REJESTR ZMIAN REGULAMINU UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM "TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO,
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM"
Lp.
1.

Data
przyjęcia
zmiany przez PFR
03.02.2021

Zmieniana/dodawana
jednostka redakcyjna
§ 5 ust. 4 lit. a

Brzmienie przed zmianą

Brzmienie po zmianie

„36.000 PLN na Osobę Zatrudnioną według stanu zatrudnienia na dzień 30
września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma nie otrzymała wsparcia w ramach
Programu 1.0”
„Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej zostanie
obliczone w opisany sposób:
m1 + m2 + m3 + (… ) + m12
średnioroczne zatrudnienie =
12
gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie Osób Zatrudnionych na ostatni dzień
każdego miesiąca kalendarzowego.”

„36.000 PLN na Osobę Zatrudnioną według stanu zatrudnienia na dzień 30
września 2020 r.”

2.

03.02.2021

§ 5 ust. 6

3.

03.02.2021

§ 5 ust. 9

„Weryfikacja spełnienia przez Mikrofirmę warunku umorzenia Subwencji
Finansowej zostanie dokonana przez PFR w terminie nie późniejszym niż do
dnia 31 kwietnia 2022 r. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim,
zostanie dokonana w oparciu o informacje przekazane do PFR przez organy
publiczne, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”

„Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej
zostanie obliczone w opisany sposób:
m1 + m2 + m3 + (… ) + m12
średnioroczne zatrudnienie =
12
gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie Osób Zatrudnionych na ostatni dzień
każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym w kalkulacji nie uwzględnia
się Osób Zatrudnionych przebywających na urlopach bezpłatnych.”
„Weryfikacja spełnienia przez Mikrofirmę warunku umorzenia Subwencji
Finansowej zostanie dokonana przez PFR w terminie nie późniejszym niż
do dnia 30 kwietnia 2022 r. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu
poprzednim, zostanie dokonana w oparciu o informacje przekazane do PFR
przez organy publiczne, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”

4.

03.02.2021

§ 6 ust. 3 lit. b

„72.000 PLN na Osobę Zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020
r. w sytuacji, gdy MŚP nie otrzymało wsparcia w ramach Programu 1.0”

„72.000 PLN na Osobę Zatrudnioną według stanu na dzień 30 września
2020 r.”
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5.

03.02.2021

§ 11 ust. 8 lit. i

„na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień
złożenia Wniosku, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej
poniżej wskazanych kodów PKD:
i.
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
ii.
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
iii.
18.13.Z
Działalność
usługowa
związana
z
przygotowywaniem do druku;
iv.
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
v.
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany;
vi.
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
vii.
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion,
nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt
domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
viii.
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
ix.
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i
obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
x.
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów
prowadzona na straganach i targowiskach;
xi.
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych (katering);
xii.
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
xiii.
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania;
xiv.
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
xv.
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
xvi.
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
xvii.
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
xviii.
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
xix.
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
xx.
74.20.Z Działalność fotograficzna;
xxi.
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i
sportowego;
xxii.
79.11.A Działalność agentów turystycznych;
xxiii.
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
xxiv.
79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
xxv.
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych;
xxvi.
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
xxvii.
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

„na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień
złożenia Wniosku, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub
więcej poniżej wskazanych kodów PKD:
i. 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
ii. 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
iii. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem
do druku;
iv. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
v. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany;
vi. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
vii. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
viii. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
ix. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,
żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
x. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
xi. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i
obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
xii. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
na straganach i targowiskach;
xiii. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych (katering);
xiv. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
xv. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania;
xvi. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
xvii. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
xviii. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
xix. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
xx. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych;
xxi. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
xxii. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań
wideo i programów telewizyjnych;
xxiii. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
xxiv. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i
muzycznych;
xxv. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
xxvi. 74.20.Z Działalność fotograficzna;
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xxviii.

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów;
xxix.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych;
xxx.
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
xxxi.
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
xxxii.
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
xxxiii.
86.90.D Działalność paramedyczna;
xxxiv.
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień
artystycznych- zespół muzyczny;
xxxv.
90.02.Z
Działalność
wspomagająca
wystawianie
przedstawień artystycznych;
xxxvi.
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
xxxvii.
91.02.Z Działalność muzeów;
xxxviii.
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
xxxix.
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej;
xl.
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
xli.
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
xlii.
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu,
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub
rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych
miejscach o zamkniętej przestrzeni;
xliii.
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
xliv.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
xlv.
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji
fizycznej;
przy czym: (i) powyższy warunek uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy
zmiana kodu PKD została zgłoszona przez Wnioskodawcę do właściwego
rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, (ii) lista
działalności wykonywanych w ramach powyższych kodów PKD może
każdorazowo ulec zmianie, rozszerzeniu lub zawężeniu, na podstawie
odpowiedniej uchwały Rady Ministrów, (iii) kody PKD nie muszą być
przeważającymi kodami działalności gospodarczej, oraz (iv) kody PKD mogą
być różne na każdą z badanych dat pod warunkiem, że zawierają się w liście
kodów wskazanych powyżej.”

xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.
xxxiv.
xxxv.
xxxvi.
xxxvii.
xxxviii.
xxxix.
xl.
xli.
xlii.
xliii.
xliv.
xlv.
xlvi.
xlvii.
xlviii.
xlix.
l.

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i
sportowego;
79.11.A Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych;
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.A Nauka języków obcych;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D Działalność paramedyczna;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień
artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z Działalność muzeów;
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc
do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji
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organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o
zamkniętej przestrzeni;
li. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie
indziej niesklasyfikowana;
lii. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
liii. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i
futrzarskich;
liv. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji
fizycznej;
przy czym: (i) powyższy warunek uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy
zmiana kodu PKD została zgłoszona przez Wnioskodawcę do właściwego
rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, (ii) lista
działalności wykonywanych w ramach powyższych kodów PKD może
każdorazowo ulec zmianie, rozszerzeniu lub zawężeniu, na podstawie
odpowiedniej uchwały Rady Ministrów, (iii) kody PKD nie muszą być
przeważającymi kodami działalności gospodarczej, oraz (iv) kody PKD mogą
być różne na każdą z badanych dat pod warunkiem, że zawierają się w liście
kodów wskazanych powyżej.”

