
Miejskie wsparcie dla biznesu w czasie pandemii

Rok 2020 okazał się być rokiem szczególnych wyzwań, tak dla całego świata, Unii Europejskiej i
Polski,  także  na szczeblu samorządowym.  Nowa rzeczywistość,  w której  się  znaleźliśmy wymaga
wspierania  lokalnej  gospodarki.  Urząd  Miasta  Krakowa  wyszedł  z  szeregiem  inicjatyw
reaktywizujących, dedykowanych poszczególnym grupom społecznym. W Krakowie wdrożony został
program  „Pauza”,  obejmujący  działania  i  zestawy  działań,  a także  różnego  rodzaju  projekty  i
przedsięwzięcia  aktywizujące.  Bezpośrednia  pomoc  opierała  się  przede  wszystkim  na  ulgach  w
zakresie  czynszów  czy  opłat  związanych  z  prowadzeniem  działalności  handlowej  oraz
gastronomicznej.  Uruchomione zostały także,  w formule online i  telefonicznej,  Punkty Doradztwa
Kryzysowego, udzielające informacji o dostępnym wsparciu.

Lista  rozwiązań  o  charakterze  pomocowym  oraz  działań  wspierających,  zapisana  została  
w  Zarządzeniu  nr  910/2020  Prezydenta  Miasta  Krakowa  w  dniu  16  kwietnia  2020  r.
Ponadto Zarządzeniem  nr  1111/2020  Prezydenta  Miasta  Krakowa  z  dnia  14.05.2020  Prezydent
powołał Zespół Zadaniowy ds. Przeciwdziałania Skutkom Epidemii COVID-19.

Kwoty:

• Pomoc  udzielona  przez  Miasto  w  zakresie  wspierania  przedsiębiorców,  instytucji  kultury,
organizacji  pożytku  publicznego,  działalności  sportowej,  osoby  fizyczne  związana  z  pandemią
COVID-19 wyniosła w 2020 r 534 896 079,42 zł i udzielona została 97 361 wnioskodawcom.
• W kwocie  tej  znalazło  się  wsparcie  udzielane  przez  Grodzki  Urząd  Pracy  realizowane  z
funduszy  Tarcz  Antykryzysowych w  wysokości:  464  878  273,14  zł i  udzielona  została  71  512
wnioskodawcom
• Łączna kwota pomocy udzielonej z budżetu miasta po odjęciu pomocy Grodzkiego Urzędu
Pracy wyniosła: 70 017 806, 28 zł i udzielona została 25     849 wnioskodawcom. 

Formy pomocy:

Pomoc była realizowana poprzez:

 ulgi w zakresie zaległości cywilnoprawnych dla przedsiębiorców i osób fizycznych,

 mikropożyczki,  dofinansowanie  kosztów  wynagrodzeń  pracowników,  dofinansowanie  samo

zatrudnionemu  kosztów  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  dofinansowanie  kosztów

wynagrodzeń /organizacje pozarządowe,

 dotacje, konkursy, programy, stypendia dla branży kulturalnej,

 odroczenia,  rozłożenia  na  raty  i  umorzenia  podatków  od  nieruchomości,  środków

transportowych i gospodarowania odpadami komunalnymi,

 utracone  dochody  z  tytułu  wsparcia  gastronomii,  dorożkarstwa,  handlu  i  usług,  targowisk

miejskich, reklam i ich nośników,

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/268758/karta
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=125499
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=125499


 Otwarte konkursy ofert oraz granty realizowane z paragrafu 19a Ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie,

 Dotacje i wsparcie w zakresie polityki społecznej i zdrowia,

 Prolongaty terminów płatności  za najem lokali,  obniżanie stawek czynszowych,  odraczanie

podwyższenia stawek czynszowych, ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych,

 ulgi za dzierżawę nieruchomości oraz korzystanie z tytułu prawnego,

 organizację programu wspierającego branżę turystyczną „Bądź turystą w swoim mieście”,

 serwisy  mapowe  dla  przedsiębiorców  –  możliwość  promocji  firmy  poprzez  mapy

przedsiębiorców  na  stronach  urzędu.  Łącznie  skorzystało  z  tej  formy  pomocy  1492

przedsiębiorców,

 Punkt  Doradztwa Kryzysowego –  oferujące  usługi  informacyjne  w zakresie  możliwego do

uzyskania wsparcia. Łącznie udzielono 250 usług informacyjnych,

 stworzenie przewodnika po dostępnej pomocy dla przedsiębiorców,

 współorganizację spotkania Krakowskie Spotkanie Samorządów Gospodarczych i Lokalnych

w trakcie,  którego  omawiane  były  możliwe  scenariusze  rozwoju  sytuacji  pandemicznej  w

kontekście ograniczeń utrudniających działania przedsiębiorców.

Można w nich wyróżnić dwa podstawowe rodzaje wsparcia:

1. Ulgi i odroczenia 

2. Dotacje, konkursy i działania dodatkowe

Specjalne projekty wsparcia



Mapa Jestem Aktywny, to pierwszy projekt mapowy realizowany na tak ogromną skalę w polskich
miastach.  Mapa  skupiająca  kilkaset  krakowskich  firm, to  wsparcie  dla  przedsiębiorców,  którzy
pomimo trudnej sytuacji spowodowanej przez epidemię, nadal oferują swoje produkty i usługi. Mapa
aktualizowana jest na podstawie udostępnionej przedsiębiorcom ankiety. Obecnie na mapie znajduje
się 714 podmiotów.
www.jestemaktywny.krakow.pl 

Mapa Branża Gastronomiczna w Krakowie, czyli serwis przeznaczony dla mieszkańców Krakowa i
przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Zawiera informacje dotyczące restauratorów działających
w najbliższej okolicy, którzy nadal oferują swoje produkty i usługi.
www.jedzenie.krakow.pl

Mapa W te Święta też zamawiam online! - przeznaczony dla mieszkańców Krakowa i okolic oraz
przedsiębiorców, rzemieślników, rękodzielników i wszystkich osób oferujących świąteczne produkty i
usługi. Mapa zawiera informacje dotyczące firm działających w najbliższej okolicy.
www.rynek.krakow.pl 

Działania 2021.

Kraków  prowadzi  nadal  inicjatywy związane  ze  wsparciem biznesu,  w  szczególności  w  zakresie
przyznawanych na wniosek przedsiębiorcy ulg w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy
Miejskiej Kraków.

Kategorie wsparcia.
1. Podstawowe kategorie wsparcia.

2. Szczegółowe omówienie kategorii wsparcia. 

Podatki od nieruchomości i środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku których można uzyskać:

 odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacja podatkowa;
 umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty 

prolongacyjnej
Należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym:

• rozłożenie należności na raty;
• odroczenie terminu płatności;
• umorzenie należności.

Lokale użytkowe
• obniżenie  stawki czynszu z  tytułu  najmu lokali  użytkowych stanowiących własność

Gminy  Miejskiej  Kraków  lub  Skarbu  Państwa,  wynajmowanych  przez  ZBK  w
Krakowie;

https://www.rynek.krakow.pl/
http://www.jedzenie.krakow.pl/
https://www.jestemaktywny.krakow.pl/


• obniżenie  stawki  czynszu  z  tytułu  najmu  lokal  użytkowych  stanowiących  własność
Gminy  Miejskiej  Kraków  lub  Skarbu  Państwa,  wynajmowanych  przez  ZDMK  w
Krakowie.

Dzierżawa nieruchomości
• zastosowanie  ulgi  w  zapłacie  czynszu  dzierżawnego  z  uwagi  na  ograniczony  ruch

turystyczny;
• odroczenie terminu płatności, umorzenie bądź rozłożenie na raty należności.

Ułatwienia dla podmiotów gospodarczych, z którymi Wydział Spraw Administracyjnych UMK
zawarł umowy cywilnoprawne

• wyrażenie zgody na rezygnację z zawarcia umów (mimo już złożonych i pozytywnie
rozpatrzonych wniosków),

• przygotowanie rozwiązań umów przed terminem ich wygaśnięcia (skrócenie czasu ich
trwania),

• sporządzanie  aneksów  zmniejszających  powierzchnię  zajęcia  nieruchomości  lub
skracających czas jej zajęcia,

• udzielanie pomocy de minimis.

Ułatwienia dla targowisk
• aneksowanie umów dzierżawy dla targowisk miejskich w zakresie czasowego obniżenia

czynszu.
Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Wsparcie prawne 

             W ramach bezpłatnej pomocy prawnej krakowscy adwokaci pełnią dyżury w Punkcie
Obsługi  Przedsiębiorcy  przy  ul.  Wielickiej  28a,  służąc  przedsiębiorcom  swym
doświadczeniem, poradą i  wsparciem.  Wdo 15 marca odbyły się  4  takie  dyżury z  których
skorzystało 15 przedsiębiorców.

Pomoc udzielona przez Miasto w 2021 r. w zakresie wspierania przedsiębiorców, instytucji kultury,
organizacji  pożytku  publicznego,  działalności  sportowej,  osoby  fizyczne  związana  z  pandemią
COVID-19 wyniosła w miesiącach: styczeń-luty 2021 r. 36 602 524,53 zł i udzielona została 6 667
wnioskodawcom.
• W kwocie  tej  znalazło  się  wsparcie  udzielane  przez  Grodzki  Urząd  Pracy  realizowane  z
funduszy  Tarcz  Antykryzysowych  w  wysokości:  28  833  687,  73  zł  i  udzielona  została  5  841
wnioskodawcom
• Łączna kwota pomocy udzielonej z budżetu miasta po odjęciu pomocy Grodzkiego Urzędu
Pracy wyniosła: 7 768 836,80 zł i udzielona została 826 wnioskodawcom. 

Ponadto Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ogłoszonych dotąd Konkursów ofert
zebrał oferty na sumę 250 000 tysięcy złotych. Konkurs nie został rozstrzygnięty do końca lutego. 



W ramach dodatkowych środków finansowych na Stypendia Twórcze Miasta Krakowa złożono w KD
448 wniosków na sumę 992 000 zł. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznawania stypendiów nie zapadło
do końca lutego 2021.

24  marca  radni  Krakowa  przyjęli  projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnienia  i  zwrotu  części  opłaty
pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok
2021. Rozliczenie roczne realizacji wydatków za 2020 r. pozwoliło ustalić niewykorzystane środki z
lat ubiegłych, o których mowa w artykule 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi  w kwocie  4  800 000 zł.  Radni  uznali  za  zasadne przeznaczenie  tych  środków na
rekompensatę utraconych dochodów i wykorzystanie ich na realizację zadań w ramach uchwały nr
L/1392/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021.


