
Tczew, dnia ____________ 

Jan Kowalski, 
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
„JAN KOWALSKI 
PUNKT KSERO” 
ul. Polna 11A 
83-110 Tczew 

        Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie 

WNIOSEK 
o udzielenie pożyczki  

na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  

 Na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z związku z naborem ogłoszonym przez 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, wnoszę o udzielenie ze środków Funduszu Pracy 
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. jestem mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 
Prawo przedsiębiorców, 

2. prowadziłem działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 

3. stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w 
moim przedsiębiorstwie wynosił _____ pracowników. 

 "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.". 

          ____________________ 



Objaśnienia do wzoru: 

1. Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy. 

2. Mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

A) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

B) 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. 

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i 
wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank 
Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 
kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

4. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod 
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten 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.


