
Składanie wnioSku o Subwencje PFR

waRto wiedzieć:

kto może złożyć wnioSek

jak Się PRzygotować do złożenia wnioSku o Subwencję w Ramach taRczy FinanSowej PFR?

jak wnioSkować o Subwencję w PRogRamie taRcza FinanSowa?

Jak złożyć wniosek w Millenecie dla Przedsiębiorstw?

• wniosek musi rozpocząć i zakończyć ta sama osoba.
• do momentu zakończenia bieżącego miesiąca jedynym możliwym miesiącem do podania we wniosku jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec.
• wniosek automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych, kalkuluje maksymalną kwotę subwencji finansowej, o którą wnioskujesz.
• w każdej chwili możesz przerwać proces wypełniania wniosku i zapisać jego draft. nie musisz zakończyć procesu w czasie jednej sesji, możesz wprowadzić 

dane w celu kalkulacji i podjąć decyzję kiedy prześlesz wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju.   
• wypełnienie wniosku na stronie banku i zawarcie za jego pośrednictwem umowy Subwencji Finansowej będzie podstawą do kwalifikacji firmy do programu 

tarczy Finansowej PFR. 
• złożenie wniosku w placówce banku, czy przez infolinię nie jest możliwe. 
• w przypadku odrzucenia lub przyznania innej kwoty odwołanie można złożyć w millenecie dla Przedsiębiorstw w zakładce dokumenty i wnioski.
• Proces wnioskowania i decyzji o przyznaniu subwencji realizowany jest w czterech krokach.

• upewnij się, że dane twojej firmy (nazwa, niP, Regon, data założenia) w banku są aktualne i zgodne z wpisem we właściwym rejestrze. 
• upewnij się, że jesteś umocowany lub upoważniony (jako pełnomocnik) do jednoosobowego reprezentowania firmy, w tym do zawarcia umowy Subwencji 

Finansowej.  
• upewnij się, że masz aktywny dostęp do bankowości internetowej (millekod, login, hasło) oraz posiadasz bankowe narzędzia autoryzacyjne.
• Sprawdź, czy twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. 
• Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników 

w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne). 
• upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku. 

złożenie wniosku realizowane jest w systemie bankowości internetowej millenet dla Przedsiębiorstw. elektroniczny wniosek znajduje się w zakładce dokumenty 
i wnioski. Po wysłaniu wniosku możesz sprawdzić jego status, który w ciągu dwóch dni od wysłania powinien zmienić się z „Przetwarzany” na „dostarczony”. 
zalecamy więc monitorowanie statusu w millenecie dla Przedsiębiorstw.

• umowę Subwencji Finansowej podpisuje jedna osoba, działająca w imieniu beneficjenta – Przedsiębiorcy, prawidłowo umocowana lub upoważniona do 
reprezentowania Przedsiębiorcy w tym zakresie.

• bank zweryfikuje umocowanie  do jednoosobowej reprezentacji Przedsiębiorcy na podstawie danych zawartych w krajowym Rejestrze Sądowym lub 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

• w przypadku  pełnomocnika, bank zweryfikuje poprawność udzielonego pełnomocnictwa oraz jego treść, która musi odpowiadać wzorowi ustalonemu 
przez PFR i zawierać kwalifikowane podpisy elektroniczne osób udzielających pełnomocnictwa lub w przypadku formy pisemnej – ich podpisy notarialnie 
poświadczone.

• na dostarczenie pełnomocnictwa lub oświadczenia o potwierdzeniu czynności do banku masz czas do 31.12.2020 r. brak dostarczenia tych dokumentów 
oznaczał będzie konieczność zwrotu subwencji.

 



jak wyPełnić wnioSek o Subwencję?

zaloguj się do systemu bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw w zakładce Dokumenty i wnioski w sekcji Tarcza Finansowa wybierz opcję 
Złóż wniosek/odwołanie1.

Rozwijając listę wybierz firmę, dla której chcesz złożyć wniosek o subwencję.

Warto wiedzieć:
• Poniższy ekran dotyczy tylko firm z millekodem wspólnym (kilka firm na jednym mk) i pozwala wybrać jedną z firm, dla której chcesz złożyć wniosek 

o subwencję.

2.

Po wybraniu firmy wyświetli się informacja dotycząca Programu – zapoznaj się z nią. dane firmy uzupełnią się automatycznie – sprawdź czy są 
prawidłowe.  W ostatnim polu wpisz kod PKD firmy, dla której chcesz złożyć wniosek o subwencję.3.



Wybierz typ przedsiębiorstwa do jakiego można zaliczyć twoją firmę.

Warto wiedzieć:
• Podane wartości zweryfikuj z danymi twojej firmy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Liczbę pracowników określ wg wymiaru czasu pracy (etatów) 

i tylko zatrudnionych na umowę o pracę. do określenia wartości obrotu rocznego oraz sumy bilansowej uwzględnij kurs średni nbP dla euR na dzień 
31.12.2019 r., tj. 4,2585.

Rozwijając listę wybierz rachunek, na który chcesz otrzymać subwencję.

4.

5.

Określ, czy działalność Twojej firmy jest sezonowa (dotyczy Mikroprzedsiębiorstw).

dodatkowo:
w polu „Liczba pracowników na koniec poprzedniego miesiąca” wskaż liczbę pracowników wg stanu na koniec poprzedniego miesiąca.
w polu „Liczba pracowników na dzień 31.12.2019 r.” wskaż liczbę pracowników wg stanu na koniec 31.12.2019 r.

Jeśli Twoja firma jest z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw to pytanie o działalność sezonową Ciebie nie dotyczy.  
Wskaż liczbę pracowników wg stanu na koniec poprzedniego miesiąca.
 

Warto wiedzieć:
• Liczbę pracowników określasz wg wymiaru czasu pracy (etatów) dla osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodając do nich liczbę pracowników 

współpracujących, których zgłosiłeś do zuS (każdego z takich pracowników liczysz jako 1).

Pamiętaj – podane dane będą weryfikowane przez PFR z danymi w zakładzie ubezpieczeń Społecznych.

6.



w sekcji informacje finansowe twojej firmy:

Wskaż obroty handlowe twojej firmy w całym 2019 r.
Wybierz formę liczenia spadku obrotów mając do wyboru metodę:
a. rok do roku - dla wybranego miesiąca spadku obrotów, uwzględniony zostanie miesiąc odpowiadający mu w roku poprzednim lub
b. miesiąc do miesiąca - dla wybranego miesiąca spadku obrotów, uwzględniony zostanie miesiąc poprzedzający ten okres.
Wybierz miesiąc referencyjny (miesiąc spadku obrotów), który chcesz ująć jako miesiąc z obniżonymi obrotami.

Podaj obroty w wybranym miesiącu spadkowym i dodatkowo, w zależności od wybranej formy liczenia spadku obrotów podaj:
a. dla metody miesiąc do miesiąca - obroty w miesiącu poprzedzającym miesiąc referencyjny (spadku obrotów),
b. dla metody rok do roku – obroty w miesiącu z 2019 r. analogicznym do miesiąca referencyjnego (spadku obrotów).

Pamiętaj – podane dane będą weryfikowane przez PFR z danymi w krajowej administracji Skarbowej.

7.

Po podaniu powyższych danych zostanie wyświetlony przedział spadku obrotów oraz Maksymalna kwota subwencji finansowej.

W polu Kwota subwencji finansowej, o którą wnioskujesz wpisz wartość wnioskowanej przez Ciebie subwencji, jednak nie wyższą niż wskazana w polu 
maksymalna kwota subwencji finansowej. 

8.

Zaznacz właściwe odpowiedzi dla wskazanych oświadczeń.

Pełna treść oświadczenia wyświetli się po kliknięciu linku Pełna treść znajdującego się bezpośrednio pod tytułem oświadczenia. 
Poniższy obraz prezentuje wybrane oświadczenia.

9.





Po zaznaczeniu wszystkich oświadczeń należy wybrać przycisk Dalej.10.

Zostanie wyświetlone Potwierdzenie, tj. okno z podsumowaniem wypełnionego przez ciebie wniosku. 11.

W oknie Potwierdzenie znajduje się sekcja z linkiem do „Umowa Subwencji Finansowej”. Pobierz ją i przeczytaj przed dokonaniem akceptacji wysyłki 
do PFR Twojego wniosku.12.



Zostanie wyświetlone Potwierdzenie, tj. okno z podsumowaniem zaznaczonych przez ciebie odpowiedzi pod oświadczeniami.13.



Na dole okna Potwierdzenie znajduje się miejsce do odznaczenia zapoznania się z treścią umowy i jej zaakceptowania. Po zaznaczeniu tej opcji należy 
kliknąć przycisk „Wyślij”. 

aby umowa Subwencji Finansowej została przesłana do Polskiego Fundusz Rozwoju za pośrednictwem Banku Millennium należy potwierdzić 
wysyłkę, wybraną metodą autoryzacji. Tokenem lub SMS z hasłem. 

Zostanie wyświetlone Potwierdzenie złożenia wniosku i wysłania do PFR Umowy o Subwencję Finansową zawartej z Bankiem jako 
pełnomocnikiem PFR.

14.

15.

16.

801 632 632 lub 22 598 40 31www.bankmillennium.pl


