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Brzmienie przed zmianą  Brzmienie po zmianie 

1.  29.03.2022 r. § 6 ust. 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 

MŚP zobowiązane jest do zwrotu na rzecz PFR środków, o których mowa w 
ust. 5 lit. b) powyżej, nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. na rachunek 
bankowy wskazany w treści Oświadczenia o Rozliczeniu lub inny rachunek 
bankowy wskazany Beneficjentowi przez PFR. 

2.  29.03.2022 r. § 61 ust. 6 lit. a  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.;  

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 15 września 2022 r.;  

3.  29.03.2022 r. § 61 ust. 6 lit. b w takim przypadku Subwencja Finansowa podlega zwrotowi w całości w 
terminie do dnia 31 maja 2022 r.;  

w takim przypadku Subwencja Finansowa podlega zwrotowi w całości w 
terminie do dnia 15 września 2022 r.;  

4.  29.03.2022 r. § 61 ust. 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. 

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 lub na inny rachunek bankowy wskazany 
przez PFR. 

5.  29.03.2022 r. § 61 ust. 9 Decyzje, o których mowa w § 61 ust. 6 Regulaminu zostaną udostępnione 
Beneficjentowi nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

Decyzje, o których mowa w § 61 ust. 6 Regulaminu zostaną udostępnione 
Beneficjentowi nie później niż do dnia 30 lipca 2022 r. 

6.  29.03.2022 r. § 61 ust. 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. 
 

W odniesieniu do Beneficjentów, którzy otrzymali 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. Termin dokonania zwrotu Subwencji Finansowej 
w odniesieniu do Decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie 
wskazany w treści Decyzji. 

7.  29.03.2022 r. § 16 ust. 1 lit. a stwierdzenia, że którekolwiek oświadczenie, informacja lub dokument 
przedstawione Bankowi lub PFR w treści, lub w związku z Wnioskiem, 
Odwołaniem lub Umową Subwencji Finansowej jest nieprawdziwe lub 
wprowadzające w błąd; 
 

stwierdzenia, że którekolwiek oświadczenie, informacja lub dokument 
przedstawione Bankowi lub PFR w treści, lub w związku z Wnioskiem, 
Odwołaniem, Oświadczeniem o Rozliczeniu lub Umową Subwencji 
Finansowej jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd; 
 

 


