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SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja 
Rady Ministrów  

 10-77-10  

Pan  
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

anowny Panie Marszałku 

 podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

 o wspieraniu przedsiębiorców 
dotkniętych skutkami powodzi z maja i 
czerwca 2010 r. 

rzejmie informuję Pana Marszałka, że przedkładany projekt ustawy 
gulacje w zakresie programu pomocowego i wymaga notyfikowania 
uropejskiej. O terminie notyfikowania poinformuję Pana Marszałka 
ie po jego dokonaniu. 

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
ie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
i. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt  

 

 

U S T A W A 

z dnia                             

 

o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 

2010 r. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 1. Ustawa reguluje udzielanie pomocy przedsiębiorcom, w rozumieniu 

art. 4  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z  2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.1)), którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi 

z  maja i czerwca 2010 r., zwanej dalej „powodzią”, z wyłączeniem przedsiębiorców 

prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz 

chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego. 

2. Przepisy ustawy stosuje się również w przypadkach poniesienia 

szkody w wyniku osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały 

miejsce w maju i czerwcu 2010 r. 

 

Art. 2. 1. Pomoc, o której mowa w art. 1, polega na udzieleniu pożyczki na 

zasadach określonych w ustawie. 

2. Pożyczkę przedsiębiorca przeznacza na usuwanie szkód 

w  rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi 

w  miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej. 

 

 Art. 3. 1. O udzielenie pożyczki, o której mowa w art. 2 ust. 1, ubiegać się 

może przedsiębiorca, który w dniu wystąpienia powodzi: 



 2

1) prowadził działalność gospodarczą na obszarze gmin lub 

miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach 

odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 

(Dz. U. Nr 84, poz. 906); 

2) zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników; 

3) nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego2); 

4) nie korzystał z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych 

na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi. 

2. O udzielenie pożyczki, o której mowa w art. 2 ust. 1, ubiegać się 

może również przedsiębiorca, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej. 

Przepisy ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 lit. b stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 4.  Pomoc, o której mowa w art. 1, nie może być udzielana ani wypłacana 

przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu uzyskanej przez nich wcześniej 

pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej tę pomoc za 

niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem. 

 

Art. 5. 1. Pożyczki, o których mowa w art. 2 ust. 1, będą udzielane przez 

wybrane fundusze pożyczkowe. 

2. Środki finansowe na realizację ustawy będą pochodzić ze środków 

rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych. 

 

Art. 6. Wsparcie na zasadach określonych w ustawie może być udzielane  

pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności 

pomocy publicznej przewidzianej w ustawie ze wspólnym rynkiem. 
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Rozdział 2 

Zasady udzielania pożyczek 

 

Art. 7. 1. Pożyczka może być udzielona jednokrotnie do wysokości 

poniesionej szkody, lecz nie więcej niż 50 000 zł. 

2. Kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością 

poniesionych szkód a wysokością odszkodowania określoną w umowie ubezpieczenia 

przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych posiadanej w dniu wystąpienia 

powodzi. 

 

Art. 8. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki przedsiębiorca składa do funduszu 

pożyczkowego, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

2.  Do wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca dołącza: 

1) zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub 

prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego 

prowadzenia przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności 

gospodarczej, potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę 

w wyniku powodzi;  

2) oświadczenie przedsiębiorcy o:  

a) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1  

pkt 2 – 4, 

b) faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej w dniu 

wystąpienia powodzi lub jej czasowym zawieszeniu, 

c) tym, czy w dniu wystąpienia powodzi posiadał umowę 

ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk 

żywiołowych. 

3. W przypadku posiadania przez przedsiębiorcę, w dniu wystąpienia 

powodzi, umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, 

przedsiębiorca dołącza jej kopię do wniosku o udzielenie pożyczki. 

4. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi 

załącznik do ustawy. 
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Art. 9. 1. Oszacowania szkód poniesionych przez przedsiębiorcę dokonuje 

rzeczoznawca majątkowy. Koszt związany z oszacowaniem tych szkód może zostać 

pokryty ze środków finansowych uzyskanych w ramach pożyczki.  

2. W przypadku przedsiębiorcy posiadającego umowę ubezpieczenia 

przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, podstawę oszacowania szkody może 

stanowić oszacowanie dokonane przez ubezpieczyciela, doręczone funduszowi 

pożyczkowemu. 

 

Art. 10. 1. Przedsiębiorca przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy  

z funduszem pożyczkowym jest zobowiązany do wydatkowania i przedstawienia 

rozliczenia otrzymanej pożyczki. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być 

przedłużony przez fundusz pożyczkowy o kolejne 3 miesiące. 

2. Za wykorzystanie pożyczki uznaje się również kwoty wydatków, 

na cele określone w art. 2 ust. 2, poniesione przez przedsiębiorców przed udzieleniem 

pożyczki. 

3. Podstawę rozliczenia otrzymanej pożyczki stanowią rachunki lub 

faktury wystawione na przedsiębiorcę. 

 

Art. 11. 1. Pożyczka wykorzystana i rozliczona zgodnie z ustawą podlega 

umorzeniu z dniem złożenia do funduszu pożyczkowego rozliczenia, o którym mowa 

w  art. 10 ust. 1. 

2.  Decyzję o umorzeniu podejmuje fundusz pożyczkowy po 

dokonaniu kontroli poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków. 

3. W przypadku przedsiębiorcy nieposiadającego w dniu wystąpienia 

powodzi umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, 

a  który wykorzystał otrzymaną pożyczkę zgodnie z celem określonym w art. 2 ust. 2, 

umorzeniu podlega 75 % udzielonej pożyczki. Pozostałe do spłaty 25 % kwoty 

pożyczki nie podlega oprocentowaniu. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przedsiębiorcy, w terminie 

14  dni od dnia jej doręczenia, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 

gospodarki.  
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Art. 12. 1. Okres spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć 

3  lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. 

2.  Okres karencji spłaty pożyczki wynosi 9 miesięcy i jest liczony od 

dnia zawarcia umowy pożyczki. 

 

Art. 13. 1. W ramach kontroli, o której mowa w art. 11 ust. 2, przedsiębiorca 

jest zobowiązany, na wniosek funduszu pożyczkowego, udostępnić dokumentację 

związaną z wykorzystaniem udzielonej pożyczki oraz umożliwić funduszowi dokonanie 

czynności niezbędnych do ustalenia prawidłowości wykorzystania pożyczki. 

2. W przypadku odmowy umożliwienia funduszowi pożyczkowemu 

przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca zwraca pełną 

kwotę otrzymanej pożyczki powiększoną o ustawowe odsetki liczone od dnia zawarcia 

umowy pożyczki. 

3. W przypadku stwierdzenia w ramach kontroli przez fundusz 

pożyczkowy, że pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z celem 

określonym w art. 2 ust. 2, przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty wykorzystanej 

kwoty pożyczki powiększonej o ustawowe odsetki liczone od dnia zawarcia umowy 

pożyczki.  

4. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym 

mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, fundusz wypowiada umowę pożyczki i występuje do 

przedsiębiorcy o zwrot otrzymanych środków wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi 

od dnia zawarcia umowy pożyczki. 

5. Zwrotu otrzymanej pożyczki, o którym mowa w ust. 2 – 4, 

przedsiębiorca dokonuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji funduszu 

pożyczkowego. 

 

Art. 14. Zwrot, o którym mowa w art. 11 ust. 3 oraz art. 13 ust. 2 – 4, jest 

dokonywany na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego. 

 

Art. 15. Zabezpieczeniem zaciąganej pożyczki jest weksel in blanco. 
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Rozdział 3 

Fundusz pożyczkowy 

 

Art. 16. 1. Przez fundusz pożyczkowy rozumie się osobę prawną, która: 

1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na 

cele statutowe; 

2) uchwałą właściwego organu utworzyła fundusz pożyczkowy 

przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek przedsię-

biorcom. 

2. O udzielanie pożyczek przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

powodzi może ubiegać się fundusz, który: 

1)  w poprzednim roku rozliczeniowym nie poniósł straty; 

2)  na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wystąpienie 

powodzi nie zalegał ze zobowiązaniami publicznoprawnymi. 

 

Art. 17. 1. Wyboru funduszu pożyczkowego minister właściwy do spraw 

gospodarki dokonuje w drodze konkursu.  

2. Informacja o konkursie jest zamieszczana na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw gospodarki. 

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw 

gospodarki podaje obszar, na którym mają być udzielane pożyczki, szacunkową liczbę 

przedsiębiorców dotkniętych powodzią oraz zasady oceny ofert składanych przez 

fundusze pożyczkowe. 

4. Termin składania ofert przez fundusze pożyczkowe wynosi 5 dni 

roboczych od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 2. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw gospodarki, ogłasza wynik konkursu. Ogłoszenie zawiera listę funduszy, które 

złożyły ofertę, wraz z danymi teleadresowymi. Odwołanie od wyników konkursu nie 

przysługuje. 
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Art. 18. 1. Wybór funduszu pożyczkowego jest dokonywany na podstawie 

następujących kryteriów: 

1) zaproponowanego terminu rozpoczęcia udzielania pożyczek; 

2) organizacji udzielania pożyczek; 

3) zasobów kadrowych przewidzianych do udzielania pożyczek; 

4) wysokości kosztów operacyjnych związanych z obsługą 

pożyczek; 

5) miejsca prowadzenia działalności statutowej przez fundusz 

pożyczkowy. 

2.  Do oferty fundusz pożyczkowy dołącza: 

1) kopię sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok 

bilansowy; 

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

równoważnego rejestru; 

3) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 16 

ust. 2 pkt 2. 

 

Art. 19. 1. Z funduszem pożyczkowym, który wygrał konkurs, o którym 

mowa w art. 17, minister właściwy do spraw gospodarki zawiera umowę określającą 

termin przekazania i rozliczenia dotacji oraz sposób i tryb informowania 

o  wykorzystaniu środków dotacji. 

2. W przypadku niepodpisania z wybranym na podstawie 

przeprowadzonego konkursu funduszem pożyczkowym umowy, o której mowa  

w ust. 1, jest ona podpisywana z kolejnym funduszem spełniającym kryteria, o których 

mowa w art. 18, bez konieczności powtórnego ogłaszania konkursu. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera zasady składania przez 

fundusz pożyczkowy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania  stanu 

wykorzystania dotacji przekazanej funduszowi i stanu realizacji umów 

z  przedsiębiorcami. 
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Art. 20. 1. Fundusz jest zobowiązany do zawarcia umowy pożyczki 

z  przedsiębiorcą spełniającym warunki, o których mowa w art. 3, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez przedsiębiorcę. 

2.  W przypadku braków formalnych we wniosku złożonym przez 

przedsiębiorcę fundusz, w terminie 3 dni od dnia jego złożenia, informuje 

przedsiębiorcę o konieczności uzupełnienia wniosku.  

3. Wnioski o udzielenie pożyczki fundusz pożyczkowy rozpatruje 

w  kolejności ich złożenia. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku za datę 

jego złożenia przyjmuje się datę złożenia uzupełnionego kompletnego wniosku. 

4. Wypłata pożyczki następuje niezwłocznie po zawarciu umowy 

pożyczki. 

 

Art. 21. 1. Dotacja jest gromadzona na wyodrębnionym rachunku funduszu 

pożyczkowego i podlega rozliczeniu po upływie terminu określonego w umowie, 

o  której mowa w art. 19 ust. 1. 

2. Kwota dotacji niewypłacona przedsiębiorcom oraz odsetki 

powstające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi do budżetu 

państwa. 

 

Art. 22. 1. Część dotacji przekazanej funduszowi pożyczkowemu może być 

przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych funduszu ponoszonych w związku  

z udzielaniem pożyczek realizowanym na podstawie umowy, o której mowa w art. 19. 

2.  Kosztami operacyjnymi są: 

1) wynagrodzenia ogółem pracowników funduszu; 

2) zakup materiałów i artykułów biurowych; 

3) zakup usług zewnętrznych związanych z obsługą udzielanych 

pożyczek. 

3. Środki dotacji przeznaczane na pokrycie kosztów operacyjnych 

funduszu nie mogą przekraczać wysokości 5 % kwoty wypłaconych przez ten fundusz 

pożyczek. 
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Art. 23. Środki otrzymane przez fundusze pożyczkowe ze spłaty pożyczek  

oraz odsetki spłacane przez przedsiębiorców podlegają zwrotowi do budżetu państwa. 

 

Rozdział 4 

Szczególne rozwiązania podatkowe 

 

Art. 24. 1. Zwalnia się od podatku dochodowego: 

1) kwoty umorzonych pożyczek, przyznanych przedsiębiorcom, 

o  których mowa w art. 1, w trybie i na zasadach określonych 

ustawą; 

2) dotacje, o których mowa w art. 19, otrzymane przez fundusze 

pożyczkowe. 

2. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z  2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)) wydatków i kosztów bezpośrednio 

sfinansowanych z dotacji, o których mowa w art. 19, otrzymanych przez fundusze 

pożyczkowe. 

3. Do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy art. 8 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z  2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473 i Nr 105, poz. 655) oraz 

art.  5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział 5 

Przepis końcowy 

 

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2007 r. Nr 180, 

poz.  1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, 
poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18,  poz. 97,  Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz  
z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 107, poz. 679. 
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2) Przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu pkt 9 – 11 Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe 

dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. 
UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 
i  703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. 
Nr  106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, 
Nr  93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, 
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, 
poz.  1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, 
poz.  535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, 
poz.  1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, 
poz. 684, Nr  143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, 
poz. 1495 i  Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, 
poz. 1119, Nr  183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, 
Nr  171, poz.  1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, 
poz. 11, Nr  19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, 
poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. 
Nr 57, poz.  352, Nr 75, poz. 473 i Nr 96, poz. 620. 
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Załącznik  
do ustawy  
z dnia  

 

WZÓR 

 

................................................... 
 (pieczęć organu) 

Zaświadczenie 

 
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia ................ o wspieraniu przedsiębiorców 

dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr …, poz. …) potwierdzam, 

że przedsiębiorca 
 

..........................................................................................................................………………… 

………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa/imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(numer REGON, NIP) 
 
poniósł szkodę w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r., która wystąpiła na terenie 
 
 ................................................………………………………………………………..  

(nazwa miasta/gminy) 

 

 

 

 
................................................

(podpis organu) 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Ogromna skala powodzi z maja i czerwca 2010 r., która objęła większą część obszaru 

Polski (14 z 16 województw) i przyniosła poważne szkody, stwarza konieczność 

wprowadzenia szczególnych rozwiązań prawnych pozwalających na zagwarantowanie 

poszkodowanym niezbędnej pomocy oraz uproszczenia procedur związanych 

z usuwaniem jej skutków.  

Wśród poszkodowanych wskutek powodzi z maja i czerwca 2010 r. znaczną grupę 

stanowią przedsiębiorcy, w szczególności mali, zatrudniający do 50 osób. W wyniku 

powodzi stracili oni najczęściej cały majątek przedsiębiorstwa i mają dużo większe – 

niż średnie i duże przedsiębiorstwa – trudności w odbudowie swoich firm i wznowieniu 

działalności gospodarczej. Powodzią dotknięte zostały w dużej mierze tereny rolnicze, 

na których najwięcej jest mikro- i małych firm, takich jak sklepy czy też warsztaty 

usługowe, najczęściej o charakterze rodzinnym. Szkody ponoszone przez tego typu 

firmy kwotowo nie są wielkie, jednak dla właścicieli są to straty nie do sfinansowania 

bez pomocy z zewnątrz. 

Małe przedsiębiorstwa często nie są ubezpieczone od następstw klęsk żywiołowych  

i w sytuacji jej wystąpienia nie mogą liczyć na odszkodowanie wypłacane przez 

ubezpieczyciela. Likwidacja takiej firmy to jednocześnie strata kilku miejsc pracy, 

a często jedynego źródła dochodu całej rodziny. Jeżeli przedsiębiorstwo nie uzyska 

pomocy na odbudowę, to jego właściciel i pracownicy bardzo szybko mogą stać się 

beneficjentami pomocy społecznej i zasiłków dla bezrobotnych. Pomoc udzielana 

wtedy będzie nie mniej kosztowna, a zdecydowanie mniej efektywna ekonomicznie. 

Ustawa określa zasady udzielania pomocy dla mikro- i małych firm ponieważ dla firm 

średnich i dużych proponowane są inne instrumenty wsparcia w czasie odbudowy po 

powodzi z maja i czerwca 2010 r. Przedsiębiorstwa średnie i duże, zatrudniające ponad 

50 pracowników, dbają o zabezpieczenie podstaw swojej działalności i są 

w przeważającej większości ubezpieczone. Jednocześnie szkody, jakie ponoszą 

w wyniku klęski są dużo większe i potrzebują innych instrumentów pomocy 

(np. preferencyjnych kredytów). 
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Na obecnym etapie (szczególnie w świetle drugiej fali powodzi) nie jest możliwe pełne 

oszacowanie zarówno ilości przedsiębiorstw dotkniętych skutkami powodzi, jak 

i wielkości szkód, jakie ponieśli przedsiębiorcy; zbieranie tych informacji ciągle trwa. 

Rozdział 1 Przepisy ogólne 

Pomocą objęci będą przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność wytwórczą, usługową 

lub handlową, a także prowadzący gospodarstwa agroturystyczne. W wyniku powodzi 

z maja i czerwca 2010 r. straty poniesione przez gospodarstwa agroturystyczne dotyczą 

nie tylko upraw, ale także pokoi gościnnych i w tym zakresie powinny być traktowane 

identycznie jak działające na danym obszarze bary i sklepy. 

Projekt nie odwołuje się do żadnych definicji mikro- i małego przedsiębiorcy, nie bierze 

pod uwagę żadnych innych wskaźników, a tylko ilość zatrudnianych w dniu 

wystąpienia powodzi z maja i czerwca 2010 r. etatowych pracowników, aby w sytuacji, 

gdy przedsiębiorca, który często stracił całą dokumentację finansową firmy, mógł 

samodzielnie ocenić, czy pomoc na podstawie tej ustawy mu się należy. Pomocą objęci 

zostaną także ci przedsiębiorcy, którzy przed wystąpieniem powodzi, zawiesili 

działalność gospodarczą, np. prowadzą działalność sezonową. 

Projekt przewiduje wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

na obszarze gmin lub miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów 

i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906). Indywidualna ocena przedsiębiorcy jego sytuacji nie 

będzie miała wpływu na możliwość uzyskania pomocy. 

Pomoc będzie polegała na udzieleniu przedsiębiorcy pożyczki, która na określonych 

zasadach będzie w części lub w całości umarzana. 

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani przez powódź z maja i czerwca 

2010 r. (tak jak i wszyscy obywatele dotknięci tą klęską) mają prawo do uzyskania 

pomocy. Projekt ustawy nie przewiduje żadnych innych warunków uzyskania pomocy 

jak tylko faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej na terenach dotkniętych 

powodzią i rzeczywiste poniesienie szkody w majątku trwałym lub obrotowym z tego 

powodu. Odtworzeniu ze środków udzielanej pomocy nie podlega gotówka posiadana 

w kasie. Kolejność składania wniosków, ani ich merytoryczne przygotowanie nie 
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będzie miało wpływu na przyznanie pomocy. Niezbędne środki do udzielenia pomocy 

wszystkim kwalifikującym się przedsiębiorcom będą pochodzić ze środków rezerwy 

celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. 

Pomoc będzie skierowana na odbudowę tych firm, które przed wystąpieniem powodzi 

nie były w stanie upadłości. Ma ona służyć odbudowie zdrowych ekonomicznie 

przedsiębiorstw, a nie podtrzymywaniu działalności firm będących w kryzysie. Dlatego 

pomoc będą mogli uzyskać ci przedsiębiorcy, którzy w dniu wystąpienia powodzi nie 

spełniali kryteriów przedsiębiorcy zagrożonego i na których nie ciążył obowiązek 

zwrotu wcześniej uzyskanej pomocy, która była przyznana niezgodnie z prawem lub ze 

wspólnym rynkiem. 

Pomoc udzielana przedsiębiorcy nie może pokrywać szkód, na pokrycie których 

otrzymał on inne środki publiczne (np. otrzymał pomoc na odbudowę domu, w którym 

jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą). Wykluczenie to nie dotyczy pomocy 

udzielanej przez instytucje charytatywne. 

Pomoc będzie udzielana przez wybrane fundusze pożyczkowe, z którymi minister 

właściwy do spraw gospodarki podpisze umowy. 

Rozdział 2 Zasady udzielania pożyczek 

Pożyczka udzielana będzie do wysokości poniesionej szkody, lecz nie więcej niż 50 000 

zł. Pożyczki udzielać będą fundusze pożyczkowe, ponieważ działają one na lokalnych 

rynkach, znają lokalne potrzeby i uwarunkowania, i są w stanie uruchomić akcję 

pożyczkową bezpośrednio na terenach dotkniętych powodzią z maja i czerwca 2010 r. 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej kwota pożyczki nie będzie przekraczać 

różnicy między wysokością poniesionych szkód a odszkodowaniem wypłaconym przez 

ubezpieczyciela, w sytuacji gdy przedsiębiorca, w dniu wystąpienia powodzi, był 

ubezpieczony od następstw klęsk żywiołowych. W przypadku gdy nie wykupił 

ubezpieczenia pożyczka może pokryć pełną stratę (gdy wynosiła ona do 50 000 zł). 

Przedsiębiorcy będą składać do wybranego funduszu pożyczkowego, wnioski  

o udzielenie pożyczki w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Pożyczka 

będzie mogła zostać udzielona określonemu przedsiębiorcy jeden raz. 
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Do uzyskania pomocy w formie określonej tą ustawą niezbędne będzie uzyskanie  

od wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca faktycznego 

prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej zaświadczenia, że szkoda, 

jaką poniósł przedsiębiorca jest wynikiem powodzi z maja i czerwca 2010 r. 

Zaświadczenie to wydawane będzie na druku, który stanowi załącznik do ustawy. 

Przedsiębiorca będzie składać oświadczenia stwierdzające, że spełnia warunki 

wymagane do objęcia go pomocą przewidzianą w ustawie. Wielu przedsiębiorców 

poszkodowanych przez powódź z maja i czerwca 2010 r. straciło także całą 

dokumentację i dlatego udzielenie im pomocy opierać się będzie w całości na 

wspomnianych oświadczeniach. 

Szkoda, którą poniósł przedsiębiorca, musi być oszacowana przez rzeczoznawcę 

majątkowego. Akceptowany będzie także szacunek szkód dokonany przez 

ubezpieczyciela, u którego dany przedsiębiorca był ubezpieczony w dniu wystąpienia 

powodzi z maja i czerwca 2010 r. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wykorzystania (zakupienia i zapłacenia za towary 

lub usługi) i przedłożenia do funduszu pożyczkowego rozliczenia otrzymanej pożyczki 

w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy z funduszem pożyczkowym. W sytuacji 

szczególnej, np. konieczności długiego oczekiwania na odtwarzany majątek trwały, 

fundusz będzie mógł ten termin przedłużyć o dodatkowe 3 miesiące. Fundusz 

pożyczkowy, który udzielił pożyczki odpowiada za kontrolę jej wykorzystania. 

Kontrola może odbywać się na podstawie dokumentów (zarówno faktur, jak 

i rachunków, z uwagi na konieczność uwzględnienia wykonawców niepłacących 

podatku VAT), ale także na podstawie wizytacji miejsca zamontowania majątku 

trwałego lub przechowywania majątku obrotowego. Za podlegające rozliczeniu uznaje 

się te wydatki, które poniósł przedsiębiorca po dniu wystąpienia powodzi z maja 

i czerwca 2010 r.; nie ma znaczenia, że dokonane one były przed podpisaniem umowy 

pożyczki. 

W przypadku wykorzystania pożyczki zgodnie z celem określonym w ustawie,  

czyli na odtworzenie majątku trwałego i obrotowego i pokrycie kosztów szacowania 

strat przez rzeczoznawcę, pożyczka, po rozliczeniu zgodnie z ustawą, będzie przez 

fundusz umarzana automatycznie. Nie ma innych warunków umorzenia. 
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Jednak, aby zachęcać przedsiębiorców do ubezpieczania swojego mienia, ustawa 

przewiduje, że przedsiębiorca, który nie był ubezpieczony będzie mógł liczyć  

na umorzenie jedynie 75 % kwoty pożyczki. Przedsiębiorca ubezpieczony w dniu 

wystąpienia powodzi z maja i czerwca 2010 r., może uzyskać umorzenie całej pożyczki. 

W sytuacji przedsiębiorcy nieubezpieczonego, spłacie podlegać będzie 25 % kwoty 

pożyczki, czyli maksymalnie 12,5 tys. zł, nie powinno to stanowić zbyt dużego 

obciążenia nawet dla bardzo małych firm. 

Okres spłaty pożyczki wyniesie maksymalnie do 3 lat od dnia zawarcia umowy  

z funduszem pożyczkowym przy 9-miesięcznym okresie karencji. Powinno to 

umożliwić przedsiębiorcy odbudowanie przedsiębiorstwa i ponowne nawiązanie często 

zerwanych więzi kooperacji lub współpracy. 

Wydatki na odtworzenie majątku przedsiębiorca może ponosić jeszcze przed 

podpisaniem umowy z funduszem, wykładając własne środki. Niekwalifikowane są 

wydatki ponoszone przed dniem wystąpienia powodzi z maja i czerwca 2010 r. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany, na wniosek funduszu pożyczkowego, nie tylko  

do okazania dokumentów, ale także do dopuszczenia kontrolerów z funduszu do 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Odtworzony majątek powinien być 

zamontowany w tym samym miejscu gdzie wystąpiła szkoda. Inna lokalizacja może być 

zaakceptowana, w przypadku gdy odbudowa zakładu na danym terenie jest niecelowa 

lub wręcz niemożliwa lub zabroniona. 

Projekt ustawy zakłada, że w przypadku stwierdzenia przez fundusz pożyczkowy 

wykorzystania pożyczki lub jej części, niezgodnie z celem określonym w ustawie,  

czyli na inne wydatki, np. wyposażenie mieszkania, przedsiębiorca będzie zobowiązany 

do spłaty kwoty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z ustawowymi 

odsetkami liczonymi od dnia podpisania umowy z funduszem. 

W przypadku gdy przedsiębiorca odmówi poddania się kontroli funduszu, jest 

zobowiązany do jednorazowego zwrotu całej kwoty pożyczki wraz z ustawowymi 

odsetkami liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki. Żadna jej część nie podlega 

umorzeniu. 

W przypadku gdy oświadczenia złożone przez przedsiębiorcę okażą się nieprawdziwe 

(np. szkoda, której doznał przedsiębiorca nie była efektem powodzi z maja i czerwca 

2010 r., firma była ubezpieczona i przedsiębiorca na odtworzenie tego samego majątku 
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otrzymał odszkodowanie i pomoc na podstawie tej ustawy), fundusz wypowiada umowę 

pożyczki i występuje o zwrot pełnej kwoty pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami 

liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki. Żadna jej część nie podlega umorzeniu. 

Wystarczającym zabezpieczeniem udzielanej pożyczki będzie weksel in blanco. Ta 

forma zabezpieczenia jest tania, nie wymaga dodatkowych dokumentów i jest szybka w 

ustanowieniu. Fundusz nie będzie sprawdzał ani oceniał zdolności spłaty pożyczki 

przez przedsiębiorcę. 

Rozdział 3 Fundusz pożyczkowy 

Pomoc przedsiębiorcom będą udzielały wybrane przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki fundusze pożyczkowe. Aktualnie działa w Polsce ok. 70 regionalnych 

i lokalnych funduszy pożyczkowych. Mają one dobrze rozbudowaną bazę kadrową 

i organizacyjną i są w stanie bardzo szybko we wskazanych regionach uruchomić 

punkty przyjmowania wniosków pożyczkowych, pomóc zorganizować rzeczoznawców 

szacujących szkody i przeprowadzić procedurę podpisywania umów. Tego typu pomoc 

dla przedsiębiorców była już organizowana po klęsce powodzi w 2001 r. i działalność 

funduszy pożyczkowych, ich mobilność, nastawienie na potrzeby przedsiębiorców była 

bardzo dobrze oceniana. Fundusze pożyczkowe nie podlegają przepisom prawa 

bankowego, co pozwala dopasowywać stosowane procedury do sytuacji i potrzeb 

dotkniętych powodzią przedsiębiorców, np. w sytuacji braku dokumentacji finansowej. 

Minister Gospodarki wybierze fundusze, które będą udzielać pomocy zgodnie z tą 

ustawą w drodze konkursu. W konkursie mogą uczestniczyć osoby prawne, które nie 

działają dla zysku lub zysk przeznaczają na powiększenie funduszu pożyczkowego. 

Fundusze, których oferty będą rozpatrywane muszą być w dobrej sytuacji finansowej 

(nie mogą generować strat).  Fundusze nie będą otrzymywać wynagrodzenia za 

prowadzoną działalność pożyczkową, a jedynie pokryją z uzyskanej dotacji swoje 

uzasadnione koszty operacyjne związane z obsługą pożyczek udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym powodzią z maja i czerwca 2010 r. 

Ze względu na konieczność szybkiego rozpoczęcia akcji udzielania pomocy,  

ogłoszenie o konkursie będzie publikowane tylko na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

gospodarki, a termin składania ofert wyniesie tylko 5 dni roboczych od dnia 

zamieszczenia informacji. Z uwagi na konieczność pilnego wyłonienia funduszy 
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pożyczkowych, które będą udzielać pożyczek, do ich wyboru nie będzie stosować się 

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a tylko zasady określone w tej ustawie, 

ponieważ fundusze pożyczkowe za swoją działalność nie będą pobierać wynagrodzenia. 

W informacji minister właściwy do spraw gospodarki określi obszar, jaki ma 

obsługiwać wybrany fundusz. W zależności od rozmiaru powodzi z maja i czerwca 

2010 r. może być to kilka gmin, powiat lub województwo. Minister może ogłosić 

jednocześnie kilka konkursów, określając różne obszary działalności funduszy. 

W oparciu o szacunki po pierwszej fali powodzi powinny zostać ogłoszone konkursy 

obejmujące swoim obszarem, np. całe województwo świętokrzyskie i podkarpackie (po 

ok. 80 firm poszkodowanych). Województwo małopolskie powinno zostać podzielone 

na co najmniej dwa obszary ponieważ poszkodowanych jest tam ok. 620 

przedsiębiorstw. Ogłaszając konkurs minister ogłosi też zasady oceny złożonych ofert 

(w formie ilości punktów przyznawanych za spełnienie poszczególnych kryteriów). 

Minister wybiera fundusz biorąc pod uwagę następujące elementy: termin rozpoczęcia 

udzielania pomocy, jej organizację, w tym miejsca udzielania pomocy, ilość osób 

oddelegowanych do współpracy z przedsiębiorcami i ich kwalifikacje oraz stałą 

siedzibę funduszu – wpływa to na znajomość realiów danego obszaru. Ważne będą też 

przewidywane koszty prowadzenia akcji pożyczkowej ponieważ pomniejszać będą one 

środki skierowane do funduszy. Konkurs otwarty jest także dla podobnego typu 

instytucji z innych krajów. Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

gospodarki. Pomoc powinna zostać uruchomiona jak najszybciej, każdy dzień przestoju 

to wymierne straty dla firmy, a często także jej kooperantów, dlatego nie jest 

przewidziana procedura odwoławcza w konkursie na wybór funduszu udzielającego 

pożyczki. 

Z wybranym funduszem pożyczkowym minister właściwy do spraw gospodarki zawrze 

umowę, w której określone zostaną szczegółowe zasady przekazywania funduszowi 

dotacji związanej z realizacją zadania. Umowa określi także dokładnie zakres i terminy 

przekazywania sprawozdań. W przypadku wycofania się funduszu, który wygrał 

konkurs minister podpisze umowę z funduszem, który zdobył następną w kolejności 

liczbę punktów za swoją ofertę. W umowie będzie określony termin rozliczenia 

otrzymanej dotacji. 
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Aby maksymalnie skrócić czas udzielenia pomocy przedsiębiorcom i jednocześnie 

uniknąć przeciągania przez fundusze procedury, fundusze są zobowiązane do 

rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia kompletnego 

wniosku. W przypadku braków formalnych wniosku fundusz ma 3 dni na 

poinformowanie przedsiębiorcy o konieczności uzupełnienia wniosku. Fundusz 

powinien szczegółowo poinformować przedsiębiorcę, jakie braki ma wniosek tego 

przedsiębiorcy tak, aby wystarczyło jednokrotne jego uzupełnianie. Wnioski fundusz 

rozpatruje w kolejności składania. 

Środki dotacji uzyskane przez fundusz muszą być gromadzone na odrębnym rachunku. 

Kwota niewypłacona przedsiębiorcom w formie pożyczek oraz odsetki powstałe na 

rachunku podlegają zwrotowi do budżetu państwa. 

W ofercie fundusz określa koszty operacyjne, jakie będzie ponosił w związku  

z udzielaniem pożyczek. Koszty te pokrywane są z dotacji otrzymanej na podstawie 

umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Mogą one obejmować 

koszty wynagrodzeń pracowników funduszu uwzględniające także obciążenia funduszu 

jako pracodawcy, wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym, delegacji, zakup 

niezbędnych materiałów, a także usług zewnętrznych. Jako usługi zewnętrzne 

traktowane są: usługi transportowe, wynajmu pomieszczeń, opłaty bankowe, 

telekomunikacyjne i pocztowe, energia elektryczna itp. Koszty operacyjne 

w końcowym rozliczeniu nie mogą przekroczyć 5 % kwoty udzielonych i wypłaconych 

przedsiębiorcom pożyczek. 

Środki uzyskane przez fundusz ze zwrotu pożyczek oraz odsetki spłacane przez 

przedsiębiorców będą zwracane do budżetu państwa. 

Rozdział 4 Szczególne rozwiązania podatkowe 

Projekt ustawy przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego kwoty umorzonych 

pożyczek przyznanych przedsiębiorcom oraz dotacji otrzymywanych przez wybrane 

fundusze pożyczkowe.  

Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymywanych przez wybrane 

fundusze pożyczkowe nie będą uważane za koszty uzyskania przychodów 

w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Rozdział 5 Przepis końcowy 

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Podlegać będzie jednak notyfikacji  

w Komisji Europejskiej. Ze względu na  znaczny zakres szkód wyrządzonych przez 

powódź w 2010 r. i konieczność szybkiego udzielenia pomocy przedsiębiorcom  

w odbudowie firm oraz wznowieniu działalności gospodarczej nie stosuje się vacatio 

legis. Biorąc pod uwagę, że przepisy ustawy zawierają regulacje korzystne dla 

przedsiębiorców, wejście w życie ustawy z dniem ogłoszenia nie narusza zasad 

demokratycznego państwa prawa. 

Projekt ustawy był udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. W trybie art. 7 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), żaden podmiot nie zgłosił 

zainteresowania pracami nad projektem ustawy. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane przepisy oddziałują na przedsiębiorców, którzy ponieśli szkody w wyniku 

powodzi z maja i czerwca 2010 r., prowadzących działalność gospodarczą na obszarze 

jej wystąpienia. 

Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy został rozesłany do następujących partnerów społecznych: 

Krajowa Izba Gospodarcza, 

Związek Rzemiosła Polskiego, 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

Business Centre Club, 

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, 

Konfederacja Pracodawców Polskich, 

Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, 

Związek Banków Polskich. 

Nadesłane przez partnerów społecznych uwagi zostały w miarę możliwości 

uwzględnione. Pozostałe rozbieżności dotyczą jedynie wysokości oferowanych 

w ramach ustawy pożyczek oraz kwestii uwzględnienia banków jako podmiotów, które 

obok funduszy pożyczkowych mogłyby udzielać tych pożyczek. Propozycja udziału 

banków w realizacji wsparcia oferowanego w ramach tej ustawy nie została 

uwzględniona, gdyż obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace mające na celu 

uruchomienie wsparcia polegającego na umożliwieniu przedsiębiorcom, których straty 

zdecydowanie przekraczają kwotę 50 tys. zł, uzyskiwania środków finansowych na 

odbudowę utraconego lub zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej majątku 

przedsiębiorstwa, przez zaciąganie kredytów na preferencyjnych warunkach.  

Propozycje zawarte w projekcie ustawy spotkały się także z pozytywną opinią bardzo 

małych przedsiębiorców z rejonu Sandomierza w czasie spotkania w dniu 16 czerwca 
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2010 r. Jedyną powszechnie zgłaszaną uwagą była zbyt mała kwota udzielanej 

pożyczki. 

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Decydujące znaczenie dla wydatków budżetu państwa będzie miał szacunek strat, jakie 

ponieśli przedsiębiorcy, co nie jest jeszcze w pełni możliwe. Nie jest możliwe 

zrekompensowanie przedsiębiorcom w roku 2010 pełnych poniesionych strat. Jednak 

wszystkim poszkodowanym przedsiębiorcom, którzy spełniają warunki określone 

w ustawie, zostaną przyznane umarzalne – po spełnieniu określonych w ustawie 

warunków –  pożyczki. 

Wstępnie szacuje się na podstawie danych, które napłynęły od wojewodów do dnia  

30 czerwca 2010 r., że jest ponad 1500 poszkodowanych przez powódź 

przedsiębiorców, a wyliczone dotąd straty wynoszą ponad 400 mln zł. Kwoty te 

zapewne będą wyższe, w miarę napływu kolejnych danych, także z województw, które 

zostały najbardziej poszkodowane. W tym zakresie szacunków, niezbędne środki 

budżetowe na pożyczki dla poszkodowanych przedsiębiorców powinny wynieść  

ok. 85 mln zł. Szacuje się, że np. w województwie mazowieckim, w którym zgłoszono 

ok. 50 poszkodowanych przedsiębiorców, niezbędne byłoby przeznaczenie na pożyczki 

kwoty ok. 1,3 mln zł, przy szacowanej przeciętnej pożyczce w kwocie 26 tys. zł. 

W szeregu województw liczba poszkodowanych przedsiębiorców oraz poniesione straty 

są znacznie wyższe. 

Wpływ regulacji na rynek pracy 

Proponowana w projekcie ustawy pomoc dla przedsiębiorców umożliwi odtworzenie 

utraconych w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. miejsc pracy, co zapobiegać 

będzie negatywnym skutkom zarówno dla pracodawców, jak i pracowników oraz 

będzie miało wpływ na rozwój lokalnych rynków pracy. 

Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Proponowane rozwiązanie pozwoli na odtworzenie utraconego przez przedsiębiorców 

majątku przedsiębiorstwa oraz na wznowienie i dalsze prowadzenie działalności 

gospodarczej. 
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Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Proponowane regulacje będą miały wpływ na sytuację regionów, umożliwią szybszą 

odbudowę gmin i miejscowości dotkniętych powodzią, zapewnią utrzymanie miejsc 

pracy i dopływ podatków płaconych przez przedsiębiorców i ich pracowników. 
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