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Na podstawie art. 15zze 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 374 z późn. zm.),
Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Sączu z dniem 7 lipca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o d
ofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla
kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
Nabór wniosków prowadzony jest od 7 lipca 2020 r . w sposób ciągły, aż do czasu ogłoszenia jego
zakończenia przez dyrektora Urzędu Pracy.
Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w
wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota
dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki
na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania w
zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. Wnioskodawca nie
jest zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/ przychodów z działalności.
Rekomendujemy składanie dokumentów drogą elektroniczną poprzez platformę www.praca.gov.pl.
Pozwoli to na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie i znacznie przyspieszy rozpatrywanie
wniosków. Wniosek wraz z załącznikami należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
profilem zaufanym i przesłać do urzędu. W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest
dołączenie pełnomocnictwa.
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty tj. wniosek wraz z załącznikami można również złożyć
na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty przesyłając dokumenty na
adres Sądecki Urząd Pracy, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz.
Proszę korzystać ze wzorów dokumentów zamieszczonych poniżej:
15zze2_umowa_wniosek_v3_26.06.2020.pdf (pdf, 366 KB)
15zze2_zasady_v2_26.06.2020.pdf (pdf, 234 KB)
15zze2_kk_kalkulator_2020_06_24_v1.01.xlsx (xlsx, 112 KB)
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