
 
Tarcza antykryzysowa COVID-19 - DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO 
OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW 
 
W dniu 21 kwietnia 2020 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim 
ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
niezatrudniającego pracowników przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ustawę z 16 
kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COVID-19 
  
Wniosek wraz z załącznikami i umową należy złożyć w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia naboru wniosków tj. do 5 maja 2020 r. 
 
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, 
rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym. 
 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA 
CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA 
PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO 
PRACOWNIKÓW 
Wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami ubiegania się o udzielenie 
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. 
 
Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć: 
• Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego 
pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19 wraz z załącznikami: 

• Załącznik nr 1 do Wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne 
w powodu COVID-19. 

• Załącznik nr 2 do Wniosku – Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

 
Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na 
stronie  internetowej  Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu 
Podlaskim  : www.radzynpodlaski.praca.gov.pl oraz www.praca.gov.pl 

http://www.radzynpodlaski.praca.gov.pl/
http://www.praca.gov.pl/


• Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego 
pracowników należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu 
Podlaskim -  terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej w formie elektronicznej przez 
portal www.praca.gov.pl  W tym celu należy: 

• wejść na portal praca.gov.pl  
• wybrać opcję "tarcza antykryzysowa", 
• wybrać opcję "Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną niezatrudniającego pracowników" 

 
 
 

• wybrać z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim", 
• wypełnić udostępniony formularz wraz z załącznikami 

lub przez platformę e-puap. 
  
Dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie mają możliwości złożenia wniosku 
w wersji elektronicznej, PUP w Radzyniu Podlaskim dopuszcza możliwość składania 
wniosków wraz z załącznikami w formie papierowej pocztą na adres: 
Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim 
ul. Chomiczewskiego 10 
21-300 Radzyń Podlaski 
lub 
w miejscu wyznaczonym w budynku PUP w Radzyniu Podlaskim przy ul. 
Chomiczewskiego 10 od godz. 8:00 do godz. 15:00 (dokumenty pozostawiane są bez 
możliwości potwierdzenia).  W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty 
Polskiej decyduje data wpływu do Urzędu. 
Wszystkie składane dokumenty w wersji papierowej powinny być opatrzone 
własnoręcznym podpisem osób uprawnionych do reprezentacji. Podpisane dokumenty 
należy złożyć w 2 egzemplarzach. 
  
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: nr tel: 
83 352 63 20, 83 352 63 19, lub za pośrednictwem e-mail: lura@praca.gov.pl. 
 
Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

http://www.praca.gov.pl/
mailto:tarcza@mup.lublin.pl


Polityki Społecznej w zakładce Tarcza 
Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa 

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

