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Szanowni Państwo, 

 

przepisy ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej” wprowadziły możliwość otrzymania jednorazowej pożyczki do 5 000 zł. – poniżej 

przedstawiamy w skrócie warunki: 

 

1. KOGO DOTYCZY: 

Mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców, którzy 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. 

 

DODATKOWE WARUNKI: 

a. mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 

b. 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 

c. wsparcie w ramach pomocy publicznej - > czyli może być ona przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdują 

się w trudnej sytuacji lub przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 

2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19 

d. oświadczenie  o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 

 

WARUNEK UMORZENIA: 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że 

mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie 

mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia. 
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2. CZEGO DOTYCZY: 

Otrzymania jednorazowej pożyczki ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

3. JAK UZYSKAĆ:  

a. podpisać umowę pożyczki jednostronnie w imieniu podmiotu – wzór umowy: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow 

b. wniosek składa się po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy –  

 

Termin składania wniosków – nie określono w przepisach – prawdopodobnie ograniczony terminem naboru. 

 

 

UWAGA!!! 

Kwoty umorzonych pożyczek będą przychodem podatkowym zarówno w rozumieniu ustawy o PIT jak i CIT. 

 

 


