
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 
w ramach „Tarczy Antykryzysowej” 

Komu przysługuje? Jak ją uzyskać? 

 

Sprawiamy, że prawo 
działa na Twoją korzyść. 

Stan prawny: 21 kwietnia 2020 r. 



 

 

 Aktualna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa ma daleko idące, negatywne 
skutki w niemalże każdym sektorze gospodarki. Wprowadzone odgórnie zakazy 
uniemożliwiły lub przynajmniej znacznie utrudniły przedsiębiorcom prowadzenie 
dotychczasowej działalności gospodarczej.  
 

Polski ustawodawca w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” przewiduje wsparcie dla 
mikroprzedsiębiorców w postaci niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości do 5.000 zł, 
która to pożyczka może ulec umorzeniu (tj. nie podlegać zwrotowi) pod warunkiem 
kontynuowania działalności gospodarczej. Dzięki temu krótkiemu poradnikowi 
poznają Państwo podstawowe zasady dotyczące przyznawania i umarzania pożyczek, a 
także dowiedzą się Państwo jak złożyć online wniosek o przyznanie pożyczki. 

 

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?  
 

Mikroprzedsiębiorca to osoba fizyczna (przedsiębiorca jednoosobowy lub 
wspólnik spółki cywilnej), osoba prawna (np. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością) lub tzw. ułomna osoba prawna (np. spółka jawna) 
wykonująca działalność gospodarczą, która w ciągu co najmniej jednego z dwóch 
ostatnich lat obrotowych łącznie spełniała następujące warunki: 
 

• zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
 

• osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów 
euro, lub sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

 

 

 



 

 

 Czy poza byciem mikroprzedsiębiorcą istnieją inne, dodatkowe 
warunki do przyznania pożyczki? 

  

Tak, poza samym faktem bycia mikroprzedsiębiorcą wnioskodawca musi wykazać, że 
prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 
 

Dodatkowo, pomoc w postaci pożyczki może zostać udzielona pod warunkiem, że: 

• przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. nie spełniał kryteriów „przedsiębiorstwa znajdującego się 
w trudnej sytuacji” w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej, tj. w szczególności: 

o wysokość niepokrytych strat podmiotu nie przewyższała 50% wysokości kapitału 
zarejestrowanego/50% wysokości kapitału według ksiąg podmiotu; 

o podmiot nie spełniał kryteriów kwalifikujących go do objęcia postępowaniem upadłościowym; 

• zostanie przyznana nie później, niż do 31 grudnia 2020 r.; 

• pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nieprzeniesieniem w części lub 
w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów 
zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane 
przedsiębiorstwa; 

• wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną udzielaną pomocą kwoty 800 000 EUR na jedno 
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów unijnych (przy czym limit 800 000 EUR jest osobny w 
stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma 
wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce - beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w 
wysokości do 200 000 EUR/100 000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 tys. EUR). 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Ile może wynosić pożyczka? Jak pobędzie oprocentowana?  
 

Pożyczka może zostać udzielona jednorazowo, w kwocie do 5.000 zł.  
 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta 
weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Aktualnie, od dnia 9 kwietnia 
2020 r. stopa ta wynosi 0,55. Oznacza to, że pożyczka będzie oprocentowana 
2,75% w skali roku.  

 

 

 

 

 

 Jaki jest okres spłaty pożyczki? 
  

Okres spłaty pożyczki może wynosić do 12 miesięcy, przy czym karencja w spłacie kapitału 
wraz z odsetkami wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. 
 
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania koronawirusowi, przedłużyć okres spłaty 
pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Co oznacza, że „pożyczka podlega umorzeniu”? Kiedy to się stanie?  

 

Pożyczka podlega umorzeniu na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że będzie on 
prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
 

We wniosku mikroprzedsiębiorca: 
• oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

pożyczki; 
• zawiera oświadczenie o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia". Oświadczenie to zastępuje pouczenie o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Wniosek o umorzenie powinien być złożony w terminie 14 dni od spełnienia warunku 
umorzenia (tj. od upływu 3 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej licząc od dnia 
udzielenia pożyczki). 
 

W razie złożenia przez mikroprzedsiębiorcę wniosku, o którym mowa powyżej pożyczka 
podlega umorzeniu, co jest równoznaczne z wygaśnięciem obowiązku jej spłaty. 
 
Przedstawione wcześniej zasady dotyczące oprocentowania i okresu spłaty znajdą 
zastosowanie tylko wtedy, gdy mikroprzedsiębiorca nie prowadzi działalności po upływie 
3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki albo nie złoży wniosku o umorzenie pożyczki. 
 

Dodatkowo, przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu 
ustawy o PIT i ustawy o CIT. 
 

 

 

 



 

 

 Jak i gdzie złożyć wniosek o udzielenie pożyczki i podpisać 
umowę pożyczki? Kiedy zostaną przekazane środki? 

  

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć do Urzędu Pracy właściwego miejscowo ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

Wniosek może zostać złożony: 
 

• tradycyjnie, w formie pisemnej, za pośrednictwem Poczty Polskiej; 
 

• w formie elektronicznej: 
 

o z kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
 

lub 
 

o z potwierdzeniem za pomocą profilu zaufanego ePUAP. 
 
Wypłata pożyczki, zgodnie z treścią dostępnego wzoru umowy pożyczki ma nastąpić 
jednorazowo, niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w terminie 2 dni 
roboczych od podpisania umowy przez obie strony. 

 

Dużo szybsze i prostsze będzie złożenie wniosku drogą elektroniczną.  
 

W dalszej części poradnika pokazujemy krok po kroku, jak złożyć online 
wniosek o udzielenie pożyczki.  

 

 

 

 



 

 

KROK I – PANEL OGÓLNY USŁUG ELEKTRONICZNYCH URZĘDÓW PRACY 

W pierwszej kolejności wchodzimy na stronę internetową usług elektronicznych urzędów Pracy  
(https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny). Następnie klikamy pole „Tarcza 
antykryzysowa”. 

 
 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny


 

 

KROK II – WYBÓR WŁAŚCIWEGO WNIOSKU 

Następnie wybieramy pole „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”. 

 

  



 

 

KROK III – PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW 

Przechodzimy do dolnej sekcji kolejnej strony. 

Pobieramy załącznik nr 1 do wniosku oraz wzór umowy pożyczki. Z uwagi na duże zainteresowanie 
może się okazać, że trzeba kilka razy ponowić próbę pobrania wzorów dokumentów.  

Jeśli reprezentujemy danego mikroprzedsiębiorcę jako pełnomocnik przygotowujemy kopię 
dokumentu pełnomocnictwa w formacie .jpg i .pdf.  

  
 



 

 

KROK IV – WYBÓR WŁAŚCIWEGO URZĘDU 

Pozostając na tej samej stronie, na samym dole, wybieramy właściwy Urząd Pracy z rozwijanej listy 
(możemy też rozpocząć wpisywanie nazwy właściwej miejscowości). Po wybraniu właściwego 
urzędu klikamy przycisk „Przejdź do edycji wniosku” 

 

Jeśli interesujący nas Urząd Pracy nie znajduje się na liście oznacza to, że nie obsługuje on 
interesantów drogą elektroniczną. 

 

 



 

 

KROK V – WPROWADZENIE PODSTAWOWYCH DANYCH WNIOSKODAWCY 

Na następnej podstronie przystępujemy do wypełniania właściwego wniosku. Zaczynamy od 
wskazania miejscowości, w której wypełniamy wniosek. W sekcjach 1. – 3. wskazujemy 
podstawowe dane przedsiębiorcy takie jak nazwa, NIP, REGON, dane adresowe i kontaktowe. 

 

 



 

 

 

KROK VI – WPROWADZENIE DANYCH REPREZENTANTA WNIOSKODAWCY 

W kolejnej sekcji wskazujemy dane reprezentanta wnioskodawcy.  

Jeżeli dla reprezentowania przedsiębiorcy konieczne jest współdziałanie dwóch lub więcej osób 
możemy dodać kolejną osobę  poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KROK VII – WŁAŚCIWA TREŚĆ WNIOSKU 

W sekcji 5. wprowadzamy właściwą treść wniosku. Sprowadza się to do: 

• wskazania wysokości pożyczki (maksymalnie 5.000 złotych); 
• podania rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową; 
• podania stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 

2020 r. (nie więcej niż 9 pracowników, przy czym jeśli nie zatrudniamy pracowników wpisujemy 
w tym polu wartość: 0,00) 
 
 

 
 

  

 

 

 



 

 

KROK VIII – ZŁOŻENIE WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ 

Następnie (w sekcji 6.) wnioskodawca musi złożyć oświadczenia, że: 

• zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorcy; 

• wszystkie informacje, które zawarł we wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych 
dokumentach są prawdziwe; 

• jest 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); 

• prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r; 
• nie otrzymał 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 (tj. tej samej 
pożyczki, której dotyczy niniejszy poradnik); 

• nie złożył 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 (tj. 
wniosku o udzielenie tej samej pożyczki, której dotyczy niniejszy poradnik) w innym 
powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku. 

• zobowiązuje się, że wykorzysta środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem. 

 

 



 

 

KROK IX – DODANIE ZAŁĄCZNIKÓW I PODPIS WNIOSKODAWCY 

Następnie dodajemy do wniosku: 

• pobrany wcześniej wzór umowy pożyczki (nie musimy drukować, podpisywać i skanować 
umowy – wystarczy, że załączymy ją w takiej postaci, w jakiej ją pobraliśmy) 

• wypełniony w programie Excel lub w innym podobnym programie wcześniej pobrany załącznik 
nr 1; 

• kopię podpisanego pełnomocnictwa w formacie .pdf lub .jpg, jeżeli reprezentujemy 
przedsiębiorcę jako pełnomocnik (w takim przypadku zaznaczamy pozycję „Dla osoby 
składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo”). 

   
 



 

 

KROK X – WERYFIKACJA KONTA WNIOSKODAWCY 

Po kliknięciu przycisku „Dalej” przeniesiemy się na kolejną podstronę. Jeśli posiadamy konto 
użytkownika na platformie usług elektronicznych praca.gov.pl wybieramy „Mam już konto w 
module praca.gov.pl”. Jeśli nie – wybieramy opcję „Zakładam konto w module praca.gov.pl” i 
wskazujemy dodatkowe dane, o które prosi system potrzebne do utworzenia konta na platformie. 

 
 



 

 

KROK XI – PODPIS I WYSŁANIE WNIOSKU 

Na kolejnej podstronie wybieramy interesujący nas sposób podpisania wniosku – kwalifikowany 
podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP. 

 
 

 



 

 

PODSUMOWANIE 

Po prawidłowym podpisaniu wniosku zostaniemy przeniesieni do podstrony zatytułowanej 
„Podsumowanie”. W tym miejscu można przejść do podglądu wypełnionego wniosku, zapisać 
wypełniony formularz wniosku na komputerze lub przejść do panelu głównego strony praca.gov.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan postępowania w przedmiocie udzielenia pożyczki można sprawdzić logując się na 
platformie i wchodząc w zakładkę „Sprawy”. 

 

W tym miejscu będzie wskazana nazwa reprezentowanego przez Państwa przedsiębiorcy. 



 

 

Kim jesteśmy? 

 

                

Dominik Sęczkowski 
partner | radca prawny 

+48 660 179 080 
dominik@sslg.pl 

Grzegorz Synal 
partner | radca prawny 

+48 793 060 036 
grzegorz@sslg.pl 

Robert Dąbrowski 
aplikant radcowski 

+48 42 307 18 92 
r.dabrowski@sslg.pl 

 
 
 
 
 

Dane kontaktowe: 
 

Sęczkowski Synal Legal Group 
Kancelaria Radców Prawnych sp.p. 
ul. Targowa 27, 90-043 Łódź 
+ 48 42 307 18 92 
kancelaria@sslg.pl 

Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej. Opracowanie 
zostało przygotowane w oparciu o stan prawny oraz o funkcje 
systemów teleinformatycznych aktualne w dniu 21 kwietnia 2020 r. 
Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za ujemne skutki 
wykorzystania informacji bez uprzedniej, szczegółowej analizy 
konkretnego stanu faktycznego oraz obowiązującego prawnego. 
Wykorzystanie informacji objętych niniejszym opracowaniem 
winno każdorazowo uwzględniać wszelkie aspekty danego stanu 
faktycznego i aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
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