
Wiele osób pyta czy można jeszcze skorzystać np. z bezzwrotnej pożyczki na            
kwotę 5 000,00 zł, jeśli dotychczas nie skorzystał - tak może. Poniżej podaję linki              
aktywne do warunków jakie należy spełnić do poszczególnych świadczeń w          
ramach poprzednich tarcz. Linki kierują do powiatowego urzędu pracy w Kielcach,           
ale mają służyć moim odbiorcom jako pomoc, tzn. sprawdzeniu czy jeszcze jakiś            
przedsiębiorca może skorzystać z danego wsparcia i od razu można sprawdzić na            
stronie urzędu pracy właściwego dla klienta w zakładce tarcza antykryzysowa.  

Na końcu jest aktywny link z danymi teleadresowymi do wszystkich województw -            
tam można również uzyskać wsparcie, gdyby pozostawały jakiekolwiek        
wątpliwości.  

Ewelina Dulęba 

1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy: 
● Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników z określonych branż w ramach FGŚP 
(art.15gga) 
  

● Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze 
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
(art. 15g) 

○ Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych 
środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15g) 

● Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników, którzy 
wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub 
infrastruktury z nim związanej (art. 15ga) 
  

● Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie 
wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem 
ekonomicznym albo obniżonym  wymiarem czasu pracy (art. 
15gg) 

○ Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych 
środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15gg) 

2. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy 
● Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy 
określonych branż (art.15zze4) 
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● 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) 

 

3. Dane kontaktowe 
● Dane kontaktowe do pracowników powiatowych i wojewódzkich 

urzędów pracy, którzy będą udzielali informacji na temat wsparcia 
w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 
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