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Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców: 

Pożyczki, kredyty. Pomoc dla najemców
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Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy ze środków 
funduszu pracy

Beneficjenci

◼ mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał następujące warunki:

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły

równowartości w złotych 2 milionów euro

− oraz prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Założenia

◼ pożyczka jest jednorazowa i może być udzielona do wysokości 5 tysięcy złotych,

◼ oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (aktualnie stopa redyskonta weksli wynosi
1,05 %),

◼ okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie
kapitału wraz z odsetkami przez okres 6 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,

◼ pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.) przez okres 6
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Procedura ubiegania się o pożyczkę

◼ konieczność zawarcia umowy z właściwym starostą,

◼ konieczność ustalenia w umowie formy zabezpieczenia spłaty pożyczki, którą może być
weksel własny in blanco pożyczkobiorcy lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez
strony umowy pożyczki.

Zwrot pożyczki

◼ starosta może dochodzić z roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek, które nie uległy
umorzeniu, tj. w sytuacji, gdy mikroprzedsiębiorca nie spełnił warunku polegającego na
utrzymaniu staniu zatrudnienia przez okres 6 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
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Pomoc de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów 
udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Beneficjenci

◼ mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał następujące warunki:

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły

równowartości w złotych 2 milionów euro,

◼ mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły

równowartości w złotych 10 milionów euro

− i który nie jest mikroprzedsiębiorcą,

◼ średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły

równowartości w złotych 43 milionów euro

− i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Założenia

◼ pomoc de minimis udzielana jest beneficjentom w formie udzielanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów,

◼ gwarancja obejmuje nie więcej niż 80 % kwoty kredytu,

◼ łączna wartość pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy wyrażona za
pomocą ekwiwalentu dotacji brutto nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch
poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro, a w sektorze
drogowego transportu towarów 100 000 euro,

◼ gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów,
stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji
udzielanych na określony czas określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem
Gospodarstwa Krajowego a bankiem kredytodawcą.

Procedura ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis

◼ gwarancja spłaty kredytów udzielana jest na wniosek beneficjenta składany do banku
kredytodawcy,

◼ do wniosku o udzielenie gwarancji należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o
pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis
w rybołówstwie, otrzymanej w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

◼ zabezpieczeniem udzielonej gwarancji jest weksel własny in blanco wystawiony przez
beneficjenta na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Możliwość zmiany określonych w umowie warunków lub 
terminów spłaty kredytu

Beneficjenci

◼ mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał następujące warunki:

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły

równowartości w złotych 2 milionów euro,

◼ mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły

równowartości w złotych 10 milionów euro

− i który nie jest mikroprzedsiębiorcą,

◼ średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

− zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

− osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły

równowartości w złotych 43 milionów euro

− i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Założenia

◼ bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty
kredytu w rozumieniu ustawy Prawo bankowe udzielonego beneficjentowi, jeżeli:

◼ kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r.

◼ zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy
dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

◼ zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu dokonywana jest na warunkach
ustalonych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia
sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Powyższe założenia stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.
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Formy pomocy przewidzianej dla najemców

Obniżenie czynszu najmu

W przypadku, gdy działalność najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
została zakazana lub ograniczona na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej
nie prowadzi, wysokość czynszu najmu za ten okres ulega obniżeniu o 90% w stosunku do
czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy, chyba że umowa przewiduje
korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu.

Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii najemca nie ponosi
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w szczególności nie jest
zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej lub odszkodowania, jeśli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było wynikiem zakazu lub ograniczenia
działalności najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 wydanych na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej nie prowadził
w okresie objętym zakazem lub ograniczeniem.

Wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy najmu lub wysokości
czynszu

Do dnia 30 czerwca 2020 r. wyłącza się możliwość wypowiedzenia najemcy umowy najmu lub
wysokości czynszu.

Powyższego wyłączenia nie stosuje się jednak przypadku wypowiadania umowy najmu najemcy
lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, lub
najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej
lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego,
chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Ponadto możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu innego niż mieszkalnego, jeżeli najemca
naruszył postanowienia umowy najmu lub przepisy prawa dotyczące sposobu korzystania z lokalu
lub zachodzi konieczność rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się lokal.

Czasowa rezygnacja z obowiązywania przepisu zakazującego handel w
niedzielę

W okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po jego odwołaniu,
nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę w zakresie wykonywania czynności polegających na
rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania
pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.
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