
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza nabór 

  

WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH 

KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
przyznawanej na podstawie art.15zzd ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
  

 Pożyczka z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 
 Pożyczka udzielana jednorazowo, 
 Kwota pożyczki do 5 000,00 zł, 
 Stałe oprocentowanie w skali roku, wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy 

Bank Polski. 
 Karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
 Okres spłaty pożyczki do 12 miesięcy. 
 O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 

1 marca 2020 r.  
 Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że 

mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia ma dzień 29 lutego 2020r. 
 

Zapraszamy do składania wniosków   

Pracodawców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego. 

  

Termin składania wniosków: 

od 01 kwietnia 2020 do wyczerpania zapotrzebowania 

 

 

  

WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 Przyznawanego na podstawie art.15zzc ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Uprawnieni do dofinansowania: 
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności możesz uzyskać jeżeli: 

 jesteś osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników 

 nie zalegasz z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 

 nie spełniasz przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy 

 twoje obroty spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 %w ciągu 

dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 

2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. 

  

Warunki dofinansowania: 
 Okres dofinansowania – max 3 miesiące 

https://gryfino.praca.gov.pl/-/11922499-nabor-wnioskow-o-pozyczke-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://gryfino.praca.gov.pl/-/11922499-nabor-wnioskow-o-pozyczke-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://gryfino.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://gryfino.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka


 Kwota dofinansowania: 

- 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeżeli spadek obrotów wynosi co 

najmniej 30%, 

- 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeżeli spadek obrotów wynosi co 

najmniej 50% 

- 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeżeli spadek obrotów wynosi co 

najmniej 80%, 

 Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o 

prowadzeniu działalności w miesiącu, za który ma być wypłacone dofinansowanie. 

 Zobowiązanie: 

 Uzyskując dofinansowanie jesteś zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej 

przez okres dofinansowania oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego 

zakończeniu. 

 Przedsiębiorca zwraca otrzymane dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie prowadzi działalności 

przez wymagany okres,  proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności. 

  
Zapraszamy do składania wniosków   

Pracodawców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego. 

  

Termin składania wniosków: 

od 14 kwietnia 2020 do 28 kwietnia 2020 

 

 

 

WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW 

WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 
  

Przyznawanego na podstawie art.15zzb oraz art.15zze ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy 

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku 

mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb) 

Uprawnieni do dofinansowania: 
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne - możesz uzyskać jeżeli: 

 jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub  średnim przedsiębiorcą 

 nie zalegasz z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 

 nie spełniasz przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy 

 twoje obroty spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 % w ciągu 

dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 

2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. 

 zatrudniasz pracowników, o których dofinansowanie się ubiegasz. 

 Warunki dofinansowania: 

 okres dofinansowania – max 3 miesiące 

 kwota dofinansowania: 

- 50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek 

na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 30%, 

- 70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek 

na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 50%, 

https://gryfino.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://gryfino.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka


- 90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek 

na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 80%, 

 dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika objętego wnioskiem zatrudnionego na 

podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, albo innej umowy 

o świadczenie usług, 

 dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia 

o  zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń 

i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne każdego z tych pracowników, według 

stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

 Zobowiązanie: 

 przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową 

przez okres dofinansowania wynagrodzeń oraz przez okres równy okresowi dofinansowania 

po jego zakończeniu. 

 przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie utrzyma w zatrudnieniu przez 

wymagany okres pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, proporcjonalnie do 

okresu nieutrzymania w zatrudnieniu tych pracowników. 

  

Wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne (art. 15 zze)  

Uprawnieni do dofinansowania: 
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne – mogą uzyskać: 

 organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 które nie zalegają z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 

 których przychody spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 %w 

ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 

stycznia 2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. 

 które zatrudniają pracowników, o których dofinansowanie się ubiegają. 

 Warunki dofinansowania: 

 okres dofinansowania – max 3 miesiące 

 kwota dofinansowania: 

- 50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek 

na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co 

najmniej 30%, 

- 70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek 

na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co 

najmniej 50%, 

- 90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek 

na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i 

składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co 

najmniej 80%, 

 dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika objętego wnioskiem zatrudnionego na 

podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, albo innej umowy 

o świadczenie usług, 

 dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia 

o  zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń 

i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne każdego z tych pracowników, według 

stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

 Zobowiązanie: 

https://gryfino.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
https://gryfino.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
https://gryfino.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
https://gryfino.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje


 Organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest obowiązany do 

utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania 

wynagrodzeń oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu. 

 Organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwraca dofinansowanie 

bez odsetek, jeżeli nie utrzyma w zatrudnieniu przez wymagany okres pracowników, na 

których otrzymał dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu 

tych pracowników. 

    

Zapraszamy do składania wniosków   

przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, których siedziba znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego 

  

Termin składania wniosków: 
od 14 kwietnia 2020 do 28 kwietnia 2020 

 

 

 

Wnioski należy składać: 
- w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl  (Tarcza antykryzysowa)  
- w wersji papierowej poprzez operatora pocztowego lub bezpośrednio w urzędzie do urny 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie PUP: www.gryfino.praca.gov.pl 
zakładka: Dla przedsiębiorców i pracodawców  Tarcza antykryzysowa COVID-19  
oraz zakładka: Rynek Pracy  Aktualności 
 

http://www.gryfino.praca.gov.pl/

