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Jeli prowadzisz firm lub organizacj pozarzdow zapoznaj si t informacj.
W ramach ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych
bdziesz móg skorzysta w Powiatowym Urzdzie Pracy w Myszkowie z rozwiza okrelonych w artykuach
15zzd, 15zzb, 15zzc, 15zze majcych na celu ochron miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego
prowadzenia biznesu/dziaalnoci pozarzdowej.
Aktualnie zosta ogoszony nabór wniosków o udzielenie:
Niskooprocentowanej poyczki – dla mikroprzedsibiorców
Dofinansowania czci kosztów wynagrodze pracowników oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne
nalenych od tych wynagrodze - dla: mikroprzedsibiorców, maych i rednich przedsibiorstw
Dofinansowania czci kosztów prowadzenia dziaalnoci gospodarczej - dla przedsibiorców osób
fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz (niezatrudniajcych pracowników)
Dofinansowania czci kosztów wynagrodze pracowników oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne
nalenych od tych wynagrodze - dla: organizacji pozarzdowych
Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarzdowych
Dofinansowanie czci kosztów wynagrodze pracowników oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne dla
kocielnej osoby prawnej dziaajcej na podstawie przepisów o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kocioów i zwizków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsibiorców
Szczegóowe informacje dotyczce tych form wsparcia bdziemy publikowa na bieco na stronie Urzdu.
Kontakt w sprawie dofinansowania czci kosztów wynagrodze oraz dofinansowanie czci kosztów
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej:
tel. 34 313 46 46 w. 113 i 124
e-mail: kams@praca.gov.pl
Kontakt w sprawie poyczki dla mikroprzedsibiorcy:
https://myszkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Niskooprocentowana poyczka
Dla kogo

Warunki udzielenia
pomocy

Kwota dofinansowania

Mikroprzedsibiorca
Art. 15zzd

Wnioskujcy spenia
definicj
mikroprzedsibiorcy

niskooprocentowana
poyczka do 5000 z
Stae oprocentowanie
poyczki wynosi 0,05%
stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez
Narodowy Bank Polski
w skali roku.
Moliwo umorzenia
poyczki.

Przewodnik
Antykryzysowy dla
Przedsibiorców
strona 21
Kliknij w
informacje
Nabór otwarty
do 10.06.2021

Formularz COVID 19 pomoc publiczna za. nr 1 do wniosku
Kontakt w sprawie dofinansowania czci kosztów wynagrodze oraz dofinansowanie czci kosztów
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej:
tel. 34 313 46 46 w. 124
e-mail: kams@praca.gov.pl
Dofinansowanie czci kosztów wynagrodze pracowników oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne
nalenych od tych wynagrodze
Dla kogo

Moesz ubiega
si o pomoc jeli
nastpi

Kwota dofinansowania

Mikroprzedsibiorcy,
Mali przedsibiorcy
redni przedsibiorcy

spadek obrotów
o co najmniej
30%

w wysokoci
nieprzekraczajcej kwoty
stanowicej sum 50%
wynagrodze poszczególnych
pracowników objtych
wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze skadkami na
ubezpieczenia spoeczne
nalenymi od tych
wynagrodze, jednak nie
wicej ni 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia,
powikszonego o skadki na
ubezpieczenia spoeczne od
pracodawcy, w odniesieniu
do kadego pracownika.

Art. 15zzb

spadek obrotów
o co najmniej

Przewodnik
Antykryzysowy
dla
Przedsibiorców
strona 18
Kliknij w
informacje
IV Nabór
od 22.06.2020
do 10.06.2021

w wysokoci
nieprzekraczajcej kwoty

https://myszkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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50%
stanowicej sum 70%
wynagrodze poszczególnych
pracowników objtych
wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze skadkami na
ubezpieczenia spoeczne
nalenymi od tych
wynagrodze, jednak nie
wicej ni 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia,
powikszonego o skadki na
ubezpieczenia spoeczne od
pracodawcy, w odniesieniu
do kadego pracownika.
spadek obrotów
o co najmniej
80%

w wysokoci
nieprzekraczajcej kwoty
stanowicej sum 90%
wynagrodze poszczególnych
pracowników objtych
wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze skadkami na
ubezpieczenia spoeczne
nalenymi od tych
wynagrodze, jednak nie
wicej ni 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia,
powikszonego o skadki na
ubezpieczenia spoeczne od
pracodawcy, w odniesieniu
do kadego pracownika.

Dofinansowanie czci kosztów prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
Dla kogo

Moesz ubiega si
o pomoc jeli
nastpi

Przedsibiorca bdcy
osob fizyczn
prowadzc dziaalno
gospodarcz
(niezatrudniajc
pracowników)

spadek obrotów
o co najmniej
30%

moe by przyznane w
wysokoci 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia
miesicznie.

spadek obrotów
o co najmniej
50%

moe by przyznane w
wysokoci 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia
miesicznie.

Kliknij w
informacje

spadek obrotów
o co najmniej
80%

moe by przyznane w
wysokoci 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia
miesicznie.

IV Nabór
od 22.06.2020
do 10.06.2021

Art. 15zzc

Kwota dofinansowania

https://myszkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc

Przewodnik
Antykryzysowy
dla
Przedsibiorców
strona 20
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Dofinansowanie czci kosztów wynagrodze pracowników oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne
nalenych od tych wynagrodze
Dla kogo

Organizacji
pozarzdowej
Art. 15zze

Moesz ubiega si
o pomoc jeli
nastpi

Kwota dofinansowania

spadek
przychodów o co
najmniej 30% (w
dziaalnoci
statutowej)

w wysokoci nieprzekraczajcej
kwoty stanowicej sum 50%
wynagrodze poszczególnych
pracowników objtych
wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze skadkami na
ubezpieczenia spoeczne
nalenymi od tych
wynagrodze, jednak nie wicej
ni 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia,
powikszonego o skadki na
ubezpieczenia spoeczne od
pracodawcy, w odniesieniu do
kadego pracownika.

spadek
przychodów o co
najmniej 50% (w
dziaalnoci
statutowej)

w wysokoci nieprzekraczajcej
kwoty stanowicej sum 70%
wynagrodze poszczególnych
pracowników objtych
wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze skadkami na
ubezpieczenia spoeczne
nalenymi od tych
wynagrodze, jednak nie wicej
ni 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia,
powikszonego o skadki na
ubezpieczenia spoeczne od
pracodawcy, w odniesieniu do
kadego pracownika.

spadek
przychodów o co
najmniej 80% (w
dziaalnoci
statutowej)

w wysokoci nieprzekraczajcej
kwoty stanowicej sum 90%
wynagrodze poszczególnych
pracowników objtych
wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze skadkami na
ubezpieczenia spoeczne
nalenymi od tych
wynagrodze, jednak nie wicej
ni 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia,
powikszonego o skadki na

https://myszkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc

Przewodnik
Antykryzysowy
dla
Przedsibiorców
strona 21

Kliknij w
informacje
II Nabór
od 30.05.2020
do 12.06.2020
III Nabór
od 13.06.2020
do 10.06.2021
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ubezpieczenia spoeczne od
pracodawcy, w odniesieniu do
kadego pracownika.

https://myszkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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