
Warunki ubiegania się o subwencje finansową Tarcza 2.0 

 

Mikrofirma, aby otrzymać subwencję musi: 

1) być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); 

UWAGA: Przedsiębiorca we wniosku o subwencję będzie oświadczał, że jego 

działalność podlega wpisowi do bazy KRS lub CEiDG. 

2) zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek 

pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika ale 

nie więcej niż 9 osób oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r, nie mogą 

przekraczać 2 mln euro. 

UWAGA: 

• na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę 

zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z 

wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, 

ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu 

przygotowania zawodowego, 

• właściciel firmy nie jest wliczany do liczby zatrudnionych pracowników; 

3) nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie 

społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia 

wniosku o subwencję, przy czym: 

a) rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej 

odroczenie, lub 

b) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 

nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki 

listowej jako przesyłki poleconej, lub 

c) złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie 

społeczne w ramach tarcz antykryzysowych 

nie będzie uznawane za zaległości. 



4) prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu 

składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku 

przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji); 

5) wykazać spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV – XII 2020 r. lub w IV 

kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. 

UWAGA: w przypadku ubiegania się o subwencję finansową przedsiębiorca 

będzie zobowiązany złożyć plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego 

z wyprzedzeniem umożliwiającym przedprocesowanie danych prze ten organ i 

przekazanie danych do PFR – do 7 dni. 

 

Ustalanie wysokości subwencji: 

1. Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej: 

1) za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w 

stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń 

społecznych na dzień ustalana stanu zatrudnienia na potrzeby określenia 

maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z 

zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej 

tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich 

jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na 

ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb 

określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej. 

2) będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r. 

2. Obliczanie subwencji finansowej dla Mikrofirm odbywa się wg. poniższych 

zasad: 

1) 18 000 zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów <30%,60% 

2) 36 000 zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów <60%,100%> 

3) dla wartości mniejszych niż 1 etat wartości są proporcjonalnie wyliczane wg 

wzoru: 

Wartość progu*etat, np.: 18 000 zł * 0,5 etatu = 9 000 zł. 

4) maksymalna kwota finansowania wynosi 324 000 zł, przy czym maksymalna 

kwota finansowania dla pracownika nie może być niższa niż 36 000 zł. 



Natomiast suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 

na pracownika nie może być wyższa niż 72 000 zł. 

 

Zasady umorzenia subwencji finansowej 

1. Dla Mikrofirm: 

Subwencja finansowa z Tarczy 2.0. w przypadku Mikrofirm będzie podlegała 

całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących 

przesłanek: 

1) utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. rozumiane jako 

nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia 

złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r. 

2) utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020r. 

 

Zwrot subwencji finansowej: 

Otrzymana przez Przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi w 

całości w przypadku: 

1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie 

zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej); 

2) otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub 

3) otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 

w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 

grudnia 2021 r. 


