
Realizacja tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach – stan na 

06.05.2020 r.  

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na codzienne życie 

obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków 

jakie stan ten wywołuje dla przedsiębiorców, rząd opracował tzw. tarczę antykryzysową.  

 

Środki w wysokości 22 973 500 zł decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 

pomoc przedsiębiorcom ramach w/w tarczy antykryzysowej otrzymał  Powiatowy Urząd 

Pracy w Suwałkach. Powyższa kwota w razie potrzeby będzie systematycznie zwiększana.  

 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID – 19, a więc:  

- mikroprzedsiębiorcy – mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy. 

Wszelkie potrzebne informacje na temat warunków udzielania pożyczki zawarte są na stronie 

internetowej urzędu – https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-

przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka 

- przedsiębiorcy będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników - z dofinansowania 

części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie potrzebne informacje na 

temat warunków otrzymania dofinansowania  zawarte są na stronie internetowej urzędu - 

https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie 

- mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe mogą 

ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

nich składek na ubezpieczenia społeczne. Wszelkie potrzebne informacje na temat warunków 

otrzymania dofinansowania  zawarte są na stronie internetowej urzędu – dofinansowania dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-

przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia lub dla organizacji pozarządowych - 

https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje 

Zainteresowanie uzyskaniem pomocy jest bardzo duże. Do dnia 06.05.2020 r. wpłynęło do 

urzędu 3451 wniosków, w tym:  

- 3111 wniosków w sprawie pożyczek, 
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-  206 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych, 

-  134 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

- 633 wnioski o pożyczki zostało rozpatrzone pozytywnie, dla wszystkich 633 

mikroprzedsiębiorców przekazano środki.  

- negatywnie rozpatrzono 9 wniosków o udzielenie pożyczki.    

- łącznie wypłacono 3 160 949 zł tytułem pożyczek.  

- rozpatrzono pozytywnie 66 wniosków dotyczących dofinansowania części kosztów 

wynagrodzeń 452 pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców na kwotę 1 889 700,40 zł.  

- rozpatrzono pozytywnie 86 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych na kwotę 438 1000 zł. 

- środki finansowe z tytułu dofinansowań kosztów działalności lub kosztów wynagrodzeń 

przekazywane są pracodawcom w transzach miesięcznych.   

 

Przydatne informacje odnośnie tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronach 

internetowych –  

https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza 
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