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Pozyczki dla mikroprzedsiebiorcow!

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców!
Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

Uwaga!
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 15 zzd
ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.
568) informuje, że uruchamia nabór wniosków o przyznanie pożyczki na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co
najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące
warunki:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2. 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), którzy prowadzili
działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących
kosztów prowadzenia tej działalności.

Skąd pobrać instrukcje do formy wsparcia, wzory umów i wnioski, które należy złożyć w urzędzie
pracy?
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki: instrukcje, wzory umów,
wniosków można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow lub ze
strony Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim:
https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozycz
ka

Sposób składania wniosków:
Mikroprzedsiębiorczo! możesz wybrać w jaki sposób chcesz dostarczyć prawidłowo
https://kamienpomorski.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=ySCrp0r6&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_... 1/2
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wypełnione i podpisane dokumenty do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu
Pomorskim:
• elektronicznie, przez platformę http://praca.gov.pl, po opatrzeniu dokumentów
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
• korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Topolowa 5,
72-400 Kamień Pomorski,
• pozostawiając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie w skrzynce
podawczej umieszczonej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy w
Kamieniu Pomorskim.
Jednocześnie prosimy aby w treści wniosku bezwzględnie wskazany został numer
telefonu
i e-maila celem umożliwienia szybkiego kontaktu z Wnioskodawcą.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:
• 91 38 20 285,
• 91 38 21 144
Uwaga!
Po najechaniu myszką lub za pomocą klawiatury komputera na aktywne linki
umieszczone wyżej, zostaną Państwo przepierowani do nich, linki otworzą się w
osobnym oknie.
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