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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie ogłasza nabór wniosków
mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15
zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374,
z późn.zm.).
Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od
dnia 05.05.2020r. od godz. 7 30 do dnia 18.05.2020r. do godz. 14 00 lub do
wyczerpania środków finansowych.
Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorcy posiadającego status
mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), który
prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego
integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania
się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla
mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy znajdują się na
stronie
https://chorzow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wyna
grodzenia
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać poprzez jeden z niżej
wymienionych sposobów:
1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl
2. platformę ePUAP: Adres skrytki ePUAP PUP Chorzów
/PUP_Chorzow/SkrytkaESP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-og
olne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
-nowe
3. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki
znajdującej się w wydzielonej części budynku od strony podjazdu Powiatowego
https://chorzow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=V7jMLogU&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc... 1/2
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Urzędu Pracy w Chorzowie
4. lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w
Chorzowie, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów. Liczy się data wpływu do Urzędu.
UWAGA: W przypadku składania dokumentów w wersji papierowej należy załączyć 2
egzemplarze podpisanej umowy.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
32 3497-129
32 3497-134
32 3497-140
32 3497-153
Podstawa prawna:
1. Ustawa 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 (Dz. U poz. 374 z późń.).
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.
1292).
3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.
1145, z późń. zm.).
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