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Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 
pracowników NGO

Możesz skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku 
spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
składa do PUP wniosek dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku 
przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19

Z dofinansowania można skorzystać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku 
spadku przychodów z działalności statutowej w stosunku do analogicznego okresu w roku 
poprzednim. Jest obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres 
dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. 



Jak otrzymać dofinansowanie?

We wniosku o dofinansowanie organizacja pozarządowa oświadcza o:

• wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w 
ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;

• 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.;

• zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

• wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego 
wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

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

Wniosek wraz z załącznikami składa się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy 



Zwolnienie organizacji pozarządowych z 
nieopłaconych składek

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 
Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 
2020 r. dla organizacji pozarządowych zatrudniających poniżej 10 osób.

Uwaga!!! Wsparcie jest dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki 
non profit).



Jak ubiegać się o wsparcie?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

• dane płatnika składek:

✓imię i nazwisko, nazwę skróconą,

✓numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z 
nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

✓adres do korespondencji;

✓oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za 
który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie 
wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w 2020 r.;

• inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

• podpis wnioskodawcy.

Wniosek wraz z załącznikami składa się do ZUS.



Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla 
podmiotów sektora ekonomii społecznej

Jeśli jesteś podmiotem sektora ekonomii społecznej i posiadasz pożyczkę, kredyt w TISE S.A lub Fundacji 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach skorzystaj z nowych warunków pożyczek.

Teraz możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty:

• wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już 
udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),

• maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub 
kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),

• dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz 
już udzielonych)**

*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg  dotychczasowych 
zasad, tj. przed  uwzględnieniem  zmian;

** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy  redyskonta 
weksli, obowiązującej w dniu  zawarcia umowy pożyczki; w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, 

związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na  okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy,

• wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy - dla 
zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020)

• wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki 
Rozwojowej).



Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu 
wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po 
wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z 
COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub 
generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od 
oceny sytuacji przez pośrednika. 

Pożyczkobiorcy nie są obciążani kosztem prowizji i opłat związanych z 
udzieleniem pożyczki.
Preferencyjne oprocentowanie: 0,5 stopy redyskonta weksli NBP dla pożyczki 
na start (w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy) / stopa redyskonta 
weksli NBP dla pożyczki na rozwój (w przypadku gdy każde 100 000 zł 
zaciągniętej pożyczki przyczynia się do utworzenia jednego nowego miejsca 
pracy).



Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS.

Możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. 
Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w 
okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od 
należności za okres od 1 stycznia 2020r.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Aby skorzystać z narzędzia musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie 
ma znaczenia, od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego NGO.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Należy przygotować wniosek RDU i dostarczyć go do ZUS w formie:

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

• za pośrednictwem poczty,

• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą jeśli wniosek złożysz przed terminem płatności składek. Po 
okresie obowiązywania ulgi nie poniesiesz dodatkowych kosztów tego wsparcia.

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

