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Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców i
organizacji pozarządowej
W związku z przyjęciem ustawy 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 oraz Ustawą z dnia 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzienie układu w związku z wystąpieniem
COVID-19 (Dz. U. 2020.1086) ogłaszamy nabór wniosków na pożyczki dla:
1. Mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych (art. 15zzd)
2. Organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art.
15zzda)

TERMIN NABORU
Od 1 kwietnia 2020 roku dla mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych do odwołania.
Od 25 czerwca 2020 roku dla organizacji pozarządowych - do odwołania.

WYMAGANE DOKUMENTY
• Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
Załącznik nr 1 do wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy w wersji pdf i docx
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
• osobiście w sekretariacie Urzędu - pokój nr 10
• poczta tradycyjna na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego
12b, 59-300 Lubin;
• usługi elektroniczne na praca.gov.pl: Wniosek
https://lubin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=P6dPU72E&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle...
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BARDZO WAŻNE!
W przypadku składania wniosku w sposób elektroniczny z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym, prosimy nie dołączać skanu umowy oraz
załączników podpisanych odręcznie. Wyjątkiem jest kopia pełnomocnictwa, jeżeli
dotyczy.

UWAGA! – DOTYCZY SPÓŁEK CYWILNYCH
Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.04.2020r. znak:
DRP-II.0211.5.34.2020.KDB stanowią: „ 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 ".

ZMIANY DOTYCZĄCE UDZIELANIA POŻYCZEK OBOWIĄZUJĄ OD 24.06.2020 R.
Od 24.06.2020 r. Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086)
zostały wprowadzone zmiany w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, 567 i 568 z
pozn.zm.)
• pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że
pożyczkobiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy
od dnia udzielenia pożyczki - pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków
o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie
informacji pozyskanych w CEIDG/KRS. Umorzenie dotyczy wszystkich pożyczek,
także tych udzielonych od dnia 1 kwietnia 2020r.
• przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku
dochodowym
od osób prawnych,
• środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani
administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub
administracyjnego tytułu wykonawczego,
• wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na
siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej,
https://lubin.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=P6dPU72E&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle...
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OSOBY DO KONTAKTU
Piotr Rusynko - pośrednik pracy - tel. 767 461 472
Natalia Samulska - pośrednik pracy - tel. 767 461 471
Katarzyna Butkiewicz - pośrednik pracy - tel. 767 461 497
Małgorzata Jankowska - specjalista ds. programów - tel. 767 461 427
Wioleta Kopczyńska - specjalista ds. programów - tel. 767 461 426
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