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Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące pożyczek dla 
mikroprzedsiębiorców przekazuję poniższe wyjaśnienia.

1. Jak postąpić w przypadku pożyczki udzielonej już spółce cywilnej?
W przypadku pożyczek udzielonych już spółkom cywilnym, nie ma konieczności żądać 
zwrotu pożyczki, tylko należy doprecyzować i udokumentować, który konkretnie wspólnik 
spółki jest pożyczkobiorcą. Takie działanie umożliwi pozostałym wspólnikom spółki 
ubieganie się o pożyczkę.
2. Czy wspólnik spółki cywilnej, który prowadzi działalność gospodarczą jedynie 

w zakresie spółki cywilnej, w ramach której wspólnicy jako zbiorowy pracodawca 
przekroczyli limit zatrudnienia w spółce określony w definicji mikroprzedsiębiorcy, 
ma prawo do otrzymania pożyczki?

Taki przedsiębiorca nie ma prawa do otrzymania pożyczki. Jednak jeśli jednocześnie taki 
przedsiębiorca jest wspólnikiem w innej spółce, która zatrudnia mniej niż 10 pracowników 
lub prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której zatrudnia mniej niż 
10 pracowników, może skorzystać z pożyczki na prowadzenie tej działalności gospodarczej, 
w ramach której spełniany jest warunek zatrudnienia określony w definicji 
mikroprzedsiębiorcy.
3. Czy można udzielić pożyczki mikroprzedsiębiorcy, który prowadzi działalność 

gospodarczą wyłącznie w ramach spółki cywilnej (nie prowadzi odrębnie działalności 
indywidualnie).

Pożyczkę może uzyskać każdy wspólnik spółki cywilnej bez względu na to, czy prowadzi 
działalność gospodarczą na własny rachunek i oprócz tego w ramach spółki, czy też prowadzi 
wyłącznie działalność w ramach spółki cywilnej. Zasadą jest jedynie to, że jedna osoba może 
uzyskać tylko jedną pożyczkę bez względu na to, w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem.



4. Czy wniosek o pożyczkę może złożyć wspólnik spółki prawa handlowego?
Spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 
komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) 
są przedsiębiorcami i mają wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
Zatem każda z tych spółek, o ile jest mikroprzedsiębiorcą, może składać wniosek o pożyczkę. 
W przypadku tego rodzaju spółek, nie ma znaczenia czy dana osoba fizyczna jest 
udziałowcem wielu tego rodzaju spółek, ponieważ o pożyczkę może wnioskować spółka, 
a nie jej poszczególni wspólnicy.
5. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub inna spółka prowadzona np. przez 

3 wspólników, która w okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie zatrudniała żadnego 
pracownika, może otrzymać pożyczkę.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 
1 marca 2020 r. A zatem niezatrudnianie pracowników przez spółkę nie stanowi przeszkody 
do udzielenia pożyczki, jeśli spółka pomimo to faktycznie prowadziła działalność 
gospodarczą.
6. Czy udzielenie pożyczki to data zawarcia umowy, data wypłaty środków, czy też data 

wpływu środków na rachunek przedsiębiorcy.
Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto 
przedsiębiorcy.
7. Jak liczyć okres 3 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej: np. od 

15 kwietnia do 15 lipca br., czy też od 15 kwietnia do 14 lipca br.
Termin do umorzenia pożyczki należy liczyć zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego. Zatem 
termin 3 miesięczny rozpoczynający się dnia 15 kwietnia upływa dnia 15 lipca.
8. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i przebywając na L4 

(nie zawieszając działalności) można ubiegać się o pożyczkę?
Jeżeli mikroprzedsiębiorcą prowadzący działalność gospodarczą jest czasowo niezdolny do 
pracy wskutek choroby i pobiera z tego tytułu zasiłek chorobowy, to nie ma przeszkód, aby 
ubiegał się w tym czasie o pożyczkę. Oczywiście jest to możliwe, tylko o ile ponosi koszty 
prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.
9. Czy osoba Hzyczna prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca zasiłek 

macierzyński ma prawo ubiegać się o pożyczkę?
Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi przeszkody do ubiegania się o pożyczkę, o ile 
przedsiębiorca spełnia warunki do jej uzyskania, działalność gospodarcza nie została 
zawieszona, a osoba wnioskująca o pożyczkę ponosi koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.

Z poważaniem
Mirosław Przewoźnik 
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