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PRIORYTET 4

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

NAZWA ZADANIA

OCHRONA MIEJSC PRACY W RAMACH FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

OPIS ZADANIA

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje w imieniu Samorządu Województwa
działania ukierunkowane na ochronę miejsc pracy, finansowane ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na
podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem
COVID-19 (…). O środki na ochronę miejsc pracy z FGŚP mogą ubiegać się
zarówno przedsiębiorstwa, jak również państwowe osoby prawne, np.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, państwowe instytucje
kultury, uczelnie publiczne utworzone przez państwo, jak również
organizacje pozarządowe w sytuacji, gdy prowadzą sprzedaż w ramach
swojej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Warunkiem
niezbędnym do otrzymania wsparcia jest stwierdzenie spadku obrotów
(w ujęciu ilościowym lub wartościowym), na poziomie:
• minimum 15% (wówczas należy porównać łączne obroty w ciągu 2
kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 roku do łącznych obrotów z
analogicznych miesięcy roku 2019);
• minimum 25% (w sytuacji, gdy przedsiębiorca porówna łączne obroty
w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 roku w
porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedzającego).
Środki na ochronę miejsc pracy przyznawane są w dwóch sytuacjach:
• gdy podmiot, w związku z pandemią, wprowadzi przestój
ekonomiczny (rozumiany jako okres niewykonywania pracy przez
pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w
gotowości do pracy). W przypadku przestoju ekonomicznego WUP
refunduje pensje pracowników objętych przestojem
w połowie ich wysokości, do maksymalnej kwoty 1.533 zł. brutto,
łącznie ze składką ZUS należną od pracodawcy;
• w sytuacji obniżenia czasu pracy pracownikom o max. 20% (nie
więcej, niż do 0,5 etatu) – wsparcie w tej sytuacji wynosi
maksymalnie 2.452 zł brutto, łącznie ze składką ZUS. Wsparcie w
ramach powyższych form przysługuje przez okres od 1 do 3 miesięcy.
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WUP podjął działania ukierunkowane na wsparcie pracodawców w
aplikowaniu o środki Funduszu. Informacje niezbędne do prawidłowego
wypełnienia wniosku są na bieżąco aktualizowane na stronie
internetowej oraz profilu społecznościowym WUP. Zidentyfikowano
najczęściej występujące błędy, które zaraportowano do Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej celem wdrożenia stosownych
rozwiązań. Na ich podstawie, na stronie internetowej WUP opublikowano
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wprowadzono ponadto
usprawnienia kadrowo – organizacyjne, tj. część pracowników z innych
komórek, po odpowiednim przeszkoleniu, została oddelegowana do
obsługi „tarczy antykryzysowej”. Uruchomiono adres e-mailowy:
tarcza@wup.kielce.pl , który udostępniono w celu przesyłania pytań
dotyczących wniosku i zasad udzielania wsparcia, jak również dodatkowe
numery telefonów obsługiwane przez pracowników zaangażowanych w
obsługę „tarczy”. Udzielane przez pracowników WUP informacje mają
charakter kompleksowy. Obejmują zarówno narzędzia realizowane przez
Wojewódzki Urząd Pracy jak również wspierają potencjalnych
wnioskodawców w dotarciu do działań realizowanych przez Powiatowe
Urzędy Pracy.

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

BUDŻET ZADANIA

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz ochrony miejsc pracy
w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mają
być realizowane do dnia 27 września 2020 roku, tj. przez okres 180 dni
od wejścia w życie ustawy.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Brak informacji o limitach środków finansowych przeznaczonych na
realizację wsparcia w ramach Funduszu gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco, w trybie ciągłym.
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NAZWA ZADANIA

PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
ORAZ FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

OPIS ZADANIA

Środki finansowe na realizację działań w ramach tarczy antykryzysowej
przez Powiatowe Urzędy Pracy pochodzą z Europejskiego Funduszu
Społecznego: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
oraz Funduszu Pracy.
Na potrzeby realizacji Tarczy Antykryzysowej zostały dokonane
przesunięcia środków w ramach realizowanych programów operacyjnych
EFS: POWER oraz RPOWŚ, w tym w ramach projektów realizowanych w
trybie pozakonkursowym przez Powiatowe Urzędy Pracy.

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Na bieżąco
Łączna kwota przekazanych środków w skali województwa
świętokrzyskiego na działania PUP wynosi 305.149.000 złotych (stan na
25.05.2020 r.), w tym:
• Środki POWER: 32.104.000 zł;
• Środki RPOWŚ: 41.986.000 zł;
• Środki budżetu państwa (Fundusz Pracy) na realizację pożyczek:
216.420.000 zł;
• Środki budżetu państwa (Fundusz Pracy) na pozostałych form
tarczy antykryzysowej przez PUP: 14.639.000 zł.

POWIATOWE URZĘDY PRACY

NAZWA ZADANIA

REALIZACJA POŻYCZEK NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODMIOT REALIZUJĄCY

PUP/MUP

OPIS ZADANIA

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej.
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj.
przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
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•
•

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 2 milionów euro),

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie
zatrudniają pracowników. Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu
Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi
w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez
Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12
miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada Ministrów może, w celu
przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres
spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie
okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
oraz skutki nimi wywołane. 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. Wniosek o pożyczkę
mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu
naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

TERMIN REALIZACJI

Na bieżąco

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Środki budżetu państwa (Fundusz Pracy) na realizację pożyczek dla
województwa świętokrzyskiego: 216.420.000 zł.

POWIATOWE URZĘDY PRACY

NAZWA ZADANIA

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIEZATRUDNIAJĄCYCH
PRACOWNIKÓW

PODMIOT REALIZUJĄCY

PUP/MUP
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających
pracowników.

OPIS ZADANIA

Wsparcie to przysługuje na maksymalny okres 3 miesięcy, w sytuacji
spadku obrotów: o co najmniej 30% (wówczas przysługuje świadczenie w
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wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia), o co najmniej 50%
wówczas przysługuje 70% minimalnego wynagrodzenia), o co najmniej
80% (wówczas przysługuje 90% minimalnego wynagrodzenia).
Świadczenie może wypłacone trzykrotnie – w sumarycznej kwocie 6.240
zł. Może zostać przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności.

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Na bieżąco
Finansowanie w ramach łącznej kwoty przekazanych środków w skali
województwa świętokrzyskiego na działania PUP wynoszącej
305.149.000 złotych (stan na 25.05.2020 r.), w tym:
• Środki POWER: 32.104.000 zł;
• Środki RPOWŚ: 41.986.000 zł;
• Środki budżetu państwa (Fundusz Pracy) na pozostałych form
tarczy antykryzysowej przez PUP: 14.639.000 zł.

POWIATOWE URZĘDY PRACY

NAZWA ZADANIA

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ DLA
PRACOWNIKÓW SEKTORA MŚP

PODMIOT REALIZUJĄCY

PUP/MUP
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców, wypłacane przez okres nie dłuższy,
niż 3 miesiące – zależne od poziomu spadku obrotów:

OPIS ZADANIA

•

•

•

co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powiększonego o
składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do
każdego pracownika,
co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne
od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
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wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne
od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Na bieżąco
Finansowanie w ramach łącznej kwoty przekazanych środków w skali
województwa świętokrzyskiego na działania PUP wynoszącej
305.149.000 złotych (stan na 25.05.2020 r.), w tym:
• Środki POWER: 32.104.000 zł;
• Środki RPOWŚ: 41.986.000 zł;
• Środki budżetu państwa (Fundusz Pracy) na pozostałych form
tarczy antykryzysowej przez PUP: 14.639.000 zł.

POWIATOWE URZĘDY PRACY

NAZWA ZADANIA

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ DLA
PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PODMIOT REALIZUJĄCY

PUP/MUP

OPIS ZADANIA

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla
organizacji pozarządowych.
Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne
osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku
spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia
COVID-19 o co najmniej 30%. Wsparcie przysługuje na okres do
3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku
przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek
łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia
1 stycznia 2020 r. W przypadku spadku przychodów z działalności
statutowej o:
• co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego
pracownika;
• co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
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•

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego
pracownika;
co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami
na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego
pracownika.

Na bieżąco
Finansowanie w ramach łącznej kwoty przekazanych środków w skali
województwa świętokrzyskiego na działania PUP wynoszącej
305.149.000 złotych (stan na 25.05.2020 r.), w tym:
• Środki POWER: 32.104.000 zł;
• Środki RPOWŚ: 41.986.000 zł;
• Środki budżetu państwa (Fundusz Pracy) na pozostałych form
tarczy antykryzysowej przez PUP: 14.639.000 zł.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

NAZWA ZADANIA

WSPARCIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO

PODMIOT REALIZUJĄCY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
•

OPIS ZADANIA

231 mln zł - zostanie przeznaczona na uruchomienie we współpracy z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredytów obrotowych i
inwestycyjno-obrotowych dla firm poszkodowanych w wyniku
pandemii. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek,
udzielanych przez pośredników współdziałających z BGK, m.in. na
zakup sprzętu, sfinansowanie prac budowlanych czy zapłaceni
wynagrodzeń pracowników. Zaproponowano również inne,
elastyczne mechanizmy związane z instrumentami zwrotnymi, takie
jak choćby brak konieczności wnoszenia wkładu własnego do
pożyczek udzielanych od 1 lutego do 31 grudnia tego roku,
wydłużenie spłaty pożyczki z 60 do 72 miesięcy, możliwość
dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału w tym roku.
Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o 6-miesięczne wakacje
kredytowe w spłacie kapitału i odsetek w roku 2020 oraz o pożyczki z
zerowym oprocentowaniem. Kwota została wygospodarowana dzięki
przesunięciu ponad 72 mln zł unijnych funduszy z kilku działań na
jedno, czyli Instrumenty finansowe dla Małych Średnich
Przedsiębiorstw (Działanie 2.6, oś priorytetowa 2. Konkurencyjna
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gospodarka), którego liderem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wykorzystane zostaną także środki z projektu Fundusz Funduszy
Województwa Świętokrzyskiego, pochodzące m.in. ze zwrotów
udzielanych wcześniej pożyczek

TERMIN REALIZACJI

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

•

10 mln zł -zostanie przeznaczonych na doradztwo w ramach już
realizowanego projektu Popytowy System Innowacji – rozwój Małych
Średnich Przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim poprzez
profesjonalne usługi doradcze. Realizowany jest on przez samorząd
województwa świętokrzyskiego w ramach Działania 2.1 Wsparcie
Świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu zwiększenia
przedsiębiorczości w regionie. Takie działania to odpowiedź na
postulaty przedsiębiorców, którzy w dobie kryzysu spowodowanego
przez pandemię koronawirusa oczekują wsparcia w postaci
doradztwa w zakresie wprowadzania zmian w działalności,
odbudowy kontaktów handlowych, wprowadzania nowych form
pracy czy negocjacji umów długoterminowych. Dzięki temu
projektowi będą finansowane usługi dla przedsiębiorców w ramach
tzw. voucherów. Wartość pojedynczego vouchera wyniesie do 50
tys. zł., o który ubiegać się mogą mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa działające na terenie województwa
świętokrzyskiego, które prowadzą działalność gospodarczą od co
najmniej trzech miesięcy. Nabór wniosków do konkursu rozpoczął
się 21 maja, jego pierwsza edycja zakończy się 31 sierpnia, w której
do rozdysponowania jest 5 mln zł.

•

2,5 mln zł – z Działania 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż
gospodarki regionu zostanie skierowanych na ochronę tych części
rynku, które narażone są na przerwanie łańcuchów dostaw oraz
zerwanie współpracy. Konieczne jest więc wsparcie z unijnych
środków na opracowanie skutecznych strategii sprzedażowych,
organizację targów, spotkań biznesowych czy promocję
poszczególnych branży gospodarki

•

Dodatkowe 6 mln zł - 20 maja Zarząd Województwa podjął decyzję o
zwiększeniu środków dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu
świętokrzyskiego w ramach Działania 2.5 Wsparcie Inwestycyjne
sektora Małych Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki temu unijne
dofinansowanie trafi do dodatkowych 38 świętokrzyskich
przedsiębiorców, borykających się z ekonomicznymi skutkami
pandemii.

Na bieżąco

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – łączna wartość środków to
249,5 mln. złotych
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