
Mikropożyczka na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
1. Jaki podmiot jest uprawniony do ubiegania się o mikropożyczkę? 

 O mikropożyczkę mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie 
zatrudniające pracowników tzw. samozatrudnieni oraz mikro przedsiębiorcy spełniający 
definicję zawartą w ustawie - Prawo przedsiębiorców, a więc przedsiębiorcy, którzy w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej 10 
pracowników. 

 Przedsiębiorca sprawdzając czy jest uprawniony do ubiegania się o mikropożyczkę, powinien 
odnieść się literalnie do definicji mikroprzedsiębiorcy zawartej w ustawie - Prawo 
przedsiębiorców. 

 Dodatkowo przedsiębiorcy powinni prowadzić działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 

2020r. 
 

2. Jaka jest wysokość wsparcia udzielanego w ramach mikropożyczki? 
 Maksymalna wysokość pożyczki o jaką może ubiegać się podmiot gospodarczy wynosi 5 000 

zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo. 
 Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

 Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy. 

 Spłata pożyczki zaczyna się po okresie 3 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 
licząc od dnia udzielenia pożyczki przez Urząd Pracy. Po tym okresie Urząd Pracy wysyła 
do przedsiębiorcy harmonogram spłaty pożyczki. 

 Natomiast należy pamiętać, że pożyczka może być umorzona przy spełnieniu określonych 
warunków. 

 

3. Jakie warunki należy spełnić, aby mikropożyczka została umorzona? 
 Mikropożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, pod 

warunkiem że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 
3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki przez Urząd Pracy. 

 W celu umorzenia pożyczki, po okresie 3 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej od 
jej udzielenia, przedsiębiorca w ciągu 14 dni składa wniosek o umorzenie pożyczki, w którym 

oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez wymagany okres 3 miesięcy. 
 Obecnie trwają prace nad nowelizacją przepisów, tak aby pożyczka mogła być umarzana 

automatycznie przez Urzędy Pracy, na podstawie danych o prowadzeniu działalności 
gospodarczej przez podmiot, zawartych w ewidencjach centralnych tj. CEIDG lub KRS.  

 

4. Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o mikropożyczkę? 
Wnioskodawca ubiegający się o mikropożyczkę powinien złożyć komplet następujących 
dokumentów: 
1. Wniosek o udzielenie pożyczki, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy, 
2. Umowę o udzielenie pożyczki (UWAGA: w przypadku składania dokumentów w wersji 

papierowej Wnioskodawca dołącza podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach, w przypadku 
składania dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego 

praca.gov.pl. umowa powinna być dołączona w jednym egzemplarzu), 
3. Załącznik nr 1 do Wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się 

o pomoc rekompensacyjną negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 
4. pełnomocnictwo, wymagane w sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik. 
 Dokumenty należy złożyć do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
 Nabór wniosków na mikropożyczkę trwa w sposób ciągły. 

 Informacja o naborze znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy 

w Legionowie. 
 

5. W jakim terminie wypłacana jest mikropożyczka? 
 Pożyczka wypłaca jest w terminie 2 dni od dnia rozpatrzenia wniosku przez Urząd Pracy, 

a nie od dnia złożenia wniosku. 

 Chciałabym tutaj podkreślić, że spośród złożonych wniosków, część z nich wymaga 
uzupełnienia przez wnioskodawcę np. brakuje podpisów lub odpowiednich załączników. 
Dlatego prosimy o bardzo uważne przygotowywanie kompletu dokumentów, co z pewnością 
przyspieszy okres rozpatrywania wniosków. 

 

 

6. W jaki sposób można składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach Tarczy 
Antykryzysowej? 
Informacja o naborze znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w 
Legionowie. 



1. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego praca.gov.pl. 
 W ogłoszeniu o naborze znajduje się link przekierowujący przedsiębiorcę do 

odpowiedniego formularza elektronicznego. 

 Przedsiębiorca składający wniosek za pośrednictwem serwisu internetowego powinien 
posiadać podpis elektroniczny, przy wykorzystaniu profilu zaufanego  lub podpisu 
kwalifikowalnego. 

 Instrukcja zakładania profilu zaufanego znajduje się w ogłoszeniu o naborze. Ponadto 
pracownicy Urzędu Pracy również udzielają informacji o tym jak należy złożyć wniosek w 
wersji elektronicznej. 

 W ogłoszeniu o naborze znajduje się również dodatkowy dokument z instrukcja składania 
wniosku w wersji elektronicznej. 

 Przedsiębiorca składając dokumenty w wersji elektronicznej podpisuje tzw. całą paczkę 

dokumentów jednym podpisem elektronicznym. 
2. Urząd Pracy dopuszcza możliwość złożenia kompletu dokumentów w formie papierowej. 

 Należy pamiętać, aby wszystkie załączone dokumenty były podpisane przez 
wnioskodawcę. 

 W przypadku składania dokumentów w wersji papierowej umowa składana jest w dwóch 
egzemplarzach. 

 Wszystkie formularze dokumentów znajdują się w ogłoszeniu o naborze. 

 Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w następujący sposób: 

a. w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej skrzynki podawczej na 
dokumenty znajdującej się przy wejściu w holu głównym siedziby Starostwa Powiatowego 
w Legionowie lub 

b. przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 11, 05-120 Legionowie. Liczy się data stempla pocztowego. 

 

7. Czy przedsiębiorca, który otrzymał zwolnienie ze składek ZUS może wystąpić 
o wsparcie udzielane przez Urząd Pracy? 
Tak, przedsiębiorca który otrzymał zwolnienie ze składek ZUS może ubiegać się o mikropożyczkę, 

pod warunkiem, że nie przeznaczy jej na te same koszty, na które uzyskał inne środki publiczne. 

 

 

 


