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Działania na rzecz przedsiębiorców i osób
bezrobotnych podejmowane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Opocznie w 2020r.
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie od kwietnia realizuje zadania w ramach Tarczy antykryzysowej
COVID-19. Środki pozyskane na ten cel dla przedsiębiorców i innych instytucji z terenu powiatu
opoczyńskiego to kwota 22,0 ml zł.
W ramach tarczy na dzień 15.12.2020r. wypłacono już ponad 20,5 mln zł., w tym:
12,60 mln zł. na jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej, w tym dla organizacji pozarządowych, z formy tej korzystało 2 580 podmiotów
Obecnie umorzone zostały 2 484 pożyczki na kwotę ponad 12,21 mln zł.
1,99 mln zł. dla 356 przedsiębiorców samozatrudnionych na dofinansowanie kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej,
5,90 mln zł. dla przedsiębiorców na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowano wynagrodzenia 1 433
pracowników
97,5 tys. zł. dla organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych na dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne, dofinansowano wynagrodzenia 18 pracowników
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną wnioski i inne dokumenty można składać do
Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez ePUAP, a
dokumenty w wersji papierowej można także zostawiać w skrzynce podawczej, znajdującej się przy
wejściu do budynku Urzędu lub przesłać pocztą. Mimo ograniczeń w bezpośredniej obsłudze,
pracownicy Urzędu udzielają wszelkich informacji oraz odpowiadają na pytania zarówno telefonicznie,
jak i w drodze korespondencji e-mailowej.
19 grudnia 2020r. ruszyło kolejne rządowe wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej skierowane do
branż najbardziej poszkodowanych i dotkniętych obecną sytuacją, dlatego też nasz Urząd dokłada
wszelkich starań, aby sprawnie realizować powierzone działania, mające na celu ochronę
przedsiębiorców oraz miejsc pracy. Na finasowanie tego wsparcia jeszcze w tym roku urząd pozyskał
środki w wysokości 100 000,00 zł.
Realizacja zadań w ramach Tarczy antykryzysowej wymagała ogromnego zaangażowania pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, a oprócz tego od początku roku realizowane były zadania
przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na działania na rzecz
przedsiębiorców i osób bezrobotnych przewidziane w ustawie urząd w bieżącym roku pozyskał kwotę
ponad 6,97 ml zł. Środki zostały pozyskane m.in. z Funduszu Pracy, Funduszy Europejskich, Krajowego
Funduszu Szkoleniowego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
W ramach środków realizowane były i są obecnie formy zatrudnienia i aktywizacji takie jak: prace
interwencyjne, roboty publiczne, staże, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy, szkolenia osób bezrobotnych, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, dotacje na podjęcie
działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie wynagrodzenia za skierowanego
bezrobotnego powyżej 50 roku życia czy też zwrot składek na ubezpieczenia społeczne na członków
spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.
W ramach tych form 594 osoby bezrobotne zostały zaktywizowane.
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Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, mając na względzie stałe wspieranie lokalnego rynku pracy, złożył
już zapotrzebowanie na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie zadań w ramach
priorytetów ustalonych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na 2021r. na kwotę 550 000 zł.
Ponadto złożony został również wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia
pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (VI)" na lata 2021-2022. (Budżet na rok 2021 wynosi
1 799 116,98 zł.).
W bieżącym roku urząd wykazał się dużym zaangażowaniem w działania na rzecz wspierania
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Oprócz zadań przewidzianych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy urząd realizował zadania w ramach Tarczy antykryzysowej
COVID-19.
Ostatnie miesiące, z powodu pandemii, to szczególnie ciężki czas dla polskiej gospodarki. Dzięki
sprawnemu wspieraniu zarówno osób bezrobotnych jaki i pracodawców, na terenie powiatu
opoczyńskiego nie doświadczyliśmy gwałtownego wzrostu stopy bezrobocia. Rok 2020 rozpoczynaliśmy
z bezrobociem na poziome 6,4% a na koniec października wynosiło ono 6,6%.

Opoczno, 23.12.2020r.
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