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Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe

Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?
Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe.
Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie
wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?
Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku
przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności
statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia
1 stycznia 2020 r.
W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:
1. co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem
o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
2. co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem
o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3. co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty
stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem
o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania i gdzie należy złożyć wniosek?
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego
urzędu pracy. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym
urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu
https://krotoszyn.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzeorganizacje
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elektronicznym na platformie Praca.gov.pl.
Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza o:
1. wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w art.
15zze ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 15zze ust. 1;
2. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy
lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
3. łącznej liczbie zatrudnionych pracowników oraz zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
4. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego
wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
5. zobowiązaniu się do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem, przez okres
dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania, oraz
o świadomości konsekwencji za naruszenie powyższego warunku;
6. zobowiązaniu do niekorzystania z dofinansowania w tym samym zakresie z innych środków
publicznych;
7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa ze starostą przyznająca odpowiednie
dofinansowanie.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl , po opatrzeniu ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty
w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Czy wsparcie - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności statutowej stanowi pomoc publiczną?
Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia
społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,
o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I
z 20.03.2020, str. 1).
Podmiot, który otrzymał wsparcie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych
umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.
Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną
sfinansowane z innych środków publicznych.

Podstawa prawna
Art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie organizacja składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci
papierowej do urzędu.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl , po opatrzeniu ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty
w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

https://krotoszyn.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzeorganizacje
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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w
ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej.

Załączniki
15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe_v9_11.09.2020.pdf (pdf, 245 KB)
15zze_umowa_z_zalacznikami_organizacje_pozarzadowe_v9_11.09.2020.pdf (pdf, 491 KB)
Zalacznik_nr_1_do_wniosku_wzor_formularza_pomocy_publicznej_v2_03.09.2020.xlsx (xls, 30
KB)
15zze_instrukcja_org_PSZ-DKWO_v3_11.05.2020_praca.gov.pl.pdf (pdf, 2,4 MB)
15zze_NGO_kalkulator_2020_06_23_v.2.8.xlsx (xlsx, 103 KB)
UWAGA: Poniższe załączniki to formularz rozliczeniowy w formatach docx oraz pdf. Formularz jest
wspólny dla rozliczeń w ramach art. 15zzb, 15zze oraz 15zze2.
formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.docx (docx, 58 KB)
formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.pdf (pdf, 187 KB)
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