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BEZZWROTNA POŻYCZKA



Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w 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:zatrudniał średniorocznie
mniej niż 10 pracowników oraz 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),którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie
zatrudniali pracowników.

Kto może skorzystać z pożyczki?



Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali
roku:

₋ udzielana będzie jednorazowo,
₋ spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi

zamknąć się w 12 miesiącach,
₋ z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem,
że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy

od dnia udzielenia pożyczki.

Jaka kwota pożyczki?



- wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej: 

na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów
wynajmu lokalu.

Cel na jaki przeznaczona może być pożyczka
?



Do wniosku nie dołączamy dokumentów potwierdzających wydatek  - ale
uwaga na kontrole.

Dokumentowanie wydatków



Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia,

przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad
przewidziane
12 miesięcy.

Czy można przedłużyć okres spłaty?



Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu z urzędu, pod
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą

przez okres 3
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Jak umorzyć pożyczkę?



W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem
spłaty pożyczki,

naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia
faktycznej jej zapłaty.

Co mi grozi za nieterminowe spłacanie
pożyczki na skutek pogorszenia się sytuacji?



Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić
powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu

niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.
Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje

konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości.
Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia

udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki wraz
z odsetkami.

Co będzie, jeśli moja firma mimo wszystko
upadnie i nie będę miał z czego spłacić

pożyczki?



wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do
powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności

gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Jak się ubiegać o pożyczkę?



Wnioskowana kwota zostanie niezwłocznie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany
numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania umowy.

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W

przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu
z PUP.

Jak szybko otrzymam środki?



Oświadczenie składane we wniosku o umorzenie pożyczki, mikroprzedsiębiorca składa pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego
oświadczenia we wniosku o umorzenie

pożyczki?



Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został
złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP

(Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie
wniosku elektronicznego do urzędu.

Jak sprawdzę status wniosku?



Dziękuję za uwagę
Ewelina Dulęba 


