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W odpowiedzi na pismo z 6 kwietnia 2020 r. znak V.7100.9.2020.BA w sprawie 

zapewnienia przedsiębiorcom równego dostępu do pożyczek, o których mowa w ustawie  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 374 i 568) zwanej dalej ustawą, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia. 

Po wyczerpaniu środków Funduszu Pracy wygospodarowanych z dostępnego rocznego 

limitu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej, starostwie na podstawie art. 31q ust. 6 ustawy mogą starać się o dodatkowe 

środki z rezerwy, o której mowa w art. 31q ust. 5, uruchomionej przez ministra właściwego  

ds. pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc–15zze ustawy.  

Nabór wniosków o dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy uruchomiony został pismem, znak 

DF-I.4020.34.3.2020.MZ, dnia 1 kwietnia 2020 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym,  

a wnioski są rozpatrywane na bieżąco.  

Dnia 9 kwietnia br. do Ministra wpłynął zaopiniowany przez marszałka województwa 

pomorskiego wniosek Prezydenta Miasta Gdańska, o środki rezerwy Funduszu Pracy, na kwotę 

1 750 tys. zł. Dnia 10 kwietnia br. Prezydent otrzymał zawiadomienie o przyznaniu środków 

rezerwy Funduszu Pracy we wnioskowanej wysokości. Dnia 15 kwietnia br. do Ministra wpłynął 

kolejny wniosek na kwotę 14 092,9 tys. zł, a 16 kwietnia br. Prezydent otrzymał zawiadomienie  

o przyznaniu dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy również we wnioskowanej 

wysokości. W związku z powyższym od 16 kwietnia br. Prezydent dysponuje dodatkową, łączną 

kwotą w wysokości 15 842,9 tys. zł na udzielenie wsparcia przedsiębiorcom.  
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Pożyczki udzielane są w ramach dostępnych urzędom pracy środków, które zaspokajają 

potrzeby przedsiębiorców bez konieczności stosowania kryteriów wyboru spośród uprawnionych 

przedsiębiorców. Informacja o ograniczonej dostępności środków na finansowanie pożyczek dla 

Miasta Gdańska w świetle powyższych wyjaśnień nie ma pokrycia w stanie faktycznym.  

          

         Z poważaniem 

Alina Nowak 

Podsekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

1. Marek Niedużak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. 
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