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Od 29 kwietnia 2020 r. w systemach e-bankowości ESBANKU Banku Spółdzielczego 

– w SGB24 oraz w Bankowości Korporacyjnej – dzięki współpracy Spółdzielczej 

Grupy Bankowej z Polskim Funduszem Rozwoju

i Krajową Izbą Rozliczeniową, znajduje się WNIOSEK PFR, który umożliwia 

przedsiębiorcom zdalne ubieganie się i podpisanie umowy o rządową subwencję 

w ramach programu Tarczy Finansowej – finansowanego i realizowanego przez 

Polski Fundusz Rozwoju SA.

https://www.esbank.pl/2/produkty/299/firmy-i-instytucje-tarcza-antykryzysowa
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DLA KOGO JEST TARCZA FINANSOWA PFR?

Dla: 

▪ Mikrofirm – przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem 

właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników (w przeliczeniu na etaty) a jego roczny obrót 

lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR, oraz

▪ małych i średnich firm – przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 249 pracowników, 

a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln 

EUR

Którzy: 

▪ odnotowują spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w 

porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, 

▪ nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub 

restrukturyzacyjne, 

▪ rozliczają podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

▪ Prowadzą działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

▪ na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami 

podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej 

odroczenie nie jest uznawane za zaległość;

▪ nie prowadzą działalności wątpliwej etycznie.
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WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Mikrofirmy:  

Skala spadku 

przychodów Etaty 1 Etaty 2 Etaty 3 Etaty 4 Etaty 5 Etaty 6 Etaty 7 Etaty 8 Etaty 9

<25 ; 50%) 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 96 000 108 000

<50% ; 75%) 24 000 48 000 72 000 96 000 120 000 144 000 168 000 192 000 216 000

<75% ; 100> 36 000 72 000 108 000 144 000 180 000 216 000 252 000 288 000 324 000

Małe i średnie firmy:  

Spadek

przychodów

Kwota subwencji jako

% przychodów

Maksymalny przychód 

do kalkulacji kwoty 

subwencji

Maksymalna 

kwota 

subwencji

<25 ; 50%) 4% 225 000 000 3 500 000

<50 ; 75%) 6% 225 000 000 3 500 000

<75% ; 100%> 8% 225 000 000 3 500 000



•Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

•1. Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy. 

•2. Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania 

środkami w banku.

•3. Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm oraz że 

Bank posiada Twój aktualny numer telefonu. 

•4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

•5. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w 

wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym 

zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

•6. Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

•UWAGA!

•Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach 

Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się 

ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie 

przez Ministerstwo Finansów.

•deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.

•deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

•Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza
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http://www.pfr.pl/tarcza
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PROCES SKŁADANIA

WNIOSKÓW   SGB24
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BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA
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PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW                                       

Podpisanie wniosku/umowy

▪ Bank – cyfrowa pieczęć elektroniczna Zrzeszenia SGB

▪ Klient – jednorazowy kod weryfikacyjny przesyłany SMS na numer telefonu, który 

klient podał we wniosku

Przekazanie decyzji: 

▪ Informacja o zmianie statusu wniosku podana na numer telefonu klienta podany we

wniosku (potwierdzenie złożenia wniosku, zmiana statutu)

▪ Decyzja PFR dostępna w Bankowości Internetowej podpisana pieczęcią

elektroniczną Zrzeszenia SGB

▪ Klient akceptuje decyzję jednorazowym kodem weryfikacyjnym przesyłanym na

numer telefonu podany we wniosku.
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WIĘCEJ INFORMACJI

HTTPS://WWW.ESBANK.PL/2/PRODUKTY/299/FIRM

Y-I-INSTYTUCJE-TARCZA-ANTYKRYZYSOWA

HTTPS://PFR.PL/

PFR.PL

KONTAKT 800 800 120

+48 22 703 43 00 

KONSULTANCI DOSTĘPNI OD PN-PT. W GODZ. 8 - 17

https://www.esbank.pl/2/produkty/299/firmy-i-instytucje-tarcza-antykryzysowa
https://pfr.pl/
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

