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Lp.  Data przyjęcia 
zmiany przez PFR 

Zmieniana/dodawana 
jednostka redakcyjna 

Brzmienie przed zmianą  Brzmienie po zmianie 

1.  24.06.2022 r. § 6 ust. 4 lit. b  rozliczenia przez MŚP nadwyżki otrzymanej Subwencji Finansowej w sposób 
określony szczegółowo w ust. 5-8 poniżej. 

zweryfikowania przez PFR prognozy wysokości Kosztów Stałych lub 
wielkości spadku Przychodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 
2021 r. 

2.  24.06.2022 r. § 6 ust. 7 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków, o których 
mowa w ust. 5 lit. b) powyżej we wskazanym terminie, MŚP będzie 
zobowiązane do dokonania zwrotu całej kwoty Subwencji Finansowej. W 
sytuacji, gdy wysokość środków podlegających zwrotowi na rzecz PFR, o 
których mowa w ust. 5 lit. b) powyżej, jest nieznaczna, po uwzględnieniu 
całokształtu okoliczności oraz indywidualnego przypadku danego 
Beneficjenta, PFR może odstąpić od żądania zwrotu całej kwoty Subwencji 
Finansowej. 

W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków, o których 
mowa w ust. 5 lit. b) powyżej we wskazanym terminie, MŚP będzie 
zobowiązane do zwrotu nadwyżki wraz z należnymi odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie. 

3.  24.06.2022 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 lub na inny rachunek bankowy wskazany 
przez PFR. W przypadku opóźnienia w spłacie Subwencji Finansowej 
naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie. Beneficjent nie jest 
zobowiązany do dokonania spłaty Subwencji Finansowej w sytuacji, gdy 
wysokość Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi wynosi mniej niż 9,00 
zł. 

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. W przypadku opóźnienia w spłacie Subwencji Finansowej 
naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie. Beneficjent jest 
zobowiązany do zwrotu Subwencji Finansowej wyłącznie w przypadku, gdy 
wskazana w Decyzji wartość Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi 
wynosi więcej niż 9 PLN. 

4.  24.06.2022 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. Termin dokonania zwrotu Subwencji Finansowej w 
odniesieniu do Decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie 
wskazany w treści Decyzji. 

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. 

 


