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Tarcza antykryzysowa – wsparcie,  
o które możesz się starać w powiatowym 
urzędzie pracy

Informator

1. Niskooprocentowana pożyczka 
dla mikroprzedsiębiorców ze środ-
ków Funduszu Pracy

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu 
Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzed-
siębiorcy, tj. przedsiębiorca, który w co naj-
mniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące 
warunki: 

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 
pracowników oraz 

b. osiągnął roczny obrót netto ze sprze-
daży towarów, wyrobów i usług oraz 
z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów euro 
lub sumy aktywów jego bilansu sporzą-
dzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 2 
milionów euro, którzy prowadzili działalność 
gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 
w celu pokrycia bieżących kosztów prowa-

dzenia tej działalności. O pożyczkę mogą 
ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, któ-
rzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali 
pracowników. 

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki 
i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Fun-
duszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej 
oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali 
roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmo-
wanych przez Narodowy Bank Polski. 

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuż-

szy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 
kapitału wraz z odsetkami przez okres  
3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Czy pożyczka może być umorzona?
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek 

mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, 
pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca 

będzie prowadził działalność gospodarczą 
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 
pożyczki. We wniosku o umorzenie mikro-
przedsiębiorca oświadcza, że prowadził 
działalność gospodarczą przez okres 3 mie-
sięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożycz-
kobiorca wniosek do PUP składa w ciągu 14 
dni od dnia spełnienia warunku umorzenia.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszy-
wego oświadczenia we wniosku o umo-
rzenie pożyczki?

Oświadczenie we wniosku o umorzenie 
pożyczki jest składane przez mikroprzed-
siębiorcę pod rygorem odpowiedzialności 
karnej, za składanie fałszywych oświad-
czeń, w brzmieniu: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 

 Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę 
dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu 
Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca 
składa do powiatowego urzędu pracy, wła-
ściwego ze względu na miejsce prowadze-
nia działalności gospodarczej, po ogłosze-
niu naboru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy. 

Wn i o s k i  p o w i n n y  b y ć  w n o s z o n e 
w postaci elektronicznej poprzez platformę 
praca.gov.pl lub w postaci papierowej do 
urzędu.

Złożenie wniosku i umowy poprzez 
platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu 
ich kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub podpisem zaufanym, 
nie wymaga podpisów odręcznych, co 
pozwoli na obsługę sprawy bez koniecz-
ności wizyty w powiatowym urzędzie 
pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie 
pożyczki.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców, 
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-

nych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 
15zzd

2. Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników dla 
mikroprzedsiębiorców, małych  
i średnich przedsiębiorców

W przypadku spadku obrotów przedsię-
biorca może uzyskać dofinansowanie na 
pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla 
swoich pracowników oraz należnych od 
tych wynagrodzeń składek na ubezpiecze-
nia społeczne. Spadek obrotów jest rozu-
miany jako stosunek łącznych obrotów w 
ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym 
w porównaniu do analogicznych dwóch 
miesięcy w roku poprzednim. Przy czym 
wybrany okres powinien mieścić się od 1 
stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego 
złożenie wniosku. Miesiąc rozumiany jest 

jako 30 kolejno następujących po sobie dni 
kalendarzowych.

Jaka jest wysokość wsparcia?
Wysokość wsparcia uzależniona jest od 

wysokości spadku obrotów. W przypadku 
spadku obrotów o:
 co najmniej 30 proc. – dofinansowa-

nie może być przyznane w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 
sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczegól-
nych pracowników objętych wnioskiem 
o dofinansowanie wraz ze składkami na 
ubezpieczenia społeczne należnymi od 
tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 
50 proc. kwoty minimalnego wynagrodze-
nia za pracę powiększonego o składki na 
ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w 
odniesieniu do każdego pracownika;
 co najmniej 50 proc. – dofinansowa-

nie może być przyznane w wysokości nie-
przekraczającej kwoty stanowiącej sumę 
70 proc. wynagrodzeń poszczególnych 
pracowników objętych wnioskiem o dofi-
nansowanie wraz ze składkami na ubez-

pieczenia społeczne należnymi od tych 
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 
proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia 
powiększonego o składki na ubezpieczenie 
społeczne od pracodawcy w odniesieniu 
do każdego pracownika;
 co najmniej 80 proc. – może być przy-

znane w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagro-
dzeń poszczególnych pracowników obję-
tych wnioskiem o dofinansowanie wraz 
ze składkami na ubezpieczenia społeczne 
należnymi od tych wynagrodzeń, jednak 
nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego 
wynagrodzenia powiększonego o składki na 
ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w 
odniesieniu do każdego pracownika.

W jakich okresach jest wypłacane  
wsparcie?

Dofinansowanie jest wypłacane w okre-
sach miesięcznych po złożeniu przez 
przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnia-
niu w danym miesiącu pracowników obję-
tych umową oraz kosztach wynagrodzeń 
każdego z tych pracowników.

Kiedy przedsiębiorca nie otrzyma  
wsparcia?

Przedsiębiorca nie może mieć zaległo-
ści finansowych związanych z odpro-
wadzaniem podatków oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy 
lub Fundusz Solidarnościowy do końca 
trzeciego kwartału 2019 r.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofi-
nansowania w części, w której te same 
koszty prowadzenia działalności gospo-
darczej zostały albo zostaną sfinansowane 
z innych środków publicznych. 

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorca posiadający status mikro-

przedsiebiorcy, małego lub średniego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsię-
biorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), który 
prowadził działalność gospodarczą przed 
dniem 1 marca 2020 r.

Jakie dokumenty należy złożyć?
  Wniosek, który stanowi jednocześnie 

załącznik do umowy

Tarcza antykryzysowa – wsparcie, o które możesz się starać  
w powiatowym urzędzie pracy
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  Oświadczenie wraz z wykazem praco- 
wników

  Zestawienie źródeł finansowania 
umowy

 Formularz pomocy publicznej
 Umowę

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców,
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności poż ytku publicznego i o 
wolontariacie,

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 
15zzb, art. 15zze

3. Dofinansowanie części kosz-
tów prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Kto może skorzystać?
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie-

zatrudniający pracowników (samozatrud- 
nienie).

Z czego mogą skorzystać  samozatrud- 
nieni?

Ustawa przewiduje możliwość skorzy-
stania z dofinansowania części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
przypadku spadku obrotów w wyniku pan-
demii koronawirusa. 

Na jaką wysokość wsparcia mogą liczyć  
samozatrudnieni?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od 
udokumentowanego spadku obrotów. W 
przypadku spadku obrotów o:
 co najmniej 30 proc. – dofinansowa-

nie może być przyznane w wysokości 50 
proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie,
 co najmniej 50 proc. – dofinansowa-

nie może być przyznane w wysokości 70 
proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie,
 co najmniej 80 proc. –  dofinansowa-

nie może być przyznane w wysokości 90 
proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie.

Jak wypłacane jest wsparcie?
Dofinansowanie, jest wypłacane w okre-

sach miesięcznych, po złożeniu przez 
przedsiębiorcę oświadczenia o prowadze-
niu działalności w danym miesiącu, za który 
dofinansowanie jest wypłacane.

Na jaki okres przysługuje wsparcie?
Wsparcie może być przyznane na okres 

nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Mini-
strów może jednak, w drodze rozporzą-
dzania, przedłużyć ten okres, biorąc pod 
uwagę okres obowiązywania stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii 
oraz skutki nimi wywołane.

Jakie trzeba spełnić jeszcze warunki, 
żeby otrzymać wsparcie?

Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zale-
głości finansowych związanych z odpro-
wadzaniem podatków oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy 
lub Fundusz Solidarnościowy do końca 
trzeciego kwartału 2019 r.

Jakie dokumenty należy złożyć?
  Wniosek stanowi jednocześnie załącz-

nik do umowy
 Formularz pomocy publicznej
 Umowę

Gdzie należy złożyć wnioski: na dofi-
nansowanie części  kosztów wyna-
grodzeń pracowników dla  mik ro -
przedsiębiorców, małego i średniego 
przedsiębiorcy oraz na dofinansowa-
nie kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorcy, który 
jest osobą fizyczną niezatrudniająca 
pracowników?

W powiatowym urzędzie pracy (PUP) 
właściwym ze względu na siedzibę przed-
siębiorcy lub miejsce wykonywania pracy 
pracowników / miejsce prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Wnioski powinny 
zostać złożone w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia naboru przez dyrektora powia-
towego urzędu pracy. Nabory są prowa-
dzone w trybie ciągłym.

W n i o s k i  p o w i n n y  b y ć  w n o s z o n e 
w postaci elektronicznej poprzez platformę  
praca.gov.pl lub w postaci papierowej do 
urzędu.

Złożenie wniosku i umowy poprzez 
platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym lub podpisem zaufanym, pozwoli na 
obsługę sprawy bez konieczności wizyty 
w powiatowym urzędzie pracy i odręcz-
nego podpisania umowy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-

nych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 
15zzc

Aktualne informacje, w tym zasady 
udzielania wsparcia można znaleźć na 
stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej link: https://psz.praca.gov.
pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/
tarcza

O podobną pomoc mogą ubiegać 
się organizacje pozarządowe i inne 
podmioty pożytku publicznego.

Przedsiębiorcy składający wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy   
w Tarnowskich Górach mogą złożyć je:
w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub za pośrednictwem poczty 
na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry lub złożyć 
w zamkniętej, opisanej kopercie, do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu 
do budynku tut. urzędu – skrzynka wystawiona jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 14.00 (komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej:  
wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz podpisana umowa (2 egzemplarze). 

Czy wsparcie – w ramach tz. tarczy 
antykryzysowej – stanowi pomoc 
publiczną?
Wsparcie stanowi pomoc publiczną, 
mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce, o której 
mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji 
– Tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospo-
darki w kontekście trwającej epidemii 
COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE 
C 91I z 20.03.2020, str. 1). Do wniosków 
przedsiębiorca dołącza wypełniony for-
mularz informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc rekompensującą 
negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich 
Górach informuje, że osoby ubiegające się  
o nadanie statusu bezrobotnego lub poszu-
kującego pracy powinny złożyć wniosek w 
postaci elektronicznej do PUP, korzystając 
z systemu praca.gov.pl – po uprzednim 
utworzeniu konta na stronie, należy się 
zalogować i wybrać odpowiedni formularz.

Wniosek należy opatrzyć kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym lub pro-
filem zaufanym w celu dokonania pełnej 
rejestracji. W tej sytuacji nie jest wymagana 
wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba 
otrzyma na konto na portalu praca.gov.pl 
decyzję o przyznaniu statusu osoby bez-
robotnej lub poszukującej pracy w postaci 
elektronicznej. Osoby, które nie dysponują 
profilem zaufanym, a posiadają dostęp do 
konta elektronicznego w banku, mają moż-
liwość potwierdzenia swojej tożsamości i 
założenia profilu zaufanego bez koniecz-
ności wizyty w punkcie potwierdzającym. 
Dodatkowo Poczta Polska informuje, że 
profil zaufany można założyć na platfor-
mie Envelo.

Rejestracja osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy

Rejestracja osób, które nie mają  
możliwości rejestracji elektronicznej

W wyjątkowych sytuacjach osoby, które 
nie mają możliwości dokonania rejestra-
cji drogą elektroniczną, mogą się zareje-
strować poprzez wypełnienie wniosku o 
dokonanie rejestracji (wymagane podanie 
nr. telefonu i/lub adresu poczty elektro-
nicznej), złożenie wszelkich wymaganych 
podpisów oraz załączenie kopii dokumen-
tów (m.in. świadectw pracy, dyplomów, 
świadectw szkolnych). 

Wniosek wraz z dokumentami należy 
przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 1, 
42-600 Tarnowskie Góry. Dokumenty 
można także wrzucić w zamkniętej opi-
sanej kopercie do skrzynki podawczej 
znajdującej się przy wejściu do budynku 
(skrzynka wystawiona jest przed Urzędem 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 14.00).

Wnioski o dokonanie rejestracji można 
pobrać od poniedziałku do piątku od 

godz. 8.00 do godz. 14.00 przy wejściu do 
budynku lub wydrukować ze strony inter-
netowej urzędu.

Osoba rejestrująca się jako „bezrobotna” 
wypełnia następujące dokumenty:

1.  Kartę rejestracyjną bezrobotnego 
(wniosek o rejestrację),

2. Informację dla osób rejestrujących się,
3. Klauzulę informacyjną,
4. Oświadczenie rejestrującego się,
5.  Zgłoszenie do ubezpieczenia  

zdrowotnego,
6.  Zgłoszenie członków rodziny do ubez-

pieczenia zdrowotnego (należy dołą-
czyć kserokopię aktu małżeństwa, akty 
urodzenia dzieci).

Osoba rejestrująca się jako „poszukująca 
pracy” (osoba nie spełniająca warunków art. 
2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy do uznania za 
osobę bezrobotną lub osoba, która transfe-
ruje zasiłek dla bezrobotnych z zagranicy) 

wypełnia następujące dokumenty:
1.  Kartę rejestracyjną poszukującego 

pracy (wniosek o rejestrację),
2. Informację dla osób rejestrujących się,
3. Klauzulę informacyjną,
4. Oświadczenie rejestrującego się.

UWAGA: Należy złożyć wszystkie wyma-
gane podpisy – niepodpisanie wniosku  
o rejestrację lub klauzuli informacyj-
nej RODO powoduje nierozpatrzenie 
wniosku.

Ponadto informujemy, że Minister-
stwo Zdrowia podało, że każda, nawet 
nieubezpieczona osoba, będzie diagno-
zowana bezpłatnie w przypadku podej-
rzenia zakażenia koronawirusem. Regu-
luje to ustawa 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 (Dz. U. poz. 374).
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Według komunikatu GUS stopa bezro-
bocia wyliczona dla województwa ślą-
skiego wyniosła 3,8% przy 5,4% w skali 
kraju. W ujęciu powiatu tarnogórskiego 
stopa bezrobocia rejestrowanego wynio-
sła 4,7%, a jej wartość była mniejsza w 
porównaniu z marcem 2019 roku (o 0,8%). 
Podobnie w przypadku wartości dla kraju 
i województwa wskaźniki tegoroczne 
były niższe aniżeli w końcu I kwartału 
2019 roku (odpowiednio: 5,9% kraj, 4,4% 
Śląsk). Według gromadzonych i opraco-
wywanych sprawozdań statystycznych na 
koniec kwietnia 2020 roku (wg meldunku 
statystycznego) w ewidencji tarnogór-
skiego urzędu pozostawało 2751 zareje-
strowanych bezrobotnych (w tym 1549 
kobiet; 56,3%). Jest to wartość o 57 osób 
mniejsza niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego.

Wśród ogółu populacji na koniec kwiet-
nia 2020 r. (wg meldunku) wyróżnić można 
bezrobotnych znajdujących się w tzw. 
„szczególnej sytuacji na rynku pracy” (w 
myśl brzemienia art. 49 Ustawy o promocji 
(...). Ilościowo największą grupę stanowiły 
osoby długotrwale bezrobotne – 1294 
(47%), bezrobotni w wieku powyżej 50. 
roku życia – 686 (24,9%) oraz osoby bez-
robotne w wieku do 30 lat – 711 (25,8%). 
Osób uprawnionych do otrzymywania 
zasiłku dla bezrobotnych było 359, co 
stanowiło 13% ogółu zarejestrowanych. 
Ponadto w ewidencji urzędu znajdowało 
się 145 osób z orzeczonym stopniem nie-
pełnosprawności oraz 342 bezrobotnych 
posiadających co najmniej jedno dziecko 
do 6. roku życia (w tym 306 kobiet).

W obliczu obecnej, zmieniającej się na 
naszych oczach sytuacji na rynku pracy 
związanej z epidemią COVID-19, dopiero 
dane statystyczne za kolejne miesiące 
będą odzwierciedlały skalę negatywnych 
zjawisk w kontekście pogorszenia się  
koniunktury i wzrostu bezrobocia na tar-
nogórskim (i nie tylko) rynku pracy. Póki 
co do tutejszego urzędu nie wpłynęły 
oficjalne zawiadomienia o znacznych 
zwolnieniach grupowych (odnotowano 

tylko informacje o osobach zwolnionych 
zamieszkujących powiat tarnogórski na 
co dzień pracujących w miejscowościach 
ościennych). W przypadku przewidy-
wanych zwolnień pracowników zatrud-
nionych na podstawie umów o pracę 
w dalszym ciągu obowiązują okresy 
wypowiedzeń, których długość reguluje 
Kodeks pracy. Niestety, osoby zatrudniane 
na podstawie umów cywilno-prawnych 
(w tym w sporej liczbie cudzoziemcy) 
nie znajdują się już w tak uprzywilejo-
wanej sytuacji. Z drugiej strony szereg 
wdrażanych programów pomocowych 
w ramach tzw. tarcz antykryzysowych 
nakierowanych głównie na utrzymanie 
stanowisk pracy sprawia, że dopiero za 
kilka miesięcy będzie można oszacować, 
na ile te programy okazały się skuteczne, 
a po wtóre, jak przełożą się na ilość osób 
bez pracy.

Ważną informacją przy opisie rynku 
pracy jest także ilość i struktura zgłasza-
nych ofert zatrudnienia. W całym 2019 
roku odnotowano wpływ 5048 ofert 
pracy (zarówno subsydiowanych jak i 
nie wspieranych finansowaniem urzędu). 
Analiza podaży miejsc pracy za I kwartał 
roku bieżącego i ubiegłego wskazywała 

na nieznaczny spadek.  W pierwszych 3 
miesiącach tego roku wpłynęło razem 
1076 ofert pracy. W roku ubiegłym w tym 
samym okresie było ich 1204. Natomiast 
już szacunkowe dane za miesiąc kwie-
cień jednoznacznie wskazują na spadek 
zapotrzebowania. Wstępne wyliczenia 
uwidaczniają spadek o 201 miejsc pracy 
w stosunku do kwietnia 2019 roku (451 
miejsc pracy). W tym miejscu znamienne 
jest natomiast ogłoszenie stanu epide-
micznego w połowie marca 2020 r., które 
znacząco wpływa (do chwili obecnej) na 
prowadzone rekrutacje i aktywność pra-
codawców na tym polu. Część pracodaw-
ców powstrzymuje się z prowadzeniem 
naborów z uwagi na kurczący się port-
fel zamówień na oferowane produkt/
usługi. Jest to sytuacja nadzwyczajna, jak 
dotąd niespotykana i trudna dla wszyst-
kich uczestników rynku pracy – zarówno 
pracodawców, jak i pracobiorców. Część 
przedsiębiorców decyduje się jednak na 
prowadzenie zdalnej rekrutacji. Należy 
jednak zaznaczyć, że zarówno chęć prze-
prowadzenia rekrutacji, jak i forma pro-
wadzonego naboru leżą w gestii samych 
pracodawców.

 Dokończenie na str. 8

Sytuacja na lokalnym rynku pracy  
(według meldunku za kwiecień 2020 r. i danych za I kwartał 2020 r.)
Jednym z podstawowych mierników opisujących kondycję lokalnych rynków pracy jest procentowy wskaźnik 
stopy bezrobocia wyliczany w odstępach miesięcznych przez Główny Urząd Statystyczny. Na dzień opraco-
wywania niniejszego tekstu najbardziej aktualnymi były dane za marzec bieżącego roku (dane za kwiecień 
dostępne będą dopiero pod koniec maja br.).
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Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom rynku pracy realizuje projekty z zakresu aktywiza-
cji zawodowej osób bezrobotnych finansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Obecnie realizowane są następujące 
projekty:

– „Aktywizacja osób bezrobotnych w 
wieku 30+ zarejestrowanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Tarnowskich 
Górach (IV)” w ramach Działania 7.2 Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WSL);   

– „Aktywizacja osób młodych pozostają-
cych bez pracy w powiecie tarnogórskim 
(IV)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER).

Należy zaznaczyć, iż obydwa projekty są 
realizowane do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie 
tarnogórskim (IV)” skierowany jest do 
osób młodych w wieku 18-29 lat (do dnia 

poprzedzającego dzień 30. urodzin), bez 
pracy, zarejestrowanych w PUP w Tar-
nowskich Górach jako osoby bezrobotne, 
spośród których co najmniej 60% stano-
wią osoby, które nie uczestniczą w kształ-
ceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 
zgodnie z definicją osoby z kategorii 
NEET przyjętą w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a w 
szczególności:

- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby długotrwale bezrobotne.
Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakre-

sie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020” definicja pojęcia „długotrwale 
bezrobotny” różni się w zależności od 

wieku tj. młodzież do 25 lat – osoby bez-
robotne nieprzerwanie przez okres ponad 
6 miesięcy, a dorośli (25 lat lub więcej) – 
osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy.

W ramach projektów realizowana jest 
indywidualna i kompleksowa aktywizacja 
zawodowo-edukacyjna osób młodych, 
która opiera się na co najmniej trzech 
elementach. Oznacza to, że instrumenty i 
usługi rynku pracy służące indywidualizacji 
wsparcia oraz pomocy w zakresie określe-
nia ścieżki zawodowej, takie jak: identyfi-
kacja potrzeb osób młodych pozostających 
bez zatrudnienia oraz diagnozowanie moż-
liwości w zakresie doskonalenia zawodo-
wego, w tym identyfikacja stopnia odda-
lenia od rynku pracy osób młodych, czyli 
zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy ustalenie profilu 
pomocy oraz przygotowanie Indywidual-
nego Planu Działania (IPD) i w konsekwen-
cji realizacja pośrednictwa pracy lub porad-
nictwa zawodowego, należy zrealizować 
obligatoryjnie w każdym projekcie.

Warunki realizacji projektów  
w zakresie aktywizacji zawodowej osób  
bezrobotnych finansowanych w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
w 2020 roku
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Projekt w swym zakresie oferuje wsparcie 
w postaci:

- stażu,
- prac interwencyjnych,
- bonu na zasiedlenie,
-  jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej,
- pośrednictwa pracy,
- poradnictwa zawodowego.
Zapraszamy wszystkie osoby bezro-

botne spełniające powyższe kryteria, 
zarejestrowane w tutejszym urzędzie, 
zainteresowane wyżej wymienionymi 
formami wsparcia do kontaktu z dorad-
cami klienta lub osobami zajmującymi się 
bezpośrednio poszczególnymi formami 
wsparcia. Projekt realizowany jest w 
ramach Działania 1.1.  Wsparcie osób mło-
dych pozostających bez pracy na regional-
nym rynku pracy PO WER 2014-2020.

Projekt „Aktywizacja osób bezrobot-
nych w wieku 30+ zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnow-
skich Górach (IV)” skierowany jest do 
osób powyżej 30. roku życia (od dnia 30. 
urodzin), bezrobotnych, należących co naj-
mniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50. roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Udzielenie wsparcia w ramach projektów 
aktywizacji zawodowej każdorazowo jest 
poprzedzone identyfikacją potrzeb uczest-
nika projektu oraz opracowaniem lub aktu-
alizacją dla każdego uczestnika projektu 
Indywidualnego Planu Działania (IPD). 
Zgodnie z wytycznymi wsparcie udzielane 
jest kompleksowo – tzn. wszystkie formy 
muszą być zastosowane z IPD. Wspar-
cie udzielane w ramach projektów jest 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników projektów, wynikających z ich 
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, 
zdolności i przeciwwskazań do wykonywa-
nia danego zawodu.

Projekt w swym zakresie oferuje wsparcie 
w postaci:

- stażu,
- prac interwencyjnych,
-  jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej,
- pośrednictwa pracy,
- poradnictwa zawodowego. 
Zapraszamy wszystkie osoby bezro-

botne spełniające powyższe kryteria, 
zarejestrowane w tutejszym urzędzie, 
zainteresowane wyżej wymienionymi 
formami wsparcia do kontaktu z dorad-
cami klienta lub osobami zajmującymi 
się bezpośrednio poszczególnymi for-
mami wsparcia. Projekt realizowany jest 
w ramach Działania 7.2 Poprawa zdolno-
ści do zatrudnienia osób poszukujących 
pracy  i pozostających bez zatrudnienia 
RPO WSL 2014-2020.

W związku z powyższym:
  osoby ubiegające się o rejestrację w tut. 

urzędzie pracy,
  osoby bezrobotne chcące złożyć wnio-

sek dot. aktywnych form, (np. wniosek  
o dodatek aktywizacyjny, bon na zasie-
dlenie, staż, zatrudnienie, wniosek o 
dotację) oraz chcące poinformować o 
podjęciu zatrudnienia,

  pracodawcy chcący skorzystać z aktyw-
nych form wsparcia, (np. wniosek o staż,  
o organizację prac interwencyjnych) lub 
chcący złożyć ofertę pracy

mogą złożyć wniosek w postaci elek-
tronicznej za pośrednictwem narzędzi 
teleinformatycznych: 
  email: pup@pup-tg.pl (osoby bezro-

botne podają imię nazwisko oraz adres 
w korespondencji),

  system www.praca.gov.p,l
  skrzynka ePUAP Urzędu: /pup_tg/

skrytka
lub skorzystać ze skrzynki podawczej znaj-

dującej się przed urzędem w godz. 8.00 – 
14.00 w dni robocze (dokumenty powinny 
znajdować się w zaklejonej kopercie).

Druki wniosków dostępne są na stronie 
urzędu www.pup-tg.pl

Ważne!!!
Mając na uwadze stan zagrożenia epi-
demicznego, w trosce o wspólne bez-
pieczeństwo zdrowotne pracowników 
i klientów, informujemy, że do odwo-
łania zostaje ograniczona bezpośred-
nia obsługa klientów w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach.

Pracodawcy, podmioty ubiegające się 
o powierzenie lub powierzające wyko-
nywanie pracy cudzoziemcom, mają 
możliwość zapoznania się z informa-
cjami dotyczącymi usług i form wspar-
cia świadczonymi na ich rzecz przez 
urzędy pracy, a także zasadami zatrud-
niania cudzoziemców i z danymi kon-
taktowymi do poszczególnych urzędów 
pracy w ramach Wortalu PSZ.

Aktualne oferty pracy, staży zgłaszane 
przez pracodawców do urzędu pracy 
publikowane są w ramach Central-
nej Bazy Ofert Pracy oraz na stronie  
www.pup-tg.pl
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Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy 
w Tarnowskich Górach, po raz kolejny przy-
gotowali z myślą o młodzieży Informator o 
szkołach ponadpodstawowych w powiecie 
tarnogórskim na rok szkolny 2020/2021. 
Publikacja przedstawia aktualną ofertę edu-
kacyjną, m.in. programy i plany nauczania, 
zasady odbywania praktyk zawodowych, 
bazę dydaktyczną, możliwości udziału  
w zajęciach pozalekcyjnych oraz obecną 
sytuację na lokalnym rynku pracy. Dla każ-
dego zawodu, w którym kształcą szkoły 
w powiecie tarnogórskim, przygotowano 
aktualne dane dotyczące zgłoszonych do 
urzędu ofert pracy. 

Informator dostępny jest na stronie www.
pup-tg.pl w zakładce „urząd pracy – analizy 
i statystyki”.

Informator o szkołach  
ponadpodstawowych w powiecie  
tarnogórskim

 Dokończenie ze str. 5
Obrazu lokalnego bezrobocia dopełniają 

także informacje o strukturze osób zare-
jestrowanych, które gromadzone są kwar-
talnie. Posiłkując się tymi danymi można 
scharakteryzować zarejestrowanych bez-
robotnych pod kątem między innymi: 
czasu pozostawania bez pracy, wieku czy 
też wykształcenia.

Największą ilość bezrobotnych zare-
jestrowanych w końcu I kwartału 2020 
roku stanowiły osoby pozostające bez 
pracy powyżej 24 miesięcy oraz w okresie 
od 1 do 3 miesięcy było ich odpowied-
nio: 568 i 557. Podział bezrobotnych ze 
względu na wiek wskazuje, że najliczniej 
reprezentowane były osoby z przedziału 
25-34 lata – 709 osób oraz 35-44 lata – 
681 osób. W strukturze bezrobotnych 
pozostających w ewidencji na dzień 
31.03.2020 r. przeważały osoby legity-
mujące się wykształceniem policealnym i 
średnim zawodowym/branżowym – 677. 
Na prawie identycznym poziomie znajdo-
wały się osoby z wykształceniem zasad-
niczym zawodowym/branżowym oraz 

gimnazjalnym/podstawowym – około 
630 osób.

W kwestii prowadzonych postępowań 
związanych z zatrudnieniem cudzoziemców 
należy zauważyć, że pracodawcy chętnie 
korzystali z tzw. procedury oświadczenio-
wej w zakresie powierzenia pracy cudzo-
ziemcom – obywatelom sześciu uprzy-
wilejowanych w tym zakresie państw (tj. 
Ukrainy, Rosji, Białorusi, Republiki Mołdowy, 
Armenii, Gruzji). Od stycznia do marca bie-

żącego roku zarejestrowano łącznie 1690 
oświadczeń o powierzaniu wykonywa-
nia prac cudzoziemcom z ww. państw). 
W roku ubiegłym wartość ta była prawie 
jednakowa tj. 1689 oświadczeń. Natomiast 
porównując dane za miesiąc kwiecień roku 
bieżącego i poprzedniego zauważyć można 
wyraźny spadek spowodowany w dużej 
mierze przez trwającą epidemię. W roku 
2019 tutejszy urząd zaewidencjonował 580 
oświadczeń o powierzeniu wykonywania 
pracy. Natomiast dane za miesiąc kwiecień 
bieżącego roku wskazują na rejestrację 
około 296 oświadczeń.

Urzędy pracy w całym kraju z zaangażo-
waniem realizują zadania określone usta-
wach uchwalonymi w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej oraz wdrażają wszelkie 
zalecenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki 
Społecznej, a w obliczu zaistniałej sytuacji, 
dokładają wszelkich starań, aby w jak naj-
większym stopniu uchronić miejsca pracy 
i ograniczać skutki negatywnych zmian 
dokonujących się obecnie na rynku pracy.
 
 Tomasz Schmidt
 zastępca kierownika Działu ZP

Sytuacja na lokalnym rynku pracy (według meldunku za kwiecień 
2020 r. i danych za I kwartał 2020 r.)


