
Szanowni Państwo,  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji mikroprzedsiębiorców, którzy nie 

mogą skorzystać z programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich 

firm” - tarcza 2.0 (PFR). Sprawa dotyczy przyjętych definicji mikrofirmy i pracownika, co eliminuje 

mikroprzedsiębiorców zatrudniających osoby współpracujące, za które mikroprzedsiębiorca płaci 

pełną składkę ZUS (kod w ZUS 0511). Obecnie wg. PFR do sprawdzenia czy mikrofirma posiada 

pracownika należą ci beneficjenci, którzy posiadają osoby współpracujące oznaczone w ZUS kodami 

o numerach: 0110, 0111, 0125, 0126, 0120. Osoby współpracujące z innymi kodami np. 0511 nie są 

uznane za pracowników co prowadzi do uznania mikroprzedsiębiorcy jako nie posiadającego 

pracownika. W sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca zatrudnia jedynie osoby współpracujące (wg ZUS z 

kodem 0511 płacąc pełna stawkę ZUS) nie może skorzystać z rozwiązań PFR. Taki 

mikroprzedsiębiorca jest przyporządkowany do grupy mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają 

żadnego pracownika co nie jest zgodnie z realną sytuacją. Mikroprzedsiębiorca taki opłaca pełną 

składkę ZUS osoby współpracującej tak samo jak inny mikroprzedsiębiorca lub właściciel średniej lub 

dużej firmy płacący pełną składkę ZUS i tym samym powinien być tak samo traktowany jak inne firmy i 

konsekwentnie powinien być zaliczony do grupy firm posiadających co najmniej 1 pracownika i móc 

skorzystać z programu. Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, iż ta sama osoba współpracująca 

(kod 0511 z opłaconym pełnym ZUS na koniec 2019 i póżniej), która nie spełnia warunków wg. zasad 

programu określających czy mikroprzedsiębiorca posiada czy nie pracownika, jest zaliczana dalej w 

myśl programu jako pełnoprawny pracownik firmy, dla którego mikroprzedsiębiorca może uzyskać 

pożyczkę i nie musi zerwać z nim współpracy. Przyjęcie wykluczających się definicji pracownika w 

programie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” - tarcza 2.0 

(PFR) jest wg. mnie niezgodne z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami na rynku finansowym. Z góry 

dziękuję za pomoc i odpowiedź.  

Z poważaniem, K K 


