Wsparcie dla organizacji poz
arzadowych
Zgodnie z ustawa Z dnia
2 marca 2020 7. 0 szezeg
dInych rozwiazaniach Zwiaza
nych
Z zapobieganiem, przeciwdziat
aniemi zwalezaniem COVID
— 19, innych choréb Zakaznych
oraz
wyw

otanych nimi sytuacji kryzysowy
ch (Dz. U. z 2020 '. poz. 374
z pdén. zm.) organizacje
pozarzado

we moga skorzystaé z dwoch
form wsparcia realizowanych
przez Powiatowe Urzedy
Pracy, tj.:
- pozyczka

bezzwrotna ze Srodkéw Fun
duszu Pracy na pokrycie
biezacych kosztéw
prowadzenia dzialalnosci gos
podarczej lub statutowej
organizacji pozarzadowej
lub
podmiotowi prowadzacemu dziala
lnosé pozytku publicznego.
Pozyczka moze byé udzielona
do wysokosci 5000 zt. Wysoko
sé pozyczki nie moze
przekroczyé 10% przychodéw w
poprzednim roku bilansowym. Prz
ychéd organizacji pozarzadowej
lub podmiotu, o ktorym mowaw art
..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietn
ia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie, w
poprzednim roku bilansowym nie
moze przekroczyé 100 000 zt,
Oprocentowanie pozyczki jest
stale j wynosi w skali roku
0,05 Stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy
Bank Polski. Okres splaty pozycz
ki nie moze byé diuzszy niz 12
miesigcy. Pozyezka wraz z ods
etkami podlega umorzeniu, pod
warunkiem, ze organizacja
pozarzadowa lub podmiot, o kté
rym mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 y.
0 dziatalnosci pozytku publiczne
go i o wolontariacie, bedzie prowad
zié dziatalnosé przez okres

3 miesigcy od dnia udzielenia pozycz
ki. W przypadku pozyczki nie ma
wymogu zatrudniania

pracownikow. Wnhiosek o pozycz
ke sktada sie do Powiatowego Urz
edu Pracy, wlasciwego ze
wzgledu na siedzibe organizacji poz
arzadowej. Wyplata pozyczki odby
wa sie w ciagu dwoéch dni
roboczych od podpisania umowy prz
ez urzad pracy.
- dofinansowanie wynagrodzen
oséb zatrudnionych przez organi
zacje pozarzadowe oraz inne

podmioty prowadzace dziata
lnosé gospodarcza.

W przypadku dofinansowania cze
sci kosztéw wynagrodzeni pracow
nikéow zatrudnionych
W organizacjach pozarzadowych,
pomoc taka moze byé udzielona
organizacjom pozarzadowym np.
fundacjom, stowarzyszeniom ora
z innym podmiotom prowad
zacym dziatalnogé pozytku
publicznego. Dofinansowanie moze
byé przyznanena okresnie dtuzsz
yniz 3 miesigce, przypadajqce
od miesigca zlozenia wniosku. Wys
okosé dofinansowania uzaleznio
na jest od wykazanego spadku
przychodéw z dziatalnosci statut
owej. Spadek przychodéw nalezy
obliczyé porownujac przychody
Z 2 miesiecy roku 2020 z tak
imi samymi miesigcami roku
2019 wynoszacymi co najmni
ej
30%,50%,80% dofinansowane jes
t odpowiednio 50%,70%, 90%kwo
ty minimalnego wynagrodzenia,
powiekszo

nego o sktadki na ubezpieczenia spo
leczne od pracodawcy, w odniesien
iu do kazdego

pracownika. Organizacja pozarz
adowa nie moze otrzymac dofina
nsowania w czesci, w ktdérej te sam
e
koszty zostaly albo zostanq sfi
nansowane z innych srodkéw
publicznych. Wniosek o w/w
dofinansowanie réwnies, nalezy
zlozyé do Powiatowego Urzedu
Pracy, wlasciwego ze wzgledu na
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