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Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 
oraz  

Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.  
 

zapraszają do udziału w webinarium pt.:   
 
 

„Tarcza Finansowa 2.0. PFR dla 
mikroprzedsiębiorców i MŚP – zasady udziału  

w programie, wykorzystania środków i ich zwrotu” 
 

 
 
 

Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ze względu na negatywne 
skutki gospodarcze spowodowane COVID-19 chcieliby skorzystać ze wsparcia w ramach nowego programu 
oferowanego przez Polski Fundusz Rozwoju - Tarczy Finansowej 2.0. PFR (dalej jako „Program”), jak również  
do pozostałych osób zainteresowanych tą tematyką.  

Celem webinarium jest przedstawienie uczestnikom zasad udziału w programie z naciskiem na praktyczne 
wskazówki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

 

Webinarium odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku, w godz. 9.30 do 11.30 
 

 

Program webinaru: 
 
Podstawowe informacje o programie 
 
Część I – Ogólne informacje na temat Programu 
 
Część II – Warunki programowe 
 

1. Beneficjenci programu - wymogi dla przedsiębiorców w ramach Programu 

• Określenie statusu przedsiębiorcy – mikroprzedsiębiorca, MŚP 

• Spadek przychodów 

• Prowadzenie działalności gospodarczej 

• Niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 

• Brak otwartych postępowań: upadłościowego, likwidacyjnego i restrukturyzacyjnego 

• Rezydencja podatkowa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

• Kody PKD objęte Programem 
 

2. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia 

 

Część III – Finansowanie programowe dla Mikrofirm 
 

1. Wysokość udzielanego wsparcia – zasady wyliczania Kwoty Subwencji Finansowej 
 

2. Warunki zwrotu otrzymanej subwencji 
 

3. Zasady umorzenia udzielonej subwencji 

 

Część IV – Finansowanie programowe dla MŚP 
 

1. Wysokość udzielanego wsparcia – zasady wyliczania Kwoty Subwencji Finansowej 
 

2. Rozliczenie Subwencji Finansowej 
 

 

3. Warunki zwrotu otrzymanej subwencji 
 

4. Zasady umorzenia udzielonej subwencji 
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Część V – Procedura składania wniosków o wsparcie i udzielania wsparcia 
 

1. Wniosek i umowa o udzielenie subwencji 
 

2. Podstawowe zasady udzielania i korzystania z subwencji: 

• Maksymalna wysokość subwencji w świetle przepisów o pomocy publicznej 

• Przeznaczenie subwencji 

• Ewidencja i monitoring 

• Ograniczenia dotyczące finansowania w ramach Programu 
 

3. Zobowiązania, zgody i oświadczenia beneficjenta 
 

4. Odwołania 
 

5. Wypowiedzenie Umowy 

 

Sesja pytań, zakończenie webinaru 

 

 
 

Prowadzący: 
 

Marcin Jamrozik - Radca Prawny, wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp.j., Członek komisji legislacyjnej Polskiego 

Związku Pracodawców Budownictwa z doświadczeniem w dziedzinie prawa administracyjnego, budowlanego, prawa ochrony 

środowiska i prawa wodnego. Ekspert w procesach inwestycyjnych, budowlanych oraz z zakresu ochrony środowiska i prawa 

wodnego. Doradca wielu inwestycji budowlanych związanych z przemysłem (min: chemicznym, energetycznym). Posiada 

doświadczenie w przygotowaniu analiz ryzyka związanego z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, procesami 

budowlanymi, zagrożeniami związanymi z ochroną środowiska (np. emisje, zanieczyszczenie środowiska), ochroną 

przeciwpożarową, odstępstwami od warunków technicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych  

i administracyjnych w tym między innymi przed organami administracyjnymi, organami nadzoru budowlanego, organami ochrony 

środowiska, dozorem technicznym, sądami administracyjnymi.  


