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Załącznik nr  14 do Umowy powierzenia i zarządzania  
środkami Funduszu Pożyczkowego w ramach  

Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” 

 

 

 

ZASADY NIWELOWANIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW WIRUSA COVID-19 

 

1. W celu niwelowania negatywnych skutków wirusa COVID-19 na sytuację ekonomiczno-

finansową przedsiębiorców, w tym pożyczkobiorców korzystających we wsparcia 

oferowanego w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, na podstawie 

15zzf2 ustawy 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. poz. 374, z póżn. zm.), wprowadza się 

przepisy przejściowe, określone w niniejszym paragrafie i mające pierwszeństwo nad 

pozostałymi zapisami Regulaminu.  

2. W przypadku, gdy sytuacja związana z COVID-19 spowodowała dla pożyczkobiorcy 

negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich 

konsekwencji w przyszłości, ma on prawo złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z 

którym zawarł umowę pożyczki, o zmianę następujących warunków umowy pożyczki: 

a) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki; 

b) wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku 

gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych; 

c) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub 

d) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy 

niż 12 miesięcy.  

3. Pożyczkobiorca, o którym mowa w ust. 2, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek 

o zgodę na: 
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a)  zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu 12 

miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność 

gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki, lub 

b) nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem 

okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na 

tym stanowisku pracy pracownika 

− na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji 

określonych w §16 ust. 3 lub 6 Regulaminu. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód 

oraz planowany okres trwania zawieszenia lub niezatrudniania pracownika na 

utworzonym stanowisku pracy. 

4. W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub niezatrudniania 

pracownika na utworzonym stanowisku pracy, o którym mowa w ust. 3, następuje 

wstrzymanie biegu terminów prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na 

utworzonym stanowisku pracy, o których mowa w §16 ust. 3 lub 6 Regulaminu. 

5. Pożyczkobiorca, o którym mowa w ust. 2, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek 

zgodę na zakończenie działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska pracy 

przed upływem okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął 

działalność gospodarczą lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym 

stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych 

w §16 ust. 6 Regulaminu. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód, który uniemożliwiła 

dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymanie stanowiska pracy.  

6. Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki lub podejmuje decyzję 

o odstąpieniu od zastosowania sankcji, o których mowa w §16 ust. 3 lub 6 Regulaminu, w 

przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-

19 spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje 

ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości. 

7. Zmiana warunków umowy pożyczki może spowodować wydłużenie okresu karencji lub 

spłaty pożyczki, o których mowa w §6 ust. 3, 4 lub §10 ust. 3 Regulaminu. 

 


