
 

 Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 

organizacji pozarządowych  

 

Starosta Powiatu Chełmińskiego rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej   

1. Beneficjentami są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które spełniają następujące warunki: 

a. prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność 
gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni 29 
lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.; 

b. działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku; 
c. przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył 100 000 złotych. 

  

2. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy terytorialnie właściwym ze względu 
na siedzibę organizacji pozarządowej w formie elektronicznej korzystając z sytemu 
www.praca.gov.pl w zakładce „Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu". Złożenie wniosku w formie 
elektronicznej pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu 
zaufanego nie wymaga wizyty osobistej w urzędzie. Zaleca się aby cały proces ubiegania się o pożyczkę 
odbywał się zdalnie, bez potrzeby przychodzenia do urzędu. Umowę należy dołączyć jako plik pdf 
w załączniku. Organizacje pozarządowe, które nie mogą skorzystać z ww. formy proszone są o 
wypełnienie wniosku, który znajduję się pod adresem https://chelmno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-
i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org i umieszczenie go w skrzynce podawczej urzędu 
(skrzynka znajduję się przy wejściu głównym do urzędu) lub przesłanie pocztą tradycyjną. Powyższy 
sposób złożenia wniosku wydłuży procedurę. 

3. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5.000,00 zł 
  

4. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy 
Bank Polski w skali roku. 

  

5. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie 
następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 

  

6. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie 
prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

  

7. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na 
uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej. 

  

8. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać telefonicznie pod numerem 56 686 00 41 / 56 
686 00 42 
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