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Szanowna Pani Premier,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają niepokojące informacje dotyczące wyłączenia 
kilku województw z bezzwrotnych dotacji finansowych dla mikro i małych przedsiębiorców 
realizowanych przez  PARP. 

W ramach programu Dotacje na kapitał obrotowy przedsiębiorcy dotknięci epidemią 
Sars-Covid-19 mieliby otrzymać łącznie 2,5 mld zł całkowicie bezzwrotnych dotacji, których 
uruchomienie ogłoszone zostało w dniu 22 czerwca 2020 r. Zgodnie z zapowiedzią, 
warunkiem wypłaty dotacji jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku przychodów o 
przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu  po 1 lutego 2020r.  w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku. Co istotne, zgodnie z wyjaśnieniem, 
dotacja przysługuje także osobom samozatrudnionym. 

W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, bezzwrotne dotacje uruchamiane są 
przez marszałków poszczególnych województw. Zgodnie z informacją zamieszczoną na 
portalu zus.pox.pl1 program bezzwrotnych dotacji został lub zostanie uruchomiony w 
dziewięciu województwach. W pozostałych siedmiu (lubuskie, łódzkie, małopolskie, 
mazowieckie, pomorskie, śląskie) dotacje prawdopodobnie nie zostaną uruchomione.

Sytuacja ta w efekcie prowadzi do wykluczenia przedsiębiorców, którzy znaleźli się w 
kłopotach finansowych, utrudniając powrót do normalnego działania. Dotyczy to w 
szczególności przedsiębiorców śląskich, którzy borykają się nie tylko z kryzysem 
finansowym, ale i też wizerunkowym, w związku z tym, że to właśnie w województwie 

1 https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-ruszyly-bezzwrotne-dotacje-dla-firm-jak-zlozyc-wniosek-o-
dotacje.htm?fbclid=IwAR1ezeW_eyoUDppsf-ZxG2QEhpDO7V0gh503luvn8lhMlYY_88nqS5_Aw-k

Warszawa, dnia 26 czerwca 2020 r.

Pani 
Jadwiga Emilewicz
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju
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śląskim na dzień 22 czerwca 2020r. zarejestrowano najwyższą liczbę zakażeń COVID-19.2 
Od początku pandemii w województwie śląskim odnotowano 37,4% wszystkich zakażeń 
Sars-Covid-19 w Polsce, a mikro i mali przedsiębiorcy zostali wyłączeni z bezzwrotnej 
pomocy państwa.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do 
Pani Premier z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji i niezbędnych działań wspierających 
mikro i małych przedsiębiorców z wymienionych powyżej województw.

Z poważaniem,

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 od początku pandemii aż 11 955 osób zostało zakażonych, a 291 osób poniosło śmierć.
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