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Powiatowy Urząd Pracy 
w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy od 26.04.2021 r. do 31.08.2021 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy określonych branż na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 
poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.).

Warunki otrzymania dotacji: 

• Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (o dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, 
 którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników).

• Prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), 
 oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z 
 poniższą tabelą. 

• Przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
    wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym 
  miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszych 
rozporządzeń, wskazuje poniższa tabela:

Kody PKD (działalność przeważająca)

 

Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać 
przedsiębiorca łącznie na podstawie obu 
rozporządzeń tzn.: rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników 
obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii 
COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia 
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 
wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.)

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 
47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z 1

47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 2
47.71.Z, 47.72.Z 3
91.02.Z 4
49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 
56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 
79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 
85.59.B, 86.10.Z (lecznictwo uzdrowiskowe), 86.90.A, 86.90.D,  
90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 
93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

5

Składanie wniosków:
Wyłącznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. 
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł. 

UWAGA!  Od 23.07.2021 r. do 30.09.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy będzie prowadził nabór wniosków o udzielenie 
dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy, którzy 
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.
Zasady udzielania wsparcia, formularze oraz dodatkowe wyjaśnienia i instrukcje ułatwiające wypełnienie dokumentów dostępne są 
na stronie internetowej: https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza 

Pracodawców, osoby bezrobotne i poszukujące pracy zapraszamy do korzystania z bogatej oferty usług oraz instrumentów 
rynku pracy. Naszym Klientom oferujemy m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, dotacje na założenie 
firmy, prace interwencyjne, dofinansowania do wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia, refundacje kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowisk pracy.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych form pomocy oraz o aktualnie prowadzonych naborach wniosków znajdują się na 
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim.

https://minskmazowiecki.praca.gov.pl


