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uprawnienia 
dla organizacji 
pozarządowych

opracowanie: 
zespół Kancelarii „Traktat” 
Radca Prawny Tomasz Szkaradnik
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dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń dla pracowników
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komu przysługuje?

jak ustalić czy nastąpił spadek przychodów?

na jaki okres przysługuje dofinansowanie?

d    Organizacjom pozarządowym (w tym stowarzyszeniom i fundacjom)  
       oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniom  
       socjalnymi i innym wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  
       pożytku publicznego i wolontariacie

d     U których wystąpił spadek przychodów z działalności statutowej  
        w związku z epidemią COVID-19.

d    Należy zsumować przychody z dowolnych dwóch kolejnych miesięcy 
       od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku i porównać przychód uzyskany  
       do przychodu uzyskanego w analogicznych dwóch kolejnych miesiącach  
       roku poprzedniego.

d    Np. suma przychodów z lutego i marca 2020 r. powinna zostać porówna 
       do sumy przychodów z lutego i marca 2019 r. Jeżeli suma przychodów  
       z lutego i marca 2020 r. jest niższa niż z lutego i marca 2019 r. to nastąpił  
       spadek przychodów.

d    Na okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.  
       Dofinansowanie jest wypłacane miesięcznie. 
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w jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie?

co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

d    do 50% sumy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem wraz  
       ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak maksymalnie 50% kwoty  
       minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia  
       społeczne- dla każdego pracownika

        jeżeli spadek przychodów wyniósł co najmniej 30%

d     do 70% sumy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem wraz  
       ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak maksymalnie 70% kwoty  
       minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia  
       społeczne- dla każdego pracownika

       jeżeli spadek przychodów wyniósł co najmniej 50%

d     do 90% sumy wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem wraz  
       ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak maksymalnie 90%  
       kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na  
       ubezpieczenia społeczne- dla każdego pracownika

        jeżeli spadek przychodów wyniósł co najmniej 80%

       Należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym  
       miejscowo dla siedziby organizacji w terminie 14 dni od ogłoszenia  
       naboru wniosków. We wniosku organizacja składa oświadczenia o:

d    wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej;

d     niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na  
       ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz  
       Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub  
       Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
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jakie są opłaty i obowiązki związane z dofinansowaniem?

d    Ubieganie się o dofinansowanie jest bezpłatne.

d     Obowiązkiem jest utrzymania w zatrudnieniu  pracowników objętych  
       dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz okres równy temu  
       okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

d    Organizacja zobowiązana jest co miesiąc składać oświadczenie  
       o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem wraz z informacją  
       o wysokości ich wynagrodzenia i należnych składek na  
       ubezpieczenia społeczne.

d    zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

d    wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych  
       wnioskiem i należnych składek na ubezpieczenia społeczne;

d    numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego  
       w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla  
       prowadzonej działalności statutowej.

        W oświadczeniach należy zawrzeć klauzulę „Jestem świadomy  
        odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  
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wstrzymanie pobierania opłat
abonamentowych i opłat 
związanych z prawami
autorskimi
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komu przysługuje?

jak uzyskać zwolnienie?

       Organizacjom pozarządowym w zakresie, w którym prowadzą  
       działalność pożytku publicznego, jeżeli spełnią następujące warunki:

d    świadczenie przed wejściem w życie ustawy przez organizację usług  
       w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów  
       z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;

d    bycie płatnikiem opłat abonamentowych i opłat związanych 
       z prawami autorskimi;

d     uiszczenie tych opłat za okresy rozliczeniowe przed 8 marca 2020 r.

Organizacje, które spełniają kryteria są zwolnione z mocy prawa. 
Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych czynności


