
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków 
  

na dotację dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne,  

o której mowa w art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

 

od dnia 23.07.2021 r. do odwołania 

 

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

 

 posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie  

z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

 na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na 

sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, 

słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty,  

o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z.  

 przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy 

co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., 

lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 

r. lub we wrześniu 2020 r. 

 posiadają pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu 

oświaty o związaniu przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił 

spadek przychodów umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia 

działalności gospodarczej 

  

Wnioski można składać: 

 do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, 

 wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (zgodnie  

z zapisami ustawy nie przewiduje się składania wniosków w postaci papierowej,  

w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane). 
  

Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku: 
 Skompletuj wymagane załączniki, które należy dołączyć do wniosku: 

o wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 oraz jej skutków (plik w formacie xls lub xlsx); 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA


o kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf). 

 Umowa dotacji ma postać pliku przekazywanego wraz z wnioskiem. Umowy nie należy 

podpisywać odręcznie. 

 Zwróć uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 4 MB. 

 Zapoznaj się z: Zasadami udzielania dotacji na podstawie ustawy oraz instrukcją 

składania wniosku. 

  

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie 

przesłane lub uszkodzone pliki. 

https://praca.gov.pl/

