
POWIATOWY URZĄD PRACY 
W BĘDZINIE

KOMUNIKAT 
                                                                       - 15 ZZB -

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza 

II nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy 
o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 12.05.2020 r. do 25.05.2020 r.

Podstawowe warunki uzyskania wsparcia:

1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako
zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

2. Przedsiębiorca  nie  może  otrzymać  dofinansowania  w  części,  w  której  te  same  koszty
prowadzenia działalności gospodarczej  zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków
publicznych.

3. Dofinansowanie  może  zostać  przyznane  na  okres  nie  dłuższy  niż  3  miesiące  i  obliczone
zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 co  najmniej  30%  –  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%  –  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%  –  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.

Wniosek  należy  złożyć  do  powiatowego  urzędu  pracy,  właściwego  ze  względu  na  siedzibę
przedsiębiorcy  lub  miejsce  wykonywania  pracy  pracowników, poprzez  platformę  praca.gov.pl
po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nadesłać pocztą czy
przesyłka  kurierską  na  adres:  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Będzinie,  ul.  Ignacego  Krasickiego  17,  
42-500 Będzin lub złożyć w siedzibie tut. Urzędu w skrzynce podawczej mieszczącej się przy wejściu
głównym budynku.

Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 729-054-581.
Wnioski oraz zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania znajdują się pod komunikatem.


