
ODWOŁANIE OD DECYZJI O PRZYZNANIU FINANSOWANIA 

Jeśli Twoja firma otrzymała niższą subwencję od wnioskowanej, możesz złożyć odwołanie, aby uzyskać 

pełną kwotę wsparcia. Wniosek dostępny jest w bankowości internetowej dla firm. Pamiętaj, że możesz 

domagać się jedynie kwoty, która jest różnicą między kwotą wnioskowaną, a otrzymaną. Odwołanie: 

• możesz złożyć maksymalnie dwa razy. Drugie odwołanie możesz złożyć tylko wtedy, gdy Twoja 

firma nie otrzymała pełnego uzupełnienia kwoty, o którą pierwotnie wnioskowałeś. Każdy 

kolejny wniosek będzie odrzucany. 

• musisz złożyć w tym samym banku, co pierwotny wniosek. Wniosek z innego banku będzie 

automatycznie odrzucony. 

• musi zawierać identyfikator pierwotnego wniosku 

• może złożyć inny reprezentant Twojej firmy 

• możesz złożyć w bankowości internetowej dla firm, jednak nie później niż 2 miesiące od decyzji 

do pierwotnie złożonego wniosku 

Przed złożeniem wniosku odwoławczego upewnij się, że dane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i 

Urzędzie Skarbowym są poprawne. 

Jeśli Polski Fundusz Rozwoju przyznał Twojej firmie subwencję w kwocie niższej od tej, o którą 

wnioskowałeś, zapoznaj się ze szczegółami tej decyzji. Znajdziesz ją w wiadomości w serwisie 

transakcyjnym. Możesz odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, składając wniosek 

odwoławczy. Taki wniosek możesz złożyć tylko dwa razy, masz na to dwa miesiące od daty podpisania 

umowy. 

Zanim złożysz wniosek odwoławczy, sprawdź, czy: 

• liczba pracowników, których zgłosiłeś do ZUS jest zgodna z rzeczywistością;  

• opłaciłeś podatki i składki na ubezpieczenie społeczne; 

• spełniasz inne wymogi formalne, takie jak rezydencja podatkowa w Polsce, nie działasz 

w wykluczonej z pomocy branży. 

Wniosek odwoławczy: 

• musisz złożyć w tym samym banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek; 

• możesz złożyć tylko w przypadku decyzji częściowo pozytywnej, gdy Twoja firma otrzymała 

niższą kwotę od tej o którą wnioskowałeś (pamiętaj, że kwota subwencji odpowiada 

rzeczywistej liczbie etatów – jeśli w Twojej firmie jest ich dwa i pół, to kwota subwencji 

odpowiada dwóm i pół etatu, a nie trzem etatom), 

• jeśli otrzymałeś negatywną decyzję, nie możesz się odwołać – musisz złożyć nowy wniosek, 

• możesz złożyć maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Na wniosku odwoławczym nie możesz zmienić: 

• statusu firmy, tzn. jesteś mikroprzedsiębiorstwem czy MŚP; 

• miesiąca spadkowego; 

• miesiąca, do którego porównujesz miesiąc spadkowy; 

• liczby pracowników (należy podać liczbę pracowników na miesiąc poprzedzający miesiąc  

złożenia pierwotnego wniosku, tzn. jeśli złożyłeś wniosek w kwietniu, a odwołujesz się od   

decyzji w maju – liczbę pracowników podaj na marzec. 

 


