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DLA BIZNESU 
 

Ruszył nabór wniosków w Krakowie o 
dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń 

 
WAŻNE! 10 kwietnia Dyrektor Grodzkiego Urzędu      
Pracy w Krakowie ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków       
o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń     
pracowników oraz prowadzenia działalności    
gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych    
(tzw. dofinansowanie od starosty) 
 
Wnioski należy składać do 28 kwietnia 2020 r. w formie          
elektronicznej za pośrednictwem praca.gov.pl lub w      
formie papierowej do urny przed siedzibą Grodzkiego       
Urzędu Pracy w Krakowie przy ul. Wąwozowej 34.        
Wszystkie niezbędne dokumenty znajdą państwo pod      
TYM adresem. 
 
 
Dofinansowanie od starosty - przypomnienie 
 
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: 
● 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; 

● 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; 

● 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 elektronicznym na platformie      
Praca.gov.pl. 
 
Składając wniosek Wnioskodawca oświadcza o: 
 

● 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; 

 
● 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.; 

 
● łącznej liczbie zatrudnionych pracowników oraz     

zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 
 

● wysokości wynagrodzenia każdego z    
pracowników objętych wnioskiem i należnych od      
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tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia     
społeczne; 

● 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; 

● zobowiązaniu do niekorzystania z dofinansowania     
w tym samym zakresie z innych środków       
publicznych; 

● 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 przyspieszy 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). 
 
UWAGA! 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. 
 
 
 
 
 

Terminy ograniczeń prowadzenia działalności 
wprowadzone 10 kwietnia 
 
Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem     
Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. - w sprawie           
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów      
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020          
r., poz. 658), ustanawia się czasowe ograniczenie       
prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w     
zakresie m.in.: 
1) gastronomii (poza dostawą na wynos oraz      

działalności prowadzonej w środkach transportu     
przez oddzielne jednostki); 

2) organizacji wydarzeń (np. targi, wystawy, kongresy i       
konferencje); 

3) prowadzenia kasyn (z wyłączeniem kasyn     
internetowych); 

4) fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych, a      
także salonów tatuażu i piercingu; 

5) usług związanych z poprawą kondycji fizycznej, jak       
również sportem, rozrywką i rekreacją (np. kluby       
taneczne i nocne, baseny, siłownie, kluby fitness); 

6) usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i       
przewodników turystycznych. 

 
Co więcej, do 19 kwietnia wydłużone zostały ograniczenia        
w zakresie działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz       
pozostałej działalności związanej z kulturą oraz      
sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w       
tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego. 
 
Ograniczenia dla galerii również przedłużone do 19       
kwietnia 2020 r. 
 
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia, do dnia 19 kwietnia           
2020 r.. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży        
powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie: 
 
1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom     

powierzchni handlowej, z wyłączeniem właścicieli     
lub najemców, których przeważająca działalność     
polega na sprzedaży: 
a) żywności w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z       

dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie       
żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz.1252        
oraz z 2020 r. poz.284 i 285), 

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu    
art.2pkt9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o         
produktach kosmetycznych (Dz.U. poz.2227)    
innych niż przeznaczone do perfumowania lub      
upiększania, 

c) artykułów toaletowych, 
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d) środków czystości, 
e) produktów leczniczych w rozumieniu art.2 pkt      

32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. –Prawo         
farmaceutyczne, w tym w aptekach lub      
punktach aptecznych, 

f) wyrobów medycznych w rozumieniu art.2     
ust.1pkt38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o        
wyrobach medycznych, 

g) środków spożywczych specjalnego   
przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu    
art.3 ust.3pkt43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006        
r. o'bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

h) gazet, 
i) artykułów budowlanych lub remontowych, 
j) artykułów dla zwierząt domowych lub 
k) paliw; 

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub     
najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem     
właścicieli lub najemców, których przeważająca     
działalność polega na świadczeniu usług:     
medycznych, bankowych, pocztowych,   
ubezpieczeniowych, pralniczych lub   
gastronomicznych polegających jedynie na    
przygotowywaniu i dostarczaniu żywności, oraz w      
punktach odbioru przesyłek; 

3) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia     
działalności usługowej na wyspach handlowych. 

 
Ponadto, do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się w soboty           
i niedziele handlu detalicznego w obiektach handlowych       
o'powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, w których      
przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów      
budowlanych lub remontowych. 
 
Okres możliwości pobierania zasiłku opiekuńczego     
wydłużony do 26 kwietnia 2020 r. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10        
kwietnia 2020 roku - w sprawie określenia dłuższego        
okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu      
przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 659),         
Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art.4a ust.1 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, przysługuje     
przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby        
dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w        
związku z niemożnością sprawowania opieki przez      
nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19,       
jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.  
 

Przewidywania rozwoju sytuacji dotyczące powyższych     
ograniczeń  
 
Według nieoficjalnych przecieków medialnych 20     
kwietnia rząd ogłosi poluzowanie pierwszych ograniczeń i       
limitów związanych z epidemią koronawirusa. Mają one       
dotyczyć działalności sklepów, galerii handlowych i      
punktów usługowych. Jednocześnie bardzo restrykcyjnie     
ma być kontrolowany obowiązek zasłaniania ust i nosa,        
wchodzący w życie w czwartek, 16 kwietnia. 
 
Jako pierwsze mają się zmienić ograniczenia dotyczące       
limitu klientów w sklepach. Jak podaje RMF FM        
powołując się na nieoficjalne informacje z kręgów       
rządowych, nowy przepis wprowadzi limity uzależnione      
od powierzchni sklepu, a nie liczby kas. Równocześnie        
rząd zniesie zakaz działalności salonów fryzjerskich - ich        
właściciele będą jednak musieli zapewnić minimum dwa       
metry odstępu między klientami. 
 
W drugiej kolejności otwarte mają zostać sklepy       
odzieżowe w galeriach handlowych. Ale - tak jak do         
sklepów spożywczych i marketów - będzie można w nich         
wejść tylko w maseczkach i rękawiczkach. 
 
Pamiętajmy jednak, że na dzień dzisiejszy sytuacja wciąż 
jest niepewna, a ograniczenia mogą zostać przedłużone o 
kolejny tydzień.  
 
Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców 
 
Od kilku dni na stronie internetowej PFR dostępny jest         
“Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców”,    
zawiera on m. in. zbiorcze informacje na temat dostępnej         
pomocy. Znajdą go Państwo pod poniższym linkiem. 
 
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PF
R-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf 
 
Źródła: PAP, gov.pl, www.prawo.pl, rmf24.pl, pfr.pl 
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