ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA
MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW
(RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI OZNACZONY
KODEM PKD 56.30.Z, 93.29.A LUB 93.29.Z)

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2021 R.
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I.

SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W ZASADACH:

FP

oznacza to Fundusz Pracy;

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

oznacza to mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (zgodnie z tym artykułem
mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 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

oznacza to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (zgodnie z tym artykułem mały
przedsiębiorca to 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);

DOTACJA

oznacza to dotację dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, o której
mowa w § 7a ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w
sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek
pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371, z późn. zm.);

PRZEDSIĘBIORCA

oznacza to mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę, któremu udzielono
dotacji;

PUP

oznacza to Powiatowy Urząd Pracy;

STAROSTA

oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu,
sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektora
odpowiedniego urzędu pracy działającego z upoważnienia starosty lub
prezydenta miasta;

UMOWA O DOTACJĘ

oznacza to umowę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej, zawieraną pomiędzy starostą a przedsiębiorcą;

USTAWA

oznacza to ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz.
2095, z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE

oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek
pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371, z późn. zm.);
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WNIOSEK O DOTACJĘ

oznacza to wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego
przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID19 (rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 56.30 Z., 93.29.A lub
93.29.Z);

WNIOSKODAWCA

oznacza to mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę, który złożył wniosek
o dotację;

ZASADY

oznacza to ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I
MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
OZNACZONY KODEM PKD 56.30.Z, 93.29.A LUB 93.29.Z)

II. WPROWADZENIE
Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na nasze życie,
w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten
wywołuje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców objętych obostrzeniami,
możliwe jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie dotacji
z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
III. WYSOKOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA I ZASADY ZWROTU
- Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł.
- Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia z uwzględnieniem
przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji,
które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.
UWAGA!
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały
przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od
dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków
przez PUP na konto przedsiębiorcy.
W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie od dnia udzielenia dotacji do upływu
okresu 3 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, spadkobiercy
przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.
Należy pamiętać, że dotacja udzielana jest jednokrotnie.
3

- Spełnienie przez przedsiębiorcę warunku wykonywania działalności gospodarczej przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji będzie sprawdzane przez PUP, który
poinformuje przedsiębiorcę o wyniku tej weryfikacji.
- Jeśli przedsiębiorca nie spełni warunku wykonywania działalności gospodarczej przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – ma obowiązek zwrotu dotacji.
- W przypadku konieczności zwrotu dotacji w związku z niespełnieniem przez
przedsiębiorcę warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy
od dnia udzielenia dotacji, PUP przygotuje i prześle do przedsiębiorcy harmonogram spłat
dotacji wraz z numerem rachunku bankowego, na który przedsiębiorca zobowiązany
będzie zwrócić dotację.
- Okres zwrotu dotacji nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie zwrotu
dotacji będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji liczonym od dnia
udzielenia dotacji.
- Zwrot dotacji może być dokonany przed terminem określonym w harmonogramie spłat
dotacji, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z PUP.
- W przypadku niezwrócenia przez przedsiębiorcę dotacji zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez PUP, nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności
spłaty dotacji.
- Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od
osób prawnych.
- Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, który wykorzystał przyznaną dotację
niezgodnie z przeznaczeniem, nie poddał się kontroli, złożył niezgodne ze stanem
faktycznym przynajmniej jedno z wymaganych oświadczeń lub nie spełniał innych
warunków do udzielania dotacji, jest obowiązany do zwrotu w całości otrzymanej dotacji
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia dotacji na rachunek bankowy
powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację.
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- Przedsiębiorca jest obowiązany do dokonania zwrotu dotacji wynikającego z przyczyn
wskazanych powyżej w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonym od dnia doręczenia
wezwania starosty.
- Przedsiębiorca, który złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie załączone do
wniosku, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), jest
zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie, na rachunek powiatowego urzędu pracy, który udzielił dotacji.
- Dochodzenie roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie przyznanych dotacji pozostaje
w gestii Starosty.
- W przypadkach, gdy przedsiębiorca musi zwrócić dotację, starosta, z urzędu albo na
wniosek mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, może:
1) umorzyć w całości albo w części należność z tytułu zwrotu dotacji;
2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu dotacji;
3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dotacji.
Należy jednak pamiętać, że umorzenia mają zastosowanie jedynie w wyjątkowych
sytuacjach.
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOTACJĘ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY
I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY
- Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach
internetowych powiatowych urzędów pracy. Informacje adresowe urzędów pracy
można uzyskać pod adresem https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.
- O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy
i mali przedsiębiorcy:
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✓ którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą,
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

Kod PKD

L.p.
1.

56.30.Z

2.

93.29.A

3.

93.29.Z

Nazwa kodu
Przygotowywanie i podawanie napojów
Działalność pokojów zagadek, domów strachu,
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form
rozrywki lub rekreacji organizowanych
w pomieszczeniach lub w innych miejscach
o zamkniętej przestrzeni
Pozostała działalność rozrywkowa
i rekreacyjna

✓ których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych
uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do
przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w
lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.
Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość wykazania spadku przychodów
jedynie w grudniu 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje
porównanie przychodów może być luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r, lub
grudzień 2020 r., lub listopad 2021 r.
✓ którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres
obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
-

Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie
może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

-

Działalność gospodarcza mogła być natomiast zawieszona w grudniu 2021 r. oraz
odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania
spadku przychodu.

-

Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów
z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem
PKD.
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-

Zgodnie z § 7a ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze
REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r. To oznacza, że zmiany przeważającego
kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 31 marca 2021 r.) nie
będą uwzględniane.

-

O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy
nie zatrudniali pracowników.

-

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej
poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego
terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, po
ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP. Należy upewnić się czy w danym mieście nie
funkcjonuje więcej niż jeden urząd pracy i wybrać prawidłowy urząd ze względu na
siedzibę firmy. Nazwa urzędu może zaczynać się od innego słowa niż „Powiatowy” np.
„Miejski”, „Grodzki”. - Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15
kwietnia 2022 r.

-

We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące
oświadczenia:

1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2. o rodzaju przeważającej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jednym spośród kodów: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z,
prowadzonej na dzień 31 marca 2021 r.;
3. potwierdzające, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych
uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we
wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.;
4. o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień
31 marca 2021 r.;
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5. o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).
- Wypłata dotacji nastąpi w jednej transzy, nie później niż w terminie 2 dni roboczych
od zaakceptowania wniosku przez PUP, na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę
we wniosku. Termin 2 dni liczy się od momentu akceptacji wniosku przez PUP, a nie
od momentu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.
- Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi
formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot,
który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy, dotację na podstawie
art. 15zze4 ustawy oraz dotację/dotacje na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn.
zm.). Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej
rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
- Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy tylko jeden raz.
V. KONTROLA UDZIELONEGO WSPARCIA
-

Starosta

może

przeprowadzić

kontrolę

mikroprzedsiębiorcy

lub

małego

przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia
dotacji, w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwego
dokumentowania dotacji.
Kontrolowany mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić
wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.
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VI. POMOC PUBLICZNA
Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom
w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE
C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)
Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.
Aktualne informacje w sprawie pomocy publicznej znajdują się na stronie UOKiK:
https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972
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