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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
Zachca si do skadania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie
elektronicznej na stronie Praca.gov.pl co znacznie przyspiesza obsug wniosku i wypat rodków oraz
eliminuje bdy.
Na podstawie art 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 374 z późn. zm.)
Wsparcie może otrzymać:
Wsparcie przysługuje kościelnej osobie 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.

Wartość możliwego do otrzymania wsparcia i okres na jaki przysługuje:
Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w
wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota
dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki
na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania w
zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. W przypadku nie
dotrzymania wyżej wymienionego warunku zwraca kwote dofinansowania bez odsetek proporcjonalnie
do okresu nie utrzymania w zatrudnieniu pracownika za wyjątkiem sytuacji wymienionych w art. 15
zze2. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/ przychodów z działalności.

Sposób ubiegania się o przyznanie dofinansowania
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze
względu na swoją siedzibę, w terminie od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu
pracy do dnia ogłoszenia zakończenia tego naboru. 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:
1. Niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019
r.;
2. Zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
3.
https://czarnkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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3. Wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego
wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
4. Numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności.
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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 przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Miejsce złożenia wniosku
Wniosek o dofinansowanie kościelna osoba prawna lub jej jednostka organizacyjna składa do
powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez
platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
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 urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Termin złożenia wniosku: do 10.06.2021 roku
Uwagi:
- Podmiot nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne, fundusz gwarantowanych swiadczeń pracowniczych, fundusz pracy lub fundusz
solidarnościowy do końca III kwartału 2019,
- Środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej,
- Podmiot nie może otrzymać dofinansowania w części, której te same koszty prowadzenia działalności
gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych,
- Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z
powodu COVID-19,
- Wnioskodawca, który ubiega się w powiatowym urzędzie pracy o dofinansowanie w ramach tarczy
antykryzysowej COVID 19 i udziela pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy i składania w
jedo imieniu oświadczeń woli winien załączyć pełnomocnictwa według poniższego wzoru.

Załączniki
Składanie wniosków online
Szczegóowe informacje pod numerami:
PUP Czarnków – 67 255-37-16, Krystyna Wawrzyniak: 510 279 907
Filia w Trzciance – 67 216-36-49, Marzena Jackowska: 519 452 956
Filia w Wieleniu – 67 256-14-09, Dariusz Jackowski: 519 452 817
Załączniki
Wzór pełnomocnictwa (docx, 12 KB)
Wzór pełnomocnictwa PDF (pdf, 48 KB)
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