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Szanowni Państwo,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z dniem 29 czerwca 2020 r. ogłasza ciągły nabór
wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej
organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu o którym mowa w art. 3ust 3 tej ustawy,
przyznawanej na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Podstawowe informacje:
o pożyczkę mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące
działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza
lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego
2020 r. lub 31 marca 2020 r. oraz w dniu składania wniosku;
wniosek o pożyczkę organizacja składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na
siedzibę;
pożyczka udzielana może być do wysokości 5.000 zł, jednak nie może przekroczyć 10%
przychodów w poprzednim roku bilansowym, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie
wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli, przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski;
przychód organizacji w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100.000 zł;
rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres spłaty
pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że organizacja
pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia
będą prowadził działalność gospodarczą lub statutową. Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji.
Szczegóły na temat pożyczki dla organizacji pozarządowych, wniosek, umowa, załączniki oraz instrukcję
znajdą Państwo na stronie: https://kozienice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
/15zzda-pozyczka-org
Wnioski można składać:
w formie papierowej za pomocą operatora pocztowego lub do przygotowanej w tym celu skrzynki
podawczej ustawionej przed budynkiem PUP w Kozienicach (w dniach roboczych w godzinach od
7:30 do 15:30), badź w sekretariacie urzędu, pok. nr 14. Adres: Powiatowy Urząd Pracy w
Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice.
lub w wersji elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.
eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Organizacje składające w naszym urzędzie wnioski o udzielenie mikropożyczki w kwocie do 5 000 zł w
wersji papierowej, przed złożeniem wniosku proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 9 lub 10, w celu
weryfikacji prawidłowego wypełnienia wniosku.
Przed wejściem do urzędu prosimy o zakładanie maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zabranie
własnego długopisu.
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WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W TRYBIE CIĄGŁYM DO ODWOŁANIA NABORU PRZEZ DYREKTORA PUP
W KOZIENICACH
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 48 614 66 81 wew.: 46, 50 lub 54, bądź pocztą
elektroniczną: wako@praca.gov.pl
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