
Projekt z dnia 9 lutego 2021 r. 

U S T AWA  

z dnia ……………… 2020 r. 

o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 

o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 

Art. 1. W ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 1086 i 1423 oraz z 2021 r. poz. 159) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Bank pozostawia bez rozpatrzenia wnioski, które nie zostały uzupełnione w 

wyznaczonym terminie, wnioski złożone w czasie uniemożliwiającym bankowi 

rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytu z dopłatą do dnia, do którego mogą być 

zawierane umowy kredytu z dopłatą, określonego w umowie o współpracy, o której 

mowa w art. 8 ust. 1, a także wnioski złożone po ogłoszeniu przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, zwany dalej „BGK”, informacji na podstawie art. 14, z której wynika, że 

przewidywane zapotrzebowanie na dopłaty, łącznie z wynagrodzeniem BGK, o którym 

mowa w art. 12 ust. 2, przekroczyło kwotę stanowiącą 95% maksymalnego limitu 

wydatków z budżetu państwa, o którym mowa w art. 102 ust. 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia.”; 

2)  w art. 8: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:  

„2a. Dopłaty są wypłacane za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zawarcia 

umowy kredytu z dopłatą, jeżeli umowa taka została zawarta przez bank z 

przedsiębiorcą, który w dniu 31 grudnia 2019 r., zgodnie z aktualnym na ten dzień 

wpisem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wykonywał, jako 

przeważającą, działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami COVID-19. 

2b. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje działalności, sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
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(PKD), stanowiące działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami 

COVID-19, biorąc pod uwagę ograniczenia w wykonywaniu działalności 

gospodarczej w związku z COVID-19.”, 

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) całość odsetek należnych bankowi, jeżeli: 

a) oprocentowanie kredytu z dopłatą, o którym mowa w ust. 3, nie przekracza 

wartości określonej w pkt 1 dla danej kategorii przedsiębiorców, lub 

b) przedsiębiorca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 2a.”; 

3) w art. 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Środki zwrócone przez przedsiębiorcę, o których mowa w ust. 3, oraz środki 

odzyskane przez bank udzielający kredytu, o których mowa w ust. 4, pomniejszone o 

koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu dopłat, bank udzielający 

kredytu przekazuje w terminie 24 miesięcy licząc od dnia, do którego mogą być 

zawierane umowy kredytu z dopłatą, określonego w umowie o współpracy, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 na rachunek Funduszu Dopłat do Oprocentowania, o którym mowa 

w art. 10, a po tym dniu – na rachunek dochodów budżetu państwa.”; 

4) w art. 102: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, 

będących skutkiem finansowym zadań wynikających z art. 1–14, wynosi 

567 600 000 zł, z tego w: 

1)  2020 r. – 50 000 000 zł; 

2)  2021 r. – 271 200 000 zł; 

3)  2022 r. – 189 640 000 zł; 

4)  2023 r. – 56 760 000 zł; 

5)  2024 r. – 0 zł; 

6)  2025 r. – 0 zł; 

7)  2026 r. – 0 zł; 

8)  2027 r. – 0 zł; 

9)  2028 r. – 0 zł; 

10) 2029 r. – 0 zł.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. W przypadku niewykorzystania w poszczególnych latach 2020–2022 

przyjętego maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, 

maksymalny limit wydatków na kolejny rok budżetowy może zostać odpowiednio 

zwiększony.”. 

Art. 2. 1. Do umów kredytów z dopłatami zawartych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

2. Przedsiębiorca spełniający warunek, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy 

zmienianej w art. 1, któremu udzielono kredytu z dopłatą przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, jest uprawniony do złożenia do banku udzielającego kredytu z dopłatą 

wniosku o zmianę warunków jego udzielenia na warunki wynikające z przepisów ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Do wniosku o zmianę warunków 

udzielenia kredytu z dopłatą stosuje się odpowiednio art. 6 ustawy zmienianej w art. 1. 

Zmienione warunki udzielenia kredytu z dopłatą stosuje się od dnia zawarcia umowy 

zmieniającej umowę kredytu z dopłatą.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dniem udzielenia pomocy publicznej 

wynikającej ze zmienionych warunków udzielenia kredytu z dopłatą jest dzień zawarcia 

umowy zmieniającej umowę kredytu z dopłatą. 

4. Do wniosków o udzielenie kredytu z dopłatą złożonych przez przedsiębiorców, 

o których mowa w ust. 2, i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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