
Mikropożyczki dla przedsiębiorców w Grodzkim Urzędzie Pracy
Tylko do końca grudnia!

Obecnie wszyscy przedsiębiorcy wyczekują uruchomienia kolejnej Tarczy 
Antykryzysowej, ale właśnie w tym czasie chcemy zachęcić wszystkich ludzi, którym los 
krakowskich firm leży na sercu, do włączenia się w szeroką koalicję na rzecz aktywizacji
przedsiębiorców i samozatrudnionych, działających w naszym mieście.
 
Jedną z wciąż dostępnych i prostych form pomocy jest bezzwrotna mikropożyczka w 
wysokości 5000 zł, udzielana w ramach działań tarczy i oferowana przez Grodzki Urząd 
Pracy w Krakowie. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym, jak i 
właścicielom firm pokryć bieżące koszty funkcjonowania, takie jak np. ZUS, czynsz, media, 
raty leasingowe czy zakupić sprzęt i dodatkowe wyposażenie niezbędne do pracy w nowo
zaistniałych warunkach.
Jedynym kryterium dla uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej 
przed 1 kwietnia 2020 r. oraz w dniu składania wniosku. Najistotniejsze dla 
przedsiębiorców – mikropożyczka jest całkowicie i bez dodatkowych dokumentów 
umarzana. Jedyny warunek – utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania 
wsparcia. 
Dodatkowo – kwota nie jest uznawana za przychód, co oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają 
obowiązku jej opodatkowania. Tę formę wsparcia przedsiębiorcy mogą również łączyć z 
pozostałymi narzędziami Tarczy Antykryzysowej.
Niestety, czasu pozostało niewiele, bo mikropożyczka udzielana jest tylko do końca grudnia 
2020 r., a jak wskazują dostępne dane statystyczne, ponad 40 tysięcy krakowskich podmiotów
uprawnionych do takiej formy pomocy, nie złożyło dotąd wymaganego wniosku. 
Warto także zaznaczyć, iż od początku pandemii do tej pory Grodzki Urząd Pracy w 
Krakowie rozpatrzył rekordową liczbę 65 019 wniosków o udzielenie mikropożyczki i w 
ramach oferowanej pomocy wypłacił przedsiębiorcom 281,6 mln zł.
Jednakże analizy wskazują, jedną z największych grup branżowych, która nie 
skorzystała dotąd z tej formy są osoby prowadzące działalność transportową, brokerską 
i handel właśnie w Nowej Hucie. 
Mamy więc nadzieję, że informacja ta skutecznie dotrze do przedsiębiorców. Tym samym 
kwota blisko 200 mln zł zasili krakowskie biznesy. Pamiętajmy – po 31 grudnia 2020 roku 
jednorazowa pomoc w wysokości 5 000 zł będzie już niedostępna.
 
Wnioski aplikacyjne do Grodzkiego Urzędu Pracy o mikropożyczkę można składać 
online, co zdecydowanie przyspiesza ich rozpatrywanie; Urząd uruchomił również 
specjalną infolinię konsultacyjną, która działa codziennie od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 7.45-14.45. Konsultanci GUP Kraków, wspierający samozatrudnionych oraz 
właścicieli małych firm w uzupełnianiu dokumentów dyżurują pod numerami 
telefonów:
12 68 68 168
508 695 161
510 384 976
691 944 564
502 762 479.
. 


