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Program dofinansowania do 30 000 pln 

▪ Z pożyczki mogą korzystać osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski. 

▪ Z pożyczki mogą korzystać osoby niezależnie od formy zatrudnienia oraz osoby 

bezrobotne. 

▪ Wysokość pożyczki o jaką można się ubiegać wynosi: od 600 zł do 30.000 pln 

(trzydziestu tysięcy). 

▪ Pożyczka w kwocie do 10.000 pln (dziesięciu tysięcy) nie wymaga żadnych 

zabezpieczeń. 

▪ Udzielona pożyczka NIE jest oprocentowana. 

▪ Istnieje możliwość umorzenia 20 lub 25% pełnej kwoty pożyczki. 

▪ Spłata pożyczki następuje w równych, miesięcznych ratach. 

▪ Minimalna liczba rat to 12, a maksymalna 36. 

▪ Decyzja o przyznaniu pożyczki zapada w okresie do 30 dni od zarejestrowania w 

systemie 

▪ Invest in yourself nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tytułu polecania 

Programu i nie jest to żaden program afiliacyjny. 

Zasady umorzenia części pożyczki 

▪ Umorzenie polega na anulowaniu odpowiedniej liczby ostatnich rat spłaty. 

▪ Do uzyskania umorzenia w wysokości 20% wymagane jest ukończenie wybranej 

formy kształcenia oraz brak zaległości w spłatach poprzednich rat. 

▪ W ciągu trzech miesięcy od zakończenia kursu, należy złożyć wniosek o umorzenie, 

załączając do niego dokument poświadczający ukończenie kształcenia w terminie. 

▪ Umorzenie pożyczki nie może zostać naliczone w przypadku opóźnienia spłaty 

którejkolwiek z rat. 

▪ Można uzyskać karencję na okres maksymalnie 6 miesięcy. Karencja nie wpływa na 

wydłużenie okresu spłaty pożyczki, co oznacza, że pozostałe raty do spłaty zostaną 

powiększone o wartość rat niespłaconych w okresie karencji. 

▪ Istnieje możliwość uzyskania 25% umorzenia pożyczki. Dotyczy to sytuacji, gdy średni 

dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód 

brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione), przedstawiony we wniosku 

o pożyczkę, jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce 

narodowej za rok poprzedni. Dla pożyczek w roku 2021 ten próg to 5167 pln brutto. 

https://www.power.gov.pl/


 

 

 

Dodatkowe informacje 

▪ Pożyczki są dostępne w ramach każdej formy zatrudnienia oraz dla 

samozatrudnionych i niepracujących. 

▪ Wnioskujący musi udowodnić możliwość spłaty w przypadku: 

▪ samozatrudnienia: wpisać średni miesięczny dochód brutto za ostatnie 12 

miesięcy oraz załączyć PIT/CIT i zestawienie finansowe firmy (załącznik do 

pobrania w systemie). 

▪ Umowy o Pracę: przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu ze średnimi 

miesięcznymi dochodami brutto i netto za ostatnie 3 miesiące. Musi być 

wystawione maksymalnie na 30 dni przed wnioskiem. 

▪ Umowy Zlecenia lub Umowy o Dzieło: dodać umowę i wyciąg bankowy lub 

rachunek. 

▪ Łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy w okresie 3 lat nie 

może przekroczyć 30.000 pln. 

 

 

Alternatywny Program do 100 000 pln: 
 

▪ Spłata może trwać od 1 do 60 miesięcy. 

▪ Umorzenie wynosi 15%, w przypadku ukończenia kursu. 

▪ Umorzenie może być naliczone w wysokości 20%, jeśli pożyczkobiorca ukończy kurs 

oraz terminowo zapłaci wszystkie raty. 

Każdy ubiegający się musi wystawić upoważnienie do sprawdzenia jego zobowiązań 

w BIG (do pobrania w systemie). 

▪ W przypadku osób samozatrudnionych wymagane jest okazanie następujących 
dokumentów: PIT, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w płatnościach, zaświadczenie 
z US o niezaleganiu w 
płatnościach, KPiR. 

  

https://www.power.gov.pl/


 

 

 

 

 
 

 

INVEST IN YOURSELF 
www.investinyourself.eu 

Atrium Plaza al. Jana Pawła II 27 

00-867 Warszawa 

Telefon +48 730 54 1234 

Kontakt dla organizacji  szkolenia grupowego 

corpo@investinyourself.eu 

Kontakt dla osób indywidualnych 

https://www.investinyourself.eu/kontakt 

Prosimy o skorzystanie z formularza 
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