
FUNDUSZ PRACY 
– właściwy pup wg miejsca prowadzenia DG, po ogłoszeniu naboru 

warunki dostępu  mikro <10 etatów 2 mln Euro DG od 1 marca.2020 
 straty <50% kapitału własnego 
 nie spełnia kryteriów do upadłości  

kwota do 5.000 zł 
- na pokrycie kosztów bieżących DG 
- wnioski do 31.12.2020 
- wypłacana jednorazowo 
- po podpisaniu umowy 
- pomoc de minimis (pożyczka  z odsetkami -  w przypadku umorzenia) 
- wydatkowanie nie wymaga udokumentowania 

oprocentowanie  0,05 stopy redyskonta weksli NBP 
0,55% x 0,05 = 0,0275% w skali rocznej 

spłata  12 miesięcy zgodnie z harmonogramem 
karencja  3 miesiące 
umorzenie w 100% pożyczka wraz z odsetkami 

- pod warunkiem, że przez 3 miesiące od udzielenia pożyczki nie zmniejszy zatrudnienia  
do stanu na 29.02.2020 w etatach 

- wniosek składa się w ciągu 14 dni od spełnienie w/w warunku wraz z oświadczeniem  
(- w zasadzie przed rozpoczęciem spłat – po karencji) 

DOKUMENTY - info z www.praca.gov.pl  
- Regulamin praca gov.pl 
- Zasady udzielania pożyczek  
- instrukcja pożyczki 
- wniosek o pożyczkę 
- info o naborze z pup właściwy 
- pełnomocnictwo w pdf 

PROCEDURA 

ścieżka ON LINE 
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-
ze-srodkow-funduszu-pracy 
 

1. sprawdź czy ogłoszono nabór we właściwym - wg miejsca prowadzenia DG - terytorialnie pup? 

2. na stronie gov.pl –  pod linkiem ZŁÓŻ WNIOSEK  

 utwórz konto lub zaloguj się (profil zaufany ePUAP // reprezentant ) 
 dokonaj wyboru adresata z listy – właściwy terytorialnie pup 
 wybierz link „przejdź do edycji wniosku” 

3. wypełnij wniosek, podpisz wniosek o pożyczkę i umowę pożyczki, załącz pełnomocnictwa 
- podpisanie może być za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego 

4. zapisz dane, wydrukuj, prześlij on line za potwierdzeniem UPP 

5. wypłata środków jednorazowo w ciągu 2 dni od podpisania umowy na wskazane we wniosku konto bankowe 

6. złożenie wniosku o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami - w całości - w ciągu 14 dni od spełnienia warunku tj. 3 
m-ce od udzielenia pożyczki +oświadczenia 

lub spłata pożyczki i odsetek zgodnie z harmonogramem 

kontakt WOES: Grażyna Twardowska 
tel. 786-017-896 

 

 


