
Wsparcie w ramach tarczy będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą 
mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.  

POWIAT SOCHACZEWSKI: 

 dofinansowanie kosztów wynagrodzeń: https://sochaczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 

 pożyczka dla organizacji: https://sochaczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność 
gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://sochaczew.praca.gov.pl/dla-
pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia 

 art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących 
kosztów działalności statutowej: https://sochaczew.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org 

  

POWIAT ŻYRARDOWSKI 

 art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej 
działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://zyrardow.praca.gov.pl/dla-
pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia 

 art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów 
działalności gospodarczej: https://zyrardow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka 

 art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących 
kosztów działalności statutowej: https://zyrardow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org 

 art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem 
przychodów z działalności statutowej: https://zyrardow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 

  

POWIAT GRÓJECKI: 

 art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej 
działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://grojec.praca.gov.pl/dla-
pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia 

 art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów 
działalności gospodarczej: https://grojec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka 

 art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących 
kosztów działalności statutowej: https://grojec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org 

 art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem 
przychodów z działalności statutowej: https://grojec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 

 

 

 

 



POWIAT LEGIONOWSKI: 

 art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej 
działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-
pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia 

 art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów 
działalności gospodarczej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka 

 art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących 
kosztów działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org 

 art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem 
przychodów z działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 

  

POWIAT WOŁOMIŃSKI: 

 art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej 
działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://wolomin.praca.gov.pl/dla-
pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia 

 art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów 
działalności gospodarczej: https://wolomin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka 

 art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących 
kosztów działalności statutowej: https://wolomin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org 

 art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem 
przychodów z działalności statutowej: https://wolomin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 

  

POWIAT MIŃSKI 

 art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej 
działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z 
niej: https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia 

 art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów 
działalności gospodarczej: https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka 

 art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących 
kosztów działalności statutowej: https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org 

 art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem 
przychodów z działalności statutowej: https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/dla-
pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 

  

 

 



POWIAT OTWOCKI: 

 art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej 
działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://otwock.praca.gov.pl/dla-
pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia 

 art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów 
działalności gospodarczej: https://otwock.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka 

 art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących 
kosztów działalności statutowej: https://otwock.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org 

 art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem 
przychodów z działalności statutowej: https://otwock.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 

  

POWIAT WARSZAWSKI-ZACHODNI: 

 art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej 
działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z 
niej: https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia 

 art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów 
działalności gospodarczej: https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka 

 art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących : 
kosztów działalności statutowej: https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org 

 art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem 
przychodów z działalności statutowej: https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/dla-
pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje 

 

 


