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DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE OGŁASZA NABÓR
WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY
na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą ubiegać się
mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia
2020 r.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
• 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.
Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł, ze stałym
oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji,
a okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 01 kwietnia 2020 r.
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z dwoma
egzemplarzami umowy należy składać poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:

https://chorzow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=1gSoiEO5&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc... 1/2
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1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl
2. platformę ePUAP: Adres skrytki ePUAP PUP Chorzów
/PUP_Chorzow/SkrytkaESP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-og
olne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
-nowe
3. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki
znajdującej się w wydzielonej części budynku od strony podjazdu Powiatowego
Urzędu Pracy w Chorzowie
4. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w
Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów. Liczy się data wpływu do Urzędu.
Preferowana forma dostarczania dokumentów przez portal praca.gov.pl umożliwi to skrócenie procedury związanej z przyznaniem środków.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
32 3497-129
32 3497-134
Dalsze wyjaśnienia i załączniki są dostępne pod adresem:
https://chorzow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozy
czka
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