Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników
Podstawa prawna: art. 15zzd ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw.
Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?
Z pożyczki do wysokości 5 tys. zł 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:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2. 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 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów
prowadzenia tej działalności.
Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?
Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący
zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy
działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy,
udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność
gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Wnioski należy składać drogą elektroniczną. W tym celu należy:






wejść na portal praca.gov.pl ,
wybrać opcję "Tarcza antykryzysowa",
wybrać opcję "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy"
wybrać z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Opolu",
dalej postępować zgodnie z instrukcjami

UWAGA: do wniosku o udzielenie pożyczki składanego drogą elektroniczną należy
dołączyć bezwzględnie kompletną Umowę pożyczki - plik pdf - podpisaną czytelnym
podpisem przez wnioskodawcę. Umowa pożyczki zawiera 3 strony + 4 stronę Klauzulę
informacyjną.

Pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność
gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej
działalności.
a. Do wysokości 5 tys. zł, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
b. Rozpoczęcie spłaty pożyczki po trzymiesięcznym okresie karencji.
c. Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem,
że mikroprzedsiębiorca 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. Umorzenie będzie stanowiło pomoc udzielaną zgodnie
z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

