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OFERTA POMOCOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na dzień 13.05.2020 

w związku z pandemią COVID-19 

Lp. Nazwa 
instytucji 

wspierającej 

Rodzaj wsparcia Termin Lin do strony 
 

1. PUP ZŁOTÓW 
 

Nabór wniosków na dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne dla mikro 
przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy 
 
„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

do 24.05.2020  https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna//-
/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12350165-nabor-wnioskow-na-
dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-
od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-
spoleczne?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-
glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%
3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_11
8_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2 
 
 

2. PUP ZŁOTÓW 
 

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania 
części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną niezatrudniającego pracowników 
 
„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

do 24.05.2020 https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna//-
/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12344537-nabor-wnioskow-o-
udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-
gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-
ni?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-
glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%
3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_11
8_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2 
 
 

3. PUP ZŁOTÓW Nabór wniosków na dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników dla 
organizacji pozarządowych 

do 17.05.2020 https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna//-
/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12289692-nabor-wnioskow-na-
dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-

https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12350165-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12350165-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12350165-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12350165-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12350165-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12350165-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12350165-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12350165-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12344537-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12344537-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12344537-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12344537-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12344537-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12344537-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12344537-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12344537-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12289692-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12289692-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12289692-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2


 

__________________________________________________________________________________ 
Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, 

ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła , tel. 67 307 00 04/05  sekretariat@cwrkdiz.pila.pl 
www.cwrkdiz.pila.pl 

 
„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

pozarzadowych?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-
glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%
3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_11
8_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2 
 

4. PUP ZŁOTÓW 
 

Pożyczki dla samozatrudnionych 
 
„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

obowiązuje https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna//-
/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12183701-pozyczki-dla-
samozatrudnionych?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstron
a-
glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%
3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_11
8_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2 
 

5. PUP PIŁA 
Filia Wyrzysk 

Nabór wniosków o udzielenie 
niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej 
 
„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

do 19.05.2020 https://pila.praca.gov.pl/covid-19//-
/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12294973-nabor-wnioskow-o-
udzielenie-niskooprocentowanej-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-
prowadzenia-dzialalnosci-
gospodarczej?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-
19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn
-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 
 

6. PUP PIŁA 
 

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
o naborze z dniem 5 maja 2020r. wniosków o 
udzielenie dofinansowania dla przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną niezatrudniającego 
pracowników części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej 
 
 
„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

do 19.05.2020 https://pila.praca.gov.pl/covid-19//-
/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312558-ogloszenie-dyrektora-
powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-
udzielenie-dofinansowania-dla-przedsiebiorcy-
bedacego?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-
19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn
-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 
 

https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12289692-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
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https://zlotow.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12183701-pozyczki-dla-samozatrudnionych?redirect=https%3A%2F%2Fzlotow.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rpUb235TkVX4__column-1%26p_p_col_count%3D2
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https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312558-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-dla-przedsiebiorcy-bedacego?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312558-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-dla-przedsiebiorcy-bedacego?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312558-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-dla-przedsiebiorcy-bedacego?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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7.  PUP PIŁA 
 

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
o naborze z dniem 5 maja 2020r. wniosków o 
udzielenie dofinansowania dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów, o których mowa 
w art.3 ust.3 ustawy z 24.04.2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne 
 
„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 
 

do 19.05.2020 https://pila.praca.gov.pl/covid-19//-
/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312583-ogloszenie-dyrektora-
powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-
udzielenie-dofinansowania-dla-organizacji-
pozarzadowy?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-
19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn
-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 
 

8.  PUP PIŁA Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

o naborze z dniem 5 maja 2020r. wniosków o 

udzielenie dofinansowania części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne dla mikro przedsiębiorcy, małego i 

średniego przedsiębiorcy 

 

„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

do 19.05.2020 https://pila.praca.gov.pl/covid-19//-

/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312571-ogloszenie-dyrektora-

powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-

udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-

?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-

19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0

%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn

-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 

 

9. PUP CHODZIEŻ Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania 

części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku 

obrotów gospodarczych 

„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

do 22.05.2020 https://chodziez.praca.gov.pl/-/12346243-nabor-wnioskow-o-udzielenie-

dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-

od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia 
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https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312583-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-dla-organizacji-pozarzadowy?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312583-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-dla-organizacji-pozarzadowy?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312571-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312571-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312571-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312571-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312571-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312571-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312571-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pila.praca.gov.pl/covid-19/-/asset_publisher/rocR1KVnVWSi/content/12312571-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-o-naborze-z-dniem-5-maja-2020r-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-?redirect=https%3A%2F%2Fpila.praca.gov.pl%2Fcovid-19%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rocR1KVnVWSi%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12346243-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12346243-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12346243-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia
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10. PUP CHODZIEŻ Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania 

części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osobą 

fizyczną, niezatrudniającego pracowników 

„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

do 18.05.2020 https://chodziez.praca.gov.pl/-/12302622-nabor-wnioskow-o-udzielenie-

dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-

przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni 

 

11. PUP CHODZIEŻ Mikropożyczki - aktualizacja po zmianie 

przepisów 

„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

system ciągły https://chodziez.praca.gov.pl/-/12229012-mikropozyczki-aktualizacja-po-

zmianie-przepisow 

 

12. PUP CHODZIEŻ Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy  

w ramach „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ" 

obowiązuje https://chodziez.praca.gov.pl/-/12132706-nabor-wnioskow-o-udzielenie-

pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-

gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy-w-ramach-tarczy- 

13. PUP 
CZARNKÓW 
 
Filia w 
Trzciance 
 
Filia w 
Wieleniu 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla mikro przedsiębiorcy, małego  
i średniego przedsiębiorcy w przypadku spadku 
obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID – 19. 
„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 
 

do 25.05.2020 https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12037053-ogloszenie-dyrektora-
powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-
2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r- 
 

14. PUP 

CZARNKÓW 

Filia w 
Trzciance 
 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego 

pracowników – w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID 

– 19. 

do 25.05.2020 https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12036129-ogloszenie-dyrektora-

powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-

2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r- 

 

https://chodziez.praca.gov.pl/-/12302622-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12302622-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12302622-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12229012-mikropozyczki-aktualizacja-po-zmianie-przepisow
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12229012-mikropozyczki-aktualizacja-po-zmianie-przepisow
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12132706-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy-w-ramach-tarczy-
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12132706-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy-w-ramach-tarczy-
https://chodziez.praca.gov.pl/-/12132706-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy-w-ramach-tarczy-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12037053-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12037053-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12037053-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12036129-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12036129-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12036129-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r-
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Filia w 

Wieleniu 

„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

15. PUP 

CZARNKÓW 

Filia w 

Trzciance 

Filia w 

Wieleniu 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników dla organizacji pozarządowych lub 

podmiotów, o których mowa w art 3. ust 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w przypadku spadku przychodów z 

działalności statutowej w następstwie 

wystąpienia COVID – 19. 

„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

do 25.05.2020 https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12037603-ogloszenie-dyrektora-

powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-

2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r- 

 

16. PUP 

CZARNKÓW 

Filia w 
Trzciance 
Filia w 

Wieleniu 

Ogłoszenie o naborze wniosków na 

niskooprocentowaną pożyczkę dla mikro 

przedsiębiorców 

„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

obowiązuje https://czarnkow.praca.gov.pl/-/11931747-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-

na-niskooprocentowana-pozyczke-dla-mikroprzedsiebiorcow-zmiana- 

 

17. PUP 

WĄGROWIEC 

Mikropożyczki - ważne informacje 

„Tarcza antykryzysowa COVID-19" 

obowiązuje https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna//-

/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/12221855-mikropozyczki-wazne-

informacje 

18. PUP 

WĄGROWIEC 

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania 

części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od nich składek na ubezpieczenia 

społeczne dla organizacji pozarządowych 

do 13.05.2020 https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna//-

/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/12276282-nabor-wnioskow-o-

udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-

naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-d 

 

https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12037603-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12037603-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/12037603-ogloszenie-dyrektora-powiatowego-urzedu-pracy-w-czarnkowie-o-naborze-z-dniem-11-maja-2020r-wnioskow-nabor-do-25-05-2020r-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/11931747-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-niskooprocentowana-pozyczke-dla-mikroprzedsiebiorcow-zmiana-
https://czarnkow.praca.gov.pl/-/11931747-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-niskooprocentowana-pozyczke-dla-mikroprzedsiebiorcow-zmiana-
https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/12221855-mikropozyczki-wazne-informacje
https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/12221855-mikropozyczki-wazne-informacje
https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/12221855-mikropozyczki-wazne-informacje
https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/12276282-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-d
https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/12276282-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-d
https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/12276282-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-d
https://wagrowiec.praca.gov.pl/strona-glowna/-/asset_publisher/fmagGT1YR1IU/content/12276282-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-nich-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-d
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19. Banki - Polski 

Fundusz 

Rozwoju 

Ważne dla przedsiębiorców - Tarcza 

antykryzysowa 

Wsparcie dla przedsiębiorców w postaci 
subwencji 
 
 Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z 

możliwościami uzyskania pomocy finansowej 

udzielanej przez Polski Fundusz Rozwoju za 

pośrednictwem banków. 

 https://pfr.pl/ 
 
  
https://pfr.pl/aktualnosci/pfr-prezentuje-przewodnik-antykryzysowy-dla-
przedsiebiorcow.html 
 
    

20.  
Wielkopolska 

Agencja 
Rozwoju 

Przedsiębiorcz
ości 

Pożyczka Płynnościowa – podstawowe 
informacje: 
Przedsiębiorstwami kwalifikującymi się do 
uzyskania tej formy pomocy są mikro, małe i 
średnie przedsiębiorstwa, u których m. in. W 
wyniku zjawisk będących następstwem epidemii 
COVID-19 wystąpiła spadek obrotów/przychodów 
z prowadzonej działalności gospodarczej o:  
- co najmniej 20% w dowolnie wskazanym 
miesiącu kalendarzowym w porównaniu do 
miesiąca poprzedniego w 2020 roku lub  
- co najmniej 15% w dowolnie wskazanym okresie 
( nie krótszym niż miesiąc) 2020 roku w 
porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, 
przy czym spadek liczony jest na podstawie 
średniomiesięcznych obrotów/przychodów za 
wskazany okres.  
 
Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest: 

Rozpatrzenie 7 
dni od złożenia 

www.warp.org.pl 
 

https://pfr.pl/
https://pfr.pl/aktualnosci/pfr-prezentuje-przewodnik-antykryzysowy-dla-przedsiebiorcow.html
https://pfr.pl/aktualnosci/pfr-prezentuje-przewodnik-antykryzysowy-dla-przedsiebiorcow.html
http://www.warp.org.pl/
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- dla firm negatywnie dotkniętych skutkami 
epidemii COVID-19 ( spadek 
obrotów/przychodów z prowadzenia działalności) 
- dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą  i/lub 
oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania 
i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania 
działalności gospodarczej na terenie 
województwa wielkopolskiego,  
- dla firm, które przed 1 marca 2020 roku stale 
prowadziły działalność gospodarczą na terenie 
województwa wielkopolskiego i deklarują ją 
kontynuować 
- kwota pożyczki do 300.000 złotych 
- oprocentowanie od 0% w skali roku , stałe przez 
cały okres spłaty 
- nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy 
- okres spłaty do 72 miesięcy 
- karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy ( nie 
wydłuża okresu spłaty pożyczki) 
- możliwość maksymalnie do 6 – miesięcy 
zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz 
kapitałowych, w pierwszym i drugim roku okresu 
spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia 
spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może 
wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem 
jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 
miesiące 
- jedynym zabezpieczeniem pożyczki do 100.000 
złotych co do zasady jest weksel własny in blanco 
wystawiony przez Pożyczkodawcę, 
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- dla pożyczek powyżej 100.000 zł weksel własny 
in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz 
obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie 
stosowane zabezpieczenie, 
- bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji,  
- pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie 
bieżącej działalności, tj. kapitału obrotowego 
i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia 
bieżącej działalności operacyjnej, które stały się 
wymagalne po 1 marca 2020 roku,  
- termin wydatkowania środków z pożyczki do 
365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty 
pożyczki 
- termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia 
zakończenia okresu wydatkowania środków z 
pożyczki,  
 
Informacja: tel. 061-6506333, 061-6506180, e-
mail: fundusz@warp.org.pl 
 

21.  Miasto Piła 
 

Pilski Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom: 
 
1). Obniżka czynszu 80% stawki czynszu z tytułu 
najmu lokalu użytkowego i jest udzielana na czas 
obowiązywania stanu epidemii najemcom 
prowadzącym działalność gospodarczą. 
 
2) 50% stawki czynszu z tytułu najmu lokalu 
użytkowego i jest udzielana najemcom 
prowadzącym działalność gospodarczą. 
 

Od 1 dnia 
następnego 
miesiąca od 
wystąpienia z 
wnioskiem 

http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/pilski-pakiet-pomocy-przedsiebiorcom-
druki-do-pobrania.html 

 

http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/pilski-pakiet-pomocy-przedsiebiorcom-druki-do-pobrania.html
http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/pilski-pakiet-pomocy-przedsiebiorcom-druki-do-pobrania.html
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 Obniżka stawki czynszu w przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest udzielana 
na podstawie pisemnego zawiadomienia, na 
okres 4 miesięcy, od 1 dnia miesiąca 
następującego 
po miesiącu, w którym został złożony przez 
najemcę wniosek. 

22.  
Zakład 

Ubezpieczeń 
Społecznych 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń 
i zachowanie płynności finansowej w firmach to 
główne cele pakietu regulacji, które składają się 
na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w 
tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia br. Kolejne 
obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, 
które mają zapobiegać skutkom epidemii 
koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane 
przez ZUS. 
 

1. Świadczenie postojowe dla osób, które 

wykonują umowy cywilnoprawne 

(umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) 

 

2. Świadczenie postojowe dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą 
 

Od 18 kwietnia https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-
merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-

oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-
merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-
osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448 
 
 
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-
merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-
osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468 
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