
str. 1 
  



str. 2 
 

 

 

   Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorcy  

 

Mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

W ramach zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 02.04.2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 rozszerzony został krąg mikroprzedsięborców, którzy są uprawnieni do 

korzystania z pożyczki o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały 

pracowników.  

 

Zrezygnowano jednocześnie z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu 

zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29.02.2020r. – dotyczy to również 

pożyczek przyznanych przed wprowadzeniem niniejszej zmiany.  

 

Aby skorzystać z umorzenia pożyczki mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić 

działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, a utrzymanie 

zatrudnienia nie będzie już warunkiem umorzenia. 
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Kto może otrzymać pożyczkę? 

 

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził 

działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku  i który spełnia 

warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku  

z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 

operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 

milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 

jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów 

euro. 

 

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają  

i nigdy nie zatrudniali pracowników. 

 

Pod poniższym linkiem możesz sprawdzić czy otrzymasz mikro 

pożyczkę: 

 

 

https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-mozesz-skorzystac-

pozyczka-mikroprzedsiebiorcy 

 

 

Na jakich warunkach udzielana jest pożyczka? 

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 zł. Oprocentowanie 

pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie 

może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz  

z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-mozesz-skorzystac-pozyczka-mikroprzedsiebiorcy
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-mozesz-skorzystac-pozyczka-mikroprzedsiebiorcy
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Mikropożyczka – Gdzie złożyć wniosek? 

 

Dokumenty 

 Umowa pożyczki (z załącznikiem o umorzenie pożyczki)   

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozy

czki/15zzd_umowa_pozyczki_z_zal_2_v3_17.04.2020.pdf 

 

 Wniosek o udzielenie pożyczki  

( potrzebny do składania pisemnego wniosku) 

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozy

czki/15zzd_wniosek_pozyczka_v3_17.04.2020.pdf 

 

 Załącznik do umowy ( potrzebny do składania pisemnego wniosku)  

https://torun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-

przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka  

( na samym dole strony 4 punkt)  

 

W urzędzie 

Wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy 

właściwym terytorialnie ze względu na miejsce prowadzenie działalności 

gospodarczej. Dokumenty w formie papierowej można wysłać na adres 

właściwego urzędu pracy, bądź też złożyć je w zaadresowanej i szczelnie 

zamkniętej kopercie za pomocą specjalnej wrzutni, która służy do 

bezkontaktowego obiegu korespondencji. 

  

Przez internet 

Aby złożyć wniosek przez internet, należy mieć co najmniej Profil Zaufany, 

który można założyć za pośrednictwem bankowości internetowej. 

 

Wchodzimy na stronę praca.gov.pl 

 

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_umowa_pozyczki_z_zal_2_v3_17.04.2020.pdf
https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_umowa_pozyczki_z_zal_2_v3_17.04.2020.pdf
https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_wniosek_pozyczka_v3_17.04.2020.pdf
https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_wniosek_pozyczka_v3_17.04.2020.pdf
https://torun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://torun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
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https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzed

u?dest=TARCZA 

 

 Kliknij w drugie, żółte kółko z opisem: “Wniosek o udzielenie 

pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. 

 Pobierz umowę pożyczki ( wzór umowy wraz z załącznikami jak 

powyżej)  

 Umowę wystarczy załączyć bez podpisu. 

 Ale niektóre urzędy wymagają wypełnienia i podpisania dokumentu 

– upewnij się więc telefonicznie  w Urzędzie Pracy.  

 

W kolejnym kroku zapoznamy się z instrukcjami oraz zostaniemy 

poproszeni o wybranie urzędu pracy właściwego dla miejsca prowadzenia 

działalności. Do znajdującej się na samym dole strony wpisujemy nazwę 

miasta, system zaproponuje dostępne urzędy. 

 

Następnie przechodzimy do wypełnienia wniosku, w którym wpisujemy 

wszystkie podstawowe informacje o firmie (adres siedziby, dane 

kontaktowe, osoby uprawnione do reprezentowania firmy).  Jest tam 

punkt o nazwie "treść wniosku", ale nie musimy tworzyć żadnych historii, a 

jedynie wpisać wysokość pożyczki, o jaką wnioskujemy oraz sposób 

przekazania tych pieniędzy. 

 

 

 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA
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Kolejny etap to oświadczenia dotyczące tego, że składający jest 

samozatrudnionym lub mikroprzedsiębiorcą i nigdy nie korzystał z tego  

wsparcia przewidzianego przez specustawę. 

 

Co oświadczasz we wniosku? 

 zapoznałeś się z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na 

uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy 

 wszystkie informacje, które zawarłeś we wniosku oraz dane 

zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe. 

 jesteś mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1292). 

 prowadziłeś działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 

 nie otrzymałeś nigdy pożyczki przyznawanej na podstawie art. 

15zzd 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. 

 nie złożyłeś Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd 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 w 

innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku. 

 zobowiązujesz się, że wykorzystasz środki pożyczki zgodnie z jej 

przeznaczeniem. 

 

Odpowiedzialność karna 

Do tego, oświadczasz, że informacje i oświadczenia podane przez Ciebie we 

wniosku są zgodne z prawdą i jesteś świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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Na sam koniec dodajemy dwa załączniki: umowę pożyczki na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności zgodnie z wzorem oraz 

wypełniamy formularz związany z pomocą publiczną.  

 

Na zakończenie procedury, zostanie wygenerowane automatycznie 

Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP). Status wniosku można 

sprawdzić kontaktując się bezpośrednio z powiatowym urzędem pracy lub 

poprzez portal, na którym wniosek został złożony. Wszelkie pisma w 

sprawie wniosku złożonego elektronicznie, wnioskodawca będzie 

otrzymywał na swoje konto w portalu. 

 

 

 

 

Wnioskowana kwota pożyczki będzie w całości i niezwłocznie przelana na 

podany numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania 

umowy. 

 

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku:  

 

 

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_p

ozyczka_instrukcja_wypelniania_wniosku_na_praca_gov_pl_v3_28.04.202

0.pdf 
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Czy możliwe jest umorzenie zobowiązania do 

zwrotu pożyczki? 

 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega 

umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 

miesięcy od dnia jej udzielenia  będzie prowadził działalność gospodarczą.  

 

WAŻNE:  

Wniosek o umorzenie pożyczki dla mikrofirmy powinien być złożony w 

terminie 14 dni od dnia, w którym spełniony zostanie warunek jej 

umorzenia, czyli prowadzenie działalności przez trzy miesiące.  

 

Wniosek składa się do właściwego powiatowego urzędu pracy w formie 

elektronicznej lub papierowej. 

 

Kiedy więc miną trzy miesiące od udzielenia pożyczki, przedsiębiorca 

będzie miał dwa tygodnie na to, by poinformować urząd pracy o tym, że 

nadal prowadził w tym czasie działalność gospodarczą. Z dosłownej 

interpretacji przepisów wynika, że jeśli spóźni się choć o dzień, umorzenia 

nie będzie. 

 

 

W jaki sposób należy wykazać ciągłość 

prowadzenia działalności gospodarczej?  

 

Poprzez oświadczenie, które znajdzie się we wniosku o umorzenie. Wzór 

wniosku o umorzenie stanowi załącznik do umowy 

 

 

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_u

mowa_pozyczki_z_zal_2_v3_17.04.2020.pdf 

 

 

 

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_umowa_pozyczki_z_zal_2_v3_17.04.2020.pdf
https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_umowa_pozyczki_z_zal_2_v3_17.04.2020.pdf
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Kiedy otrzymam pożyczkę? 

Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej. 

 

Czy trzeba wykazać spadek działalności lub utratę 

dochodów?  

Nie, nie trzeba. 

 

Na co można przeznaczyć pożyczkę? 

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, 

składek, kosztów wynajmu lokalu. 

 

Czy trzeba te wydatki jakoś udokumentować? 

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane we wniosku. 

 

Czy można też korzystać z innych świadczeń w 

ramach tarczy antykryzysowej? 

Tak. 

 

___________________________________________________________________ 


