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

1. Czy spółka cywilna może ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy?
Zgodnie z art. 4 ust. ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tak więc każdy 
wspólnik spółki cywilnej jest „osobnym” przedsiębiorcą. Dlatego to nie spółka powinna 
składać wniosek o pożyczkę, ale poszczególni wspólnicy. W związku z powyższym każdy 
wspólnik w spółce cywilnej może ubiegać się o pożyczkę w związku ze swoją działalnością 
gospodarczą.
Należy zaznaczyć, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
przedsiębiorca może mieć tylko jeden wpis. Mając na uwadze m.in. ten fakt, DRP stoi na 
stanowisku, że jedna osoba fizyczna może otrzymać pożyczkę tylko raz, niezależnie od 
tego, w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem i czy równolegle prowadzi działalność 
gospodarczą na własny rachunek.
2. Czy rolnik może skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców?
Jeśli rolnik/podmiot prowadzący działalność rolniczą posiada wpis do CEIDG lub KRS 
(w ramach rejestru przedsiębiorców) - może w związku z działalnością objętą tym wpisem 
ubiegać się o pożyczkę.
W przypadkach kiedy podmiot ubiegający się o pożyczkę prowadzi działalność w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury tub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne 
jest przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. W takich sytuacjach 
z wnioskiem o pożyczkę należy dodatkowo złożyć informacje określone w części C 
formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
pod bezpośrednim linkiem: httr)s://www.uokik.gov.pl/download.php?id= 19264. Informacja 
o konieczności złożenia dodatkowych informacji została umieszczona w Zasadach ubiegania

http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=


się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy. W przypadku, 
gdy Wnioskodawca oświadczy, że prowadzi działalność również w sektorze rolnictwa lub 
rybołówstwa, ale nie ma rozdzielności rachunkowej, może otrzymać pomoc, jednak nie do 
limitu 800 000 euro, ale do limitu właściwego dla tej pomocy w odniesieniu do sektora 
rolnego (100 000 euro) lub rybnego (120 000 euro) - w zależności, którą z tych działalności 
prowadzi. Urząd pracy musi zatem sprawdzić czy pożyczka mieści się we właściwym limicie. 
Natomiast w przypadku prowadzenia rozdzielności rachunkowej (i prowadzenia wszystkich 
tych działalności) beneficjent mógłby otrzymać pomoc na działalność gospodarczą do 800 
000 euro oraz pomoc na działalność rolną do 100 000 euro oraz pomoc na działalność 
w sektorze rybołówstwa do 120 000 euro.
Pragnę dodatkowo zwrócić uwagę, że pomoc w postaci pożyczki może być udzielona, jeśli 
przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa 
znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. 
ze zm.). Informacja ta również jest umieszczona w Zasadach.

3. Czy komornik może skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy?
Komornik nie jest przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. 
o komornikach sądowych, Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy 
sądzie rejonowym. Tak więc pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy nie jest przeznaczona dla 
komornika.
4. Czy można przyznać pożyczkę spółdzielniom socjalnym?
Pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców. Jeśli spółdzielnia socjalna posiada 
wpis do KRS (w ramach rejestru przedsiębiorców), to można jej przyznać pożyczkę.
5. Czy o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy może ubiegać się osoba, która oprócz tego, 

że ma firmę jest dodatkowo zatrudniona lub jest emerytem?
Jeżeli osoba jest właścicielem firmy i dodatkowo jest zatrudniona lub jest emerytem, nie 
stanowi to przeciwskazania do ubiegania się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy. Osobie 
takiej należy udzielić pożyczki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i tylko na ten 
cel, tj. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności środki z pożyczki mogą 
być wydatkowane.

6. Czy przedsiębiorca, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej może 
ubiegać się o pożyczkę?
1. W dniu składania wniosku o pożyczkę przedsiębiorca powinien prowadzić działalność 

gospodarczą, czyli przedsiębiorcy z zawieszoną działalnością nie powinna 
przysługiwać pożyczka. Przyznanie jej miałoby charakter zasiłku, a cel udzielanej 
pomocy jest inny.

2. Aby uzyskać umorzenie pożyczki, w całym okresie 3 miesięcy od otrzymania 
pożyczki przedsiębiorca nie może zawiesić działalności gospodarczej, bo właśnie ta 
pożyczka ma mu pomóc w utrzymaniu się na rynku. Zgodnie nowym brzmieniem 
ustawy „Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega 
umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność 
gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”
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przedsiębiorców i generowała nieporozumienia. Dlatego zwacam się z prośbą, aby nie 
modyfikować wzoru umowy.

13. Czy urząd obowiązuje termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki, czy 
jedynym terminem jest termin wypłaty środków?

Urząd wypłaca środki w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony. 
Z uwagi jednak na cel pożyczki podpisanie umowy przez Dyrektora urzędu pracy powinno 
nastąpić jednak bez zbędnej zwłoki.

14. Jakie oryginały dokumentów PUP zwraca przedsiębiorcy, który nie uzyskał 
pożyczki?

Co do zasady przedsiębiorca nie przedkłada oryginałów żadnych dokumentów, które 
musiałyby być zwracane w przypadku nie uzyskania pożyczki.
15. Czy należy weryfikować przeznaczenie otrzymanych środków?
Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie wszelkich kosztów bieżących prowadzenia 
działalności gospodarczej. Nie jest wymagana weryfikacja i rozliczanie otrzymanych 
środków. Natomiast pożyczkobiorca oświadcza, że wykorzysta środki pożyczki zgodnie z jej 
przeznaczeniem. Może to być przedmiotem późniejszej kontroli.

Z poważaniem

dr Ewa Flaszyńska 
Dyrektor

Departamentu Rynku Pracy
/-/
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3. Zgodnie z zapisem ustawowym pożyczka przeznaczona jest 
mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 
1 marca 2020 r. Aby uzyskać pożyczkę, firma nie może być zawieszona konkretnie 
dnia 29 lutego br. oraz w dniu składania wniosku.

4. Jeżeli działalność byłaby zawieszona w okresie po 1 marca br., ale przed dniem 
złożenia wniosku, to fakt ten nie dyskwalifikuje firmy przy ubieganiu się o pożyczkę.

7. Czy z pomocy na podstawie art 15zzd ustawy antykryzysowej (mikropożyczka - 
pożyczka do 5 tys. zł) może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który składa wniosek 
o umorzenie składek ZUS za ubezpieczonych za okres marzec - maj 2020 
na podstawie ustawy antykryzysowej?

Pożyczka jest instrumentem niezależnym od innych form wsparcia. Należy jednak pamiętać, 
że nie ma możliwości przeznaczenia dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych 
na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.
8. Czy niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć 

z dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dła 
przedsiębiorców samozatrudnionych?

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć 
z innymi formami wsparcia, w tym również z dofinansowaniem części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Należy tylko pamiętać 
o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków 
publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.
9. Co znaczy zwrot „może być przyznane w wysokości do....” Czy starosta sam może 

podjąć decyzję o wysokości pożyczki?
Wysokość pożyczki wskazuje we wniosku Wnioskodawca, wysokość pożyczki może wynosić 
5 000 zł lub mniej.
10. Jaki jest mechanizm różnicowania przedsiębiorców w zależności od liczby 

zatrudnionych?
Wysokość pożyczki ustala wnioskujący, wysokość pożyczki może wynosić 5 000 zł lub 
mniej. PUP nie różnicuje przedsiębiorców w odniesieniu od liczby zatrudnianych 
pracowników. Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia 
działalności, niekoniecznie wynagrodzeń.
11. Czy harmonogram spłaty pożyczki powinien stanowić załącznik do umowy i być 

akceptowany i podpisany przez strony umowy, czy ma stanowić jedynie informację 
przesłaną przez urząd Wnioskodawcy? Jeśli ma stanowić tylko informację to kiedy 
ma ona być przekazana Wnioskodawcy - w dniu podpisania umowy?

Zgodnie z zapisami § 4 pkt 1 i 2 umowy harmonogram spłaty przygotowuje Urząd Pracy 
i przesyła Pożyczkobiorcy w sytuacji, gdy nie zmniejszy on stanu zatrudnienia lub nie złoży 
wniosku o umorzenie. Harmonogram spłaty nie powinien być więc przekazywany w dniu 
podpisania umowy.
12. Czy PUP może modyfikować wzór umowy?
Priorytetem jest szybkie i sprawne realizowanie wniosków o pożyczkę. Modyfikacja wzorów 
umów utrudniałaby osiągnięcie tego celu. Wprowadzałaby także zamęt wśród
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