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Tarcza Antykryzysowa –wnioski PFR 

Instrukcja poglądowa 

 

I. Składanie Wniosków PFR 

1. Uruchomienie w bankowości internetowej 

▪ IBF – dostępne pod wyborem z menu >> wnioski 

 

▪ IB – dostępne w menu bocznym 

 



2. Złożenie wniosku 

 



 

PAMIĘTAJ, aby dane podane we wniosku były zgodne z danymi w innych rejestrach 

publicznych (ZUS, deklaracje VAT i inne – PFR zweryfikuje dane złożone we wniosku). 

 

 

3. Sprawdzenie złożonego wniosku w bankowości internetowej 



 

 

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

1. Z obserwacji PFR wynika, że najczęściej pojawiające się błędy dotyczą sytuacji w 

których:  

Klienci wybierają kwiecień jako podstawę do rozliczenia. Do momentu zakończenia 

bieżącego miesiąca jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu jako podstawy 

do wyliczenia kwoty subwencji jest marzec. Po rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień 

można wypełniając formularz wniosku uwzględniać ten miesiąc. Szczegóły: 



https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-

tarczy-finansowej 

Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w Tarczy Finansowej liczymy w dowolnym 

miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego 

miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. 

Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca 

kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze 

sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 

2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, 

spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów 

ze sprzedaży z marca 2019 r. 

 

2. klienci nie wpisują całkowitych kwot, np. chcą uzyskać 36 000 zł, a wpisują 36 zł.  

 

Dodatkowo zachęcamy Państwa do korzystania z informacji zamieszczonych na stronach 

SGB: 

◾internetowej https://www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/ 

oraz na stronach internetowych PFR:  

◾Ostateczna wersja podręcznika ze wszystkimi zmianami: 

https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-

Finansowa-MMSP.pdf 

◾Pytania i odpowiedzi, które PFR będzie aktualizował na bieżąco: 

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html 

 

◾Najczęściej pojawiające się trudne pytania:  

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-

pfr/qa_tarcza_finansowa_top_pytania.pdf 

◾Regulamin programu:  

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-

pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf 
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