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Wsparcie PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw informuje, iż Departament Rynku Pracy wraz z Departamentem Ekonomii
Społecznej i Solidarnej przygotował zasady w zakresie nowych instrumentów i rozwiązań przewidzianych
w ww. akcie prawnym.
Instrumenty i rozwiązania w głównej mierze dotyczą:

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i
małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4)
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych (art. 15zzc)
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na
ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na
ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne
dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
(art. 15zze2)
Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem
01.03.2020 r. Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł.
Poniżej dokumenty do pobrania:

Zasady ubiegania się o pożyczkę. https://raciborz.praca.gov.pl/documents/1717657/11936697/1.
Zasady ubiegania się o pożyczkę./4e0a1e44-df51-4b45-8681-d7970ac02e45?t=1585843540974
Instrukcja w formie pytań i odpowiedzi.
https://raciborz.praca.gov.pl/documents/1717657/11936697/2. Instrukcja w formie pytań i
odpowiedzi./8ae5e48b-462f-4add-9e62-4584b23fb08c?t=1585843571280
Wzór wniosku o pożyczkę. https://raciborz.praca.gov.pl/documents/1717657/11936697/3. Wzór
wniosku o pożyczkę./c557ecc0-9852-4bca-93c0-60093b503315?t=1585843585356
Wzór umowy pożyczki. https://raciborz.praca.gov.pl/documents/1717657/11936697/4. Wzór umowy
pożyczki./f9819963-65d2-4c48-a5bf-91a7c7f5261b?t=1585843605260
Wzór wniosku o umorzenie pożyczki. https://raciborz.praca.gov.pl/documents/1717657/11936697/5.
Wzór wniosku o umorzenie pożyczki./6f854d36-8d88-4635-8f03-1a70350ff620?t=1585843624870
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
32 4154550 wew. 216, 218 lub 236 lub pisząc na email : ijpuka@pup-raciborz.pl lub
kzimon@pup-raciborz.pl
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