PFR, działając w charakterze pełnomocnika, 
Decyzje, o których mowa w ust. 5 powyżej, opatrując je Pieczęcią 
Banku lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym osób 
uprawnionych do reprezentowania Banku, a następnie udostępni 
jedną z Decyzji Beneficjentowi za pośrednictwem Bankowości 
Elektronicznej. W przypadku braku możliwości przekazania Decyzji, 
o której mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem Bankowości 
Elektronicznej, PFR może przekazać Decyzję za pośrednictwem 
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez 
Beneficjenta w Umowie Subwencji Finansowej lub Oświadczeniu o 
Rozliczeniu albo za pośrednictwem innych kanałów 
komunikacyjnych. 

9. Decyzje, o których mowa w § 61 ust. 6 Regulaminu zostaną 
udostępnione Beneficjentowi nie później niż do dnia 30 kwietnia 
2022 r., z zastrzeżeniem, że biorąc pod uwagę całokształt 
okoliczności faktycznych dotyczących Beneficjenta, w tym 
dokumentów przedłożonych przez MŚP, PFR będzie uprawniony do 
jednostronnego wydłużenia tego terminu, jednakże nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2022 r. O wydłużeniu terminu wydania Decyzji PFR 
poinformuje Beneficjenta za pośrednictwem: (i) Bankowości 
Elektronicznej, (ii) poczty elektronicznej na adres wskazany przez 
Beneficjenta w Umowie Subwencji Finansowej albo Oświadczeniu o 
Rozliczeniu lub (iii) innych kanałów komunikacyjnych. 

10. W celu komunikacji związanej z realizacją Umowy Subwencji 
Finansowej, Beneficjent zobowiązany jest wskazać w Oświadczeniu o 
Rozliczeniu aktualny adres poczty elektronicznej (e-mail), numer 
telefonu kontaktowego oraz adres korespondencyjny.  
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11. W przypadku wydania przez PFR Decyzji, o której mowa w § 61 ust. 6 
lit. a) lub b) Regulaminu, po zakończeniu postępowania 
wyjaśniającego, termin dokonania zwrotu Subwencji Finansowej 
zostanie wskazany w treści Decyzji. 
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21.  04.11.2021 r. § 11 ust. 11  PFR jest uprawniony do odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz 
Beneficjenta w przypadku, w którym PFR posiada uzasadnione podejrzenie 
wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nieprawidłowości lub nadużyć. 

PFR jest uprawniony do:  
a) odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz Beneficjenta; lub  
b) wydania Decyzji określającej wysokość Subwencji Finansowej 
podlegającej zwrotowi w całości, w przypadku, w którym istnieje 
uzasadnione podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nadużyć. 

22.  04.11.2021 r. § 11 ust. 14 lit. g  podpisanie Umowy Subwencji Finansowej przez Osobę Upoważnioną będącą 
Beneficjentem lub działającą w imieniu Beneficjenta za pośrednictwem 
Bankowości Elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi autoryzacyjnych 
udostępnionych Beneficjentowi przez Bank lub – w przypadku Banku 
Spółdzielczego; 

podpisanie Umowy Subwencji Finansowej przez Osobę Upoważnioną 
będącą Beneficjentem lub działającą w imieniu Beneficjenta za 
pośrednictwem Bankowości Elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi 
autoryzacyjnych udostępnionych Beneficjentowi przez Bank lub – w 
przypadku Banku Spółdzielczego - przy pomocy jednorazowego hasła SMS 
przesłanego na numer telefonu podany przez Beneficjenta do kontaktu z 
Bankiem Spółdzielczym lub wskazany przez Beneficjenta we Wniosku; 

23.  04.11.2021 r. § 13 ust. 4  W celu weryfikowania prawdziwości oświadczeń złożonych przez 
Beneficjenta we Wniosku PFR może pozyskiwać informacje od osób trzecich 
i organów administracji, w tym, między innymi, od Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Ministra Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. 

W celu weryfikowania prawdziwości oświadczeń złożonych przez 
Beneficjenta we Wniosku PFR może pozyskiwać informacje od osób 
trzecich i organów administracji, w tym, między innymi, od Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Ministra Finansów oraz Krajowej Administracji 
Skarbowej i bazować na nich podejmując Decyzję. 

24.  04.11.2021 r. § 13 ust. 16 Umowa Subwencji Finansowej zawierania jest z chwilą złożenia przez Bank, 
działający jako pełnomocnik PFR, lub, w przypadku Banku Spółdzielczego, z 
chwilą złożenia oświadczenia przez Bank Zrzeszający działający jako 
pełnomocnik Banku Spółdzielczego i tym samym dalszy pełnomocnik PFR, 
oświadczenia woli o zawarciu Umowy Subwencji Finansowej poprzez 
opatrzenie Umowy Subwencji Finansowej Pieczęcią Bankową, 
Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym osób uprawnionych do 
reprezentowania Banku lub Banku Zrzeszającego lub innym odpowiednim 
narzędziem informatycznym stosowanym przez Bank lub Bank Zrzeszający.. 

Umowa Subwencji Finansowej zawierania jest z chwilą złożenia przez Bank, 
działający jako pełnomocnik PFR, lub, w przypadku Banku Spółdzielczego, 
z chwilą złożenia oświadczenia przez Bank Zrzeszający działający jako 
pełnomocnik Banku Spółdzielczego i tym samym dalszy pełnomocnik PFR, 
oświadczenia woli o zawarciu Umowy Subwencji Finansowej poprzez 
opatrzenie Umowy Subwencji Finansowej Pieczęcią Bankową, 
Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym osób uprawnionych do 
reprezentowania Banku lub Banku Zrzeszającego lub innym odpowiednim 
narzędziem informatycznym stosowanym przez Bank lub Bank Zrzeszający. 

25.  04.11.2021 r. § 14 ust. 1 lit. d że, w okresie obowiązywania Umowy Subwencji Finansowej, nie rozwiąże, 
ani nie podejmie działań lub nie naruszy zobowiązań skutkujących 
możliwością rozwiązania przez Bank umowy o prowadzenie rachunku 
bankowego, na który nastąpiła wypłata Subwencji Finansowej oraz umowy o 
świadczenie usług Bankowości Elektronicznej oraz podejmie wszelkie 
czynności, jakie mogą okazać się wymagane przez Bank będący stroną tych 
umów, tak aby nie Bank nie mógł skorzystać z uprawnienia do wypowiedzenia 
którejkolwiek z tych umów;; 

że, w okresie obowiązywania Umowy Subwencji Finansowej, nie rozwiąże, 
ani nie podejmie działań lub nie naruszy zobowiązań skutkujących 
możliwością rozwiązania przez Bank umowy o prowadzenie rachunku 
bankowego, na który nastąpiła wypłata Subwencji Finansowej oraz umowy 
o świadczenie usług Bankowości Elektronicznej oraz podejmie wszelkie 
czynności, jakie mogą okazać się wymagane przez Bank będący stroną tych 
umów, tak aby nie Bank nie mógł skorzystać z uprawnienia do 
wypowiedzenia którejkolwiek z tych umów; 

26.  04.11.2021 r. § 14 ust. 1 lit. e do niezwłocznego zawiadomienia PFR o wszelkich okolicznościach mających 
wpływ na realizację zobowiązań wynikających z Umowy Subwencji 
Finansowej, w tym, w szczególności, o: 
i) zaprzestaniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej; 
ii) podjęciu czynności zmierzających do likwidacji lub rozwiązania spółki 
Beneficjenta lub wszczęcia postępowania upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego wobec Beneficjenta; oraz 
iii) złożeniu przez inny podmiot niż Beneficjent wniosku o ogłoszenie 
upadłości Beneficjenta 

do niezwłocznego zawiadomienia PFR o wszelkich okolicznościach 
mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z Umowy 
Subwencji Finansowej, w tym, w szczególności, o: 
i) zaprzestaniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej; 
ii) podjęciu czynności zmierzających do likwidacji lub rozwiązania spółki 
Beneficjenta lub wszczęcia postępowania upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego wobec Beneficjenta;  
iii) złożeniu przez inny podmiot niż Beneficjent wniosku o ogłoszenie 
upadłości Beneficjenta; oraz 
iv) zmianie danych, o jakich mowa w §61 ust. 10 Regulaminu. 
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27.  04.11.2021 r. § 14 ust. 1 lit. f  do udzielania PFR prawdziwych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia 
wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy Subwencji 
Finansowej; 

do udzielania PFR prawdziwych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia 
wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy Subwencji 
Finansowej oraz rozliczeniem otrzymanej Subwencji Finansowej, w tym do 
przedłożenia wszelkich dokumentów księgowych, rachunkowych i 
podatkowych dokumentujących wysokość Subwencji Finansowej 
podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu; 

28.  04.11.2021 r. § 15 ust. 2 lit. c informacje przekazane we Wniosku stanowią podstawę do dokonania 
wstępnej oceny spełniania Warunków Programowych; 

informacje przekazane we Wniosku, Odwołaniu lub Oświadczeniu o 
Rozliczeniu stanowią podstawę do dokonania wstępnej oceny spełniania 
Warunków Programowych; 

29.  04.11.2021 r. § 15 ust. 2 lit. e po złożeniu Wniosku lub Odwołania przez Beneficjenta PFR może zobowiązać 
Beneficjenta o złożenie dodatkowych oświadczeń oraz dostarczenie 
dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym wykraczających poza listę 
wymogów informacyjnych, której pobranie możliwe jest w ramach 
formularza Wniosku lub Odwołania; 

po złożeniu Wniosku, Odwołania lub Oświadczenia o Rozliczeniu  lub 
bezskutecznego upływu terminu na złożenie Oświadczenia o Rozliczeniu 
przez Beneficjenta PFR może zobowiązać Beneficjenta o złożenie 
dodatkowych oświadczeń oraz dostarczenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów, w tym wykraczających poza listę wymogów informacyjnych, 
której pobranie możliwe jest w ramach formularza Wniosku, Odwołania 
lub Oświadczenia o Rozliczeniu; 

30.  04.11.2021 r. § 15 ust. 2 lit. i PFR, w celu zrealizowania obowiązków nałożonych na PFR na podstawie 
przepisów prawa, przekazuje informacje dotyczące zawarcia i wykonania 
Umowy Subwencji Finansowej oraz Beneficjenta, w tym informacji o firmie 
Beneficjenta i kwocie Subwencji Finansowej, uprawnionym organom i 
instytucjom publicznym, w tym Ministrowi Rozwoju, Ministrowi Finansów, 
Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 
Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesowi Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów; oraz 
 

PFR, w celu zrealizowania obowiązków nałożonych na PFR na podstawie 
przepisów prawa, przekazuje informacje dotyczące zawarcia i wykonania 
Umowy Subwencji Finansowej oraz Beneficjenta, w tym informacji o firmie 
Beneficjenta i kwocie Subwencji Finansowej, uprawnionym organom i 
instytucjom publicznym, w tym Ministrowi Rozwoju, Ministrowi Finansów, 
Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 
Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesowi Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów; 
 

31.  04.11.2021 r. § 15 ust. 2 lit. j w związku z zawarciem Umowy Subwencji Finansowej PFR może podać do 
publicznej wiadomości dane identyfikujące Beneficjenta, w tym imię i 
nazwisko oraz nazwę (firmę) Beneficjenta oraz kwotę wypłaconej Subwencji 
Finansowej. 

w związku z zawarciem Umowy Subwencji Finansowej PFR może podać do 
publicznej wiadomości dane identyfikujące Beneficjenta, w tym imię i 
nazwisko oraz nazwę (firmę) Beneficjenta oraz kwotę wypłaconej 
Subwencji Finansowej; oraz 

32.  04.11.2021 r. Dodaje się § 15 ust. 2 lit. k  Wniosek jest weryfikowany i przetwarzany automatycznie w oparciu o 
dane i rejestry przekazane w formie elektronicznej między innymi od 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministra Finansów oraz Krajowej 
Administracji Skarbowej i PFR nie ma uprawnień do weryfikacji 
poprawności  i kompletności tych danych, wobec czego Beneficjent nie 
posiada jakichkolwiek roszczeń wobec PFR w związku z wydaniem Decyzji 
o przyznaniu Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana 
przez Beneficjenta lub Decyzji negatywnej o odmowie przyznania 
Beneficjentowi Subwencji Finansowej w całości opartych o dane 
przekazane z tych podmiotów. 

33.  04.11.2021 r. § 16 ust. 1 lit. g niedokonania przez Beneficjenta zwrotu części Subwencji Finansowej w 
terminie określonym w § 5 ust. 11 powyżej; 

niedokonania przez Beneficjenta zwrotu części Subwencji Finansowej w 
terminie określonym w Regulaminie; 
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34.  04.11.2021 r. § 16 ust. 3 W przypadku wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej przez PFR 
Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty Subwencji Finansowej (w 
zakresie, w jakim nie została ona wcześniej zwrócona przez Beneficjenta) w 
terminie 14 dni od daty, w której wypowiedzenie Umowy Subwencji 
Finansowej stało się skuteczne zgodnie z ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem 
postanowień Umowy Subwencji Finansowej lub Regulaminu, które 
przewidują krótszy termin na dokonanie zwrotu Subwencji Finansowej. 

W przypadku wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej przez PFR 
Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu Subwencji Finansowej w całości 
lub części w terminie 14 dni od daty, w której wypowiedzenie Umowy 
Subwencji Finansowej stało się skuteczne zgodnie z ust. 2 powyżej, z 
zastrzeżeniem postanowień Umowy Subwencji Finansowej lub 
Regulaminu, które przewidują krótszy termin na dokonanie zwrotu 
Subwencji Finansowej 

35.  04.11.2021 r. Dodaje się § 16 ust. 7  W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał Subwencję Finansową na 
podstawie nieprawdziwych oświadczeń, PFR jest uprawniony do żądania 
zwrotu Subwencji Finansowej wraz z odsetkami liczonymi od dnia 
przekazania Subwencji Finansowej lub jej nienależnej części do dyspozycji 
Beneficjenta. 

36.  04.11.2021 r. § 17 ust. 1 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących Odwołań, 
Beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem 
Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, ze zgłoszeniem dotyczącym 
otrzymanej przez Beneficjenta Decyzji PFR w odpowiedzi na Wniosek, pod 
warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic pomiędzy treścią 
Decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym. 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących 
Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za 
pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem 
dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia 
Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem 
udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a 
rzeczywistym stanem faktycznym, (ii) błędu Beneficjenta w złożonym 
Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie 
rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować 
Beneficjent, (iii) wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi 
na rzecz PFR, która została wskazana przez PFR w Decyzji udostępnionej 
Beneficjentowi, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta 
różnic w treści Decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym lub (iv) Decyzji 
informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które 
uniemożliwiają ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej 
zwrotowi. 
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37.  04.11.2021 r. Dodaje się § 17 ust. 3-5  3. Beneficjent zobowiązany jest zwrócić się do PFR z zapytaniem 
dotyczącym wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, która 
została wskazana przez PFR w Decyzji udostępnionej Beneficjentowi, nie 
później niż w terminie 10 Dni Roboczych od dnia jej udostępnienia 
Beneficjentowi.  
4. W przypadku wydania przez PFR Decyzji informującej Beneficjenta o 
zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie 
wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, postępowanie 
wyjaśniające, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może zostać 
zainicjowane przez PFR. 
5. Złożenie zapytania w ramach postępowania wyjaśniającego w zakresie 
dot. wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi na rzecz PFR, 
która została wskazana przez PFR w Decyzji udostępnionej Beneficjentowi, 
nie wstrzymuje wymagalności roszczenia określonego w treści Decyzji. W 
przypadku, gdy z okoliczności faktycznych dot. danego przedsiębiorcy 
wynika, że Decyzja udostępniona Beneficjentowi nie odpowiada 
rzeczywistemu stanowi faktycznemu, PFR może wstrzymać wymagalność 
roszczenia określonego w treści Decyzji. 

 


