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Lp.  Data przyjęcia 
zmiany przez PFR 

Zmieniana/dodawana 
jednostka redakcyjna 

Brzmienie przed zmianą  Brzmienie po zmianie 

1.  07.07.2022 r. § 61 ust. 11 W odniesieniu do Beneficjentów, którzy otrzymali od PFR Decyzję wskazaną 
w § 61 ust. 6 lit. c) Regulaminu, PFR wyda, po wyjaśnieniu okoliczności 
uniemożliwiających ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej 
zwrotowi, jedną z Decyzji, o których mowa w § 61 ust. 6 lit. a) lub b) 
Regulaminu, przy czym Decyzja ta zostanie wydana nie później niż do dnia 31 
grudnia 2023 r. W takim przypadku Beneficjent, który otrzymał jedną z 
Decyzji, o których mowa w § 61 ust. 6 lit. a) lub b) Regulaminu zobowiązany 
jest do dokonania zwrotu Subwencji Finansowej w kwocie wskazanej w treści 
Decyzji w terminie 14 dni od daty udostępnienia Decyzji w jeden ze sposobów 
wskazanych w § 16 ust. 2 poniżej.  

W odniesieniu do Beneficjentów, którzy otrzymali od PFR Decyzję 
wskazaną w § 61 ust. 6 lit. c) Regulaminu, PFR wyda, po wyjaśnieniu 
okoliczności uniemożliwiających ustalenie wysokości Subwencji 
Finansowej podlegającej zwrotowi, jedną z Decyzji, o których mowa w § 61 
ust. 6 lit. a) lub b) Regulaminu, przy czym Decyzja ta zostanie wydana nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. W takim przypadku Beneficjent, 
który otrzymał jedną z Decyzji, o których mowa w § 61 ust. 6 lit. a) lub b) 
Regulaminu zobowiązany jest do dokonania zwrotu Subwencji Finansowej 
w kwocie wskazanej w treści Decyzji w terminie 14 Dni Roboczych od daty 
udostępnienia Decyzji w jeden ze sposobów wskazanych w § 16 ust. 2 
poniżej. 

2.  07.07.2022 r. § 16 ust. 3 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. 

W przypadku wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej przez PFR 
Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu Subwencji Finansowej w całości 
lub części w terminie 14 Dni Roboczych 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. 

 


