
ZASADY UBIEGANIA SIĘ 
O POMOC W RAMACH 

"TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ" 

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY





Instrument Pożyczka
Dofinansowanie 

wynagrodzeń
Dofinansowanie 

działalności 
gospodarczej

Dofinansowanie 
wynagrodzeń 

III sektor

Podstawa prawna Art.15zzd Art.15zzb Art.15zzc Art.15zze

Odbiorca

Mikroprzedsiębiorca
(do 10 osób + 
jednoosobowa 
działalność)

Mikro, mały i średni 
przedsiębiorca

Jednoosobowa
działalność

Organizacje 
pozarządowe (np. 
stowarzyszenia, 
fundacje)

Właściwość PUP
Miejsce prowadzenia 
działalności

Siedziba lub miejsce 
pracy pracowników

Miejsce prowadzenia 
działalności

Siedziba

Warunki uzyskania
Prowadzenie DG 
przed 
1 marca 2020

Spadek obrotów
30%, 50%, 80%

Spadek obrotów
30%, 50%, 80%

Spadek przychodów
30%, 50%, 80%

Max. wysokość 
pomocy

5000 zł

50% min. wynagr. 
70% min. wynagr.
90% min. wynagr.

+ZUS

50% min. wynagr. 
70% min. wynagr.
90% min. wynagr.

50% min. wynagr. 
70% min. wynagr.
90% min. wynagr.

+ZUS

Okres wsparcia

3 m-ce karencji i
umorzenie lub
3 m-ce karencji i 12 
m-cy spłaty

3 miesiące 3 miesiące 3 miesiące

Dodatkowe
warunki

Umorzenie -
Prowadzenie DG –
3 m-ce od udzielenia

Utrzymanie pracownika 
przez okres 
dofinansowania

Prowadzenie DG 
przez okres 
dofinansowania

Utrzymanie 
pracownika przez 
okres dofinansowania

3



Art. 15zzd

POŻYCZKA
na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 



Wysokość, 
okres spłaty 
i umorzenie

POŻYCZKA
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

do kwoty 5 tys. zł. (oprocentowanie stałe i wynosi w skali roku 
0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP)

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

Umorzenie może nastąpić pod warunkiem, że przedsiębiorca 
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki będzie 
prowadził działalność gospodarczą.



Dokumenty

POŻYCZKA
wymagane dokumenty

Wniosek

Umowa

Formularz pomocy publicznej

1

2

3

Klauzula RODO4



Art. 15zze

dofinansowanie części kosztów

WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 
dla III sektora



Warunki 
udzielenia 
wsparcia

Dofinansowanie działalności gospodarczej 

Wykazanie spadku obrotów gospodarczych z dwóch miesięcy 
2020r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019r., o co 
najmniej 30%

Prowadzenie działalności gospodarczej, co najmniej przez 
okres za jaki otrzymano dofinansowanie



PRZYKŁADOWE PORÓWNANIE SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH

WNIOSEK
20.05.2020r.

WNIOSEK
20.05.2020r.

21 - 31.03.2020r. – 11 dni marca
1 – 30.04.2020r. – 30 dni kwietnia
1 - 19.05.2020r. – 19 dni maja

-------------------------------------------
RAZEM:                          60 DNI

21.03. – 19.05.2020r.

21.03. – 19.05.2019r.

marzec – kwiecień 2020r.
marzec – kwiecień 2019r.

01.03.2020 – 30.04.2020r.

01.03.2020 – 30.04.2019r.

Przykład 2 - (60 następujących po sobie dni)

Przykład 1 - (2 kolejne miesiące)



Dofinansowanie działalności gospodarczej 

Spadek obrotów i kwota dofinansowania

od 30%

od 50% do 79%

od 80%

Max. 1 300,00 zł 

Max. 1 820,00 zł

Max. 2 340,00 zł

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające 
od miesiąca złożenia wniosku



Dokumenty

Dofinansowanie działalności gospodarczej
wymagane dokumenty

Wniosek

Umowa

Formularz pomocy publicznej

1

2

3

Kalkulator spadku obrotów (Excell)4

Klauzula RODO5



Art. 15zzb
dofinansowanie części kosztów

WYNAGRODZEŃ 
PRACOWNIKÓW



Warunki 
udzielenia 
wsparcia

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
wymagane dokumenty

Wykazanie spadku obrotów gospodarczych z dwóch miesięcy 
2020r. W porównaniu z analogicznym okresem 2019r. O co 
najmniej 30%

Zatrudnianie pracowników, co najmniej przez okres za jaki 
otrzymano dofinansowanie do ich wynagrodzenia



Dokumenty

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
wymagane dokumenty

Wniosek + 3 załączniki 
Zał. 1 - Formularz pomocy publicznej, 
Zał. 2  - Oświadczenie o stanie zatrudnienia na koniec danego miesiąca, 
Zał. 3 – źródła dofinansowania (wypełnia PUP)

Umowa

Formularz pomocy publicznej

1

2

3

Kalkulator spadku obrotów i wykaz pracowników z 
podziałem na rodzaj umowy, ze wskazaniem wysokości 
wynagrodzenia

4

Klauzula RODO5



PRZYKŁADOWE PORÓWNANIE SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH

WNIOSEK
20.05.2020r.

WNIOSEK
20.05.2020r.

21 - 31.03.2020r. – 11 dni marca
1 – 30.04.2020r. – 30 dni kwietnia
1 - 19.05.2020r. – 19 dni maja

-------------------------------------------
RAZEM:                          60 DNI

21.03. – 19.05.2020r.

21.03. – 19.05.2019r.

marzec – kwiecień 2020r.
marzec – kwiecień 2019r.

01.03.2020 – 30.04.2020r.

01.03.2020 – 30.04.2019r.

Przykład 2 - (60 następujących po sobie dni)

Przykład 1 - (2 kolejne miesiące)



dofinansowanie części kosztów

WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Spadek obrotów i kwota dofinansowania

od 30%

od 50% do 79%

od 80%

Max. 1 533,09 zł (1 300,00 zł na wynagrodzenie + 233,09 zł 
składka na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy).

Max. 2 146,33 zł (1 820,00 zł na wynagrodzenie + 326,33 zł 
składka na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy).

Max. 2 759,56 zł (2 340,00 zł na wynagrodzenie + 419,56 zł składka 
na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy).

17,93%

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca 
złożenia wniosku



dofinansowanie części kosztów

WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach 
miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę 

oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu 
pracowników objętych umową, oraz kosztach 
wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych 
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

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



DZIĘKUJĘ

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

ul. Budowlanych 59
e-mail: poczta@pup.tychy.pl

Infolinie ws. Tarczy Antykryzysowej:

• 32 781 58 68

• 698 609 167

• 698 609 168

• 698 609 170


