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Szanowni Państwo!
Od ponad roku wszyscy zmagamy się z kryzysem
gospodarczym spowodowanym przez pandemię koronawirusa, która negatywnie wpływa na rynek pracy.
Obecnie wielu mieszkańców naszego powiatu mierzy się
z trudnością, jaką jest znalezienie nowego miejsca pracy.
Ciężka sytuacja finansowa wielu firm, przede wszystkim
tych w najbardziej dotkniętych kryzysem branżach,
czy utrzymująca się od dłuższego czasu niepewność
co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej, mogą
spowolnić tempo wzrostu gospodarczego w naszym
regionie.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom zarówno mieszkańców poszukujących pracy, jak i pracodawców,
opracowaliśmy Informator dotyczący wszelkiego rodzaju
form wsparcia. Znajdą tu Państwo prezentacje usług
rynku pracy świadczonych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Będzinie, zasady udzielania pracodawcom
wsparcia dla rozwoju firm - w tym wsparcie finansowe
w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, informacje
o podwyższaniu kwalifikacji pracowników czy wspomaganiu finansowym zatrudnienia lub nowo tworzonych
miejsc pracy.
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Przedstawiamy również zasady realizacji przez PUP
różnych form wsparcia, z których nasi mieszkańcy zarówno osoby bezrobotne, jak i pracodawcy - mogą
korzystać mimo ograniczeń wynikających z COVID-19.
Nasz Informator adresowany jest nie tylko do pracodawców zainteresowanych współpracą z publicznymi
służbami zatrudnienia, ale do wszystkich osób poszukujących pracy lub chcących podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe.
Mam nadzieję, że znajdą tu Państwo odpowiedzi
na wszelkie nurtujące pytania dotyczące rynku pracy
na terenie powiatu będzińskiego. Należy tu podkreślić,
że ulega on nieustannym zmianom, przez co stawia
przed osobami poszukującymi pracy oraz pracodawcami
coraz to nowe wymagania.
Serdecznie zachęcam do podejmowania współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie!
Sebastian Szaleniec
Starosta Będziński
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Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje, że preferowaną formą rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy jest forma elektroniczna za pośrednictwem portalu WWW.PRACA.GOV.PL.

Zarejestruj się w urzędzie przez
Internet:
❖ bez wychodzenia z domu,
❖ o każdej porze dnia!
W celu dokonania rejestracji osoba
ubiegająca się o zarejestrowanie jako
bezrobotna zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego
lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu
pracy, na którego obszarze działania
przebywa. Internetowa rejestracja osób
bezrobotnych i poszukujących pracy

odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej WWW.PRACA.GOV.PL.
Rejestracja możliwa jest za pomocą
dwóch metod. Pierwszą z nich jest
zgłoszenie do rejestracji w powiatowym
urzędzie
pracy
poprzez
tzw. prerejestrację. W tym przypadku
niepotrzebny jest podpis kwalifikowany
lub profil zaufany ePUAP. Dokumenty
należy dostarczyć podczas wyznaczonej wizyty w urzędzie. Należy pamiętać, że prerejestracja nie jest
jeszcze
zakończoną
rejestracją.
Drugim
ze
sposobów jest pełna
rejestracja elektroniczna w urzędzie

pracy. Wybierając ten rodzaj działania,
większość
czynności
zrobimy,
nie wychodząc z domu. Do formularza
zgłoszeniowego
należy
dołączyć
wszystkie zeskanowane dokumenty,
które muszą zostać zatwierdzone
podpisem kwalifikowanym lub profilem
zaufanym ePUAP. W tej procedurze
dniem rejestracji jest data zarejestrowania się poprzez stronę internetową.
Decyzja i wezwanie na wizytę
oraz inne niezbędne dokumenty
przesyłane będą drogą elektroniczną
do osoby dokonującej rejestracji.

Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie
Do przeprowadzenia rejestracji elektronicznej wymagany jest:
➢ dostęp do komputera i Internetu,
➢ skaner lub telefon z aparatem
fotograficznym,
➢ poczta e-mail.
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KROK 1
Wejdź na stronę:
WWW.PRACA.GOV.PL
i wybierz opcję: ZAREJESTRUJ –
Zgłoszenie do rejestracji jako osoba
bezrobotna lub poszukująca pracy.

KROK 2
Wskaż właściwy urząd – czyli Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie i wypełnij ANKIETĘ, a następnie zaakceptuj
ją kodem wygenerowanym na dole
strony. Dalej „kliknij" ikonkę <ustal
status osoby na rynku pracy>

BędzinPUPress
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Uwaga!
Osoby ubiegające się o status
„bezrobotnego" często w wyniku
nieprawidłowo wypełnionej ankiety
zostają przekierowane do rejestracji jako „osoba poszukująca pracy"
- czyli bez możliwości ubiegania się
o zasiłek oraz o ubezpieczenie
zdrowotne.
Najczęściej
błędnie
są punkty 1 i 10.

wypełniane

W pkt.1 należy wyrazić gotowość
do pracy w pełnym wymiarze (ppkt. A –
zaznacz TAK) oraz w przypadku osób
niepełnosprawnych w
połowie

wymiaru czasu pracy (ppkt. B –
zaznacz TAK). Pkt.10 dotyczy podlegania obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, któremu osoba rejestrująca się jako bezrobotna nie może
podlegać – zaznacz NIE.

tożsamości,
certyfikaty).

świadectwa

pracy,

Ważne! Dołącz tylko dokumenty,
które wcześniej nie były przedstawiane w Urzędzie, czyli od ostatniej
rejestracji.

KROK 3 - METODA REJESTRACJI

Należy wybrać
opcję
drugą
<rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy bez konieczności wizyty
(ikona żółta z zielonym komputerem)> i postępować dalej wg wskazań programu. Do formularza rejestracji
potrzebne
jest
dołączenie
skanów lub
zdjęć wymaganych
dokumentów
(m.
in.
dowód

Status osoby bezrobotnej nabywa się
z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu
rejestracji potwierdzonego profilem
zaufanym e-PUAP. Od tego dnia
osoba
uzyskuje
ubezpieczenie
zdrowotne oraz w przypadku prawa
do zasiłku od tego dnia naliczany jest
zasiłek.

Świadczenia pieniężne wypłacane bezrobotnym
Zasiłek, stypendia, dodatki, świadczenia wypłacane bezrobotnym.

ZASIŁEK WYPŁACANY DLA OSÓB BEZROBOTNYM
OKRES
UPRAWNIENIA
DO ZASIŁKU
MNIEJ NIŻ 5
LAT
OD 5 DO 20
LAT
CO NAJMNIEJ
20 LAT

WYMIAR %
ZASIŁKU

W OKRESIE PIERWSZYCH 90 DNI

W OKRESIE KOLEJNYCH DNI POSIADANIA PRAWA
DO ZASIŁKU

80 %

960,00 zł

753,90 zł

100 %

1200,00 zł

942,30 zł

120 %

1440,00 zł

1130,80 zł

STYPENDIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
SZKOLENIA

120 % zasiłku

1440,00 zł

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
DOROSŁYCH

120 % zasiłku

1440,00 zł

STAŻ

120 % zasiłku

1440,00 zł

KONTYNUOWANIE NAUKI

100 % zasiłku

1200,00 zł

STUDIA PODYPLOMOWE

20 % zasiłku

240,00 zł

DODATEK AKTYWIZACYJNY
dla osób , które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie
lub inną pracę zarobkową.
DO 50 % ZASIŁKU

KWIECIEŃ 2021

600,00 zł
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Pomoc udzielana w ramach Tarczy Antykryzysowej
COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1842 z późn. zm.) realizuje m. in. wsparcie,
takie jak: niskooprocentowana pożyczka z Funduszu
Pracy
dla
mikroprzedsiębiorców
(art. 15zzd),
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działal-

ności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc), dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń
pracowników
oraz
należnych
od nich składek na ubezpieczenia społeczne
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców (art. 15zzb), dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od nich składek na ubezpieczenia społeczne
dla
organizacji
pozarządowych
(art. 15zze).

Od początku realizacji wsparcia w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ do 26.03.2021 roku
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie wypłacił łącznie 53 084 206,23 złotych, w tym:

FORMY WSPARCIA
W RAMACH
TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
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LICZBA
PRZEDSIĘBIORCÓW
OBJĘTA WSPARCIEM

KWOTA
WYPŁACONEGO
DOFINANSOWANIA

POŻYCZKI
DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

6303

31 454 427,99 zł

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SAMOZATRUDNIONYCH

1090

5 735 280,00 zł

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ
NALEŻNYCH OD NICH SKŁADEK
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA
MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

461

13 024 498,24 zł

DOTACJE NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH
KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

574

2 870 000,00 zł

LICZBA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW,
KTÓRYM UMORZONO POŻYCZKI

6 240

KWOTA UMORZONYCH POŻYCZEK
W PLN

31 156 072,80 zł
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Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników (art.15zzc)
Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku
obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym
lub wartościowym.
Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
o co najmniej 30% – może być przyznane
w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
o co najmniej 50% – może być przyznane
w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
o co najmniej 80% – może być przyznane
w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Powyższe oznacza,
że w sytuacji gdy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie przez okres trzech miesięcy w 2020 r., to nie może
ponownie skorzystać z analogicznego wsparcia w 2021 r.
Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje?
Zasady ubiegania się o dofinansowanie części
kosztów
prowadzenia
działalności
gospodarczej
dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników
i
instrukcja
składania
wniosku
przez
portal
PRACA.GOV.PL znajdują się na stronie internetowej
tut. Urzędu.
W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy
zalogować
się
na
stronie
PRACA.GOV.PL,
a
następnie
wybrać
odpowiednią
opcję.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa
do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu
na
siedzibę
firmy.
Wnioski
powinny
być
wnoszone
w
postaci
elektronicznej
poprzez
platformę PRACA.GOV.PL lub w postaci papierowej
do urzędu.
Do kiedy można złożyć wniosek?
Wsparcie w ramach art. 15zzc będzie realizowane
do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły
być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.
Na ile miesięcy udzielana jest pomoc?
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną, niezatrudniającego pracowników, udzielane jest

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek
na ubezpieczenie społeczne (art.15zzb)
Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku
obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym
lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych

KWIECIEŃ 2021

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w porównaniu
do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.
W razie wykazania spadku obrotów w 2020 r.
analogicznym okresem porównawczym będzie rok 2019,
gdy spadek obrotów zostanie wykazany w 2021 r.
wówczas należy porównywać z analogicznym okresem
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w roku 2020. Przy czym wybrany okres powinien mieścić
się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących
przedziałów spadku obrotów:
o 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,
zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”,
powiększonego o składki na ubezpieczenia
społeczne
od
pracodawcy
w
odniesieniu
do każdego pracownika,
o 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,
o 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 wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90%
kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego
o
składki
na
ubezpieczenia
społeczne
od pracodawcy, w odniesieniu do każdego
pracownika.

Do kiedy można złożyć wniosek?
Wsparcie w ramach art. 15zzb będzie realizowane
do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski
będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca
2021 r.

Na ile miesięcy udzielana jest pomoc?
Pomoc udzielana jest na okres nie dłuższy
niż 3 miesiące. Powyższe oznacza m.in., że w sytuacji
gdy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie przez okres
trzech miesięcy w 2020 r., to nie może ponownie
skorzystać z analogicznego wsparcia w 2021 r.
Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa
do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu
na
swoją
siedzibę.
Wnioski
powinny
być
wnoszone
w postaci
elektronicznej
poprzez
platformę PRACA.GOV.PL lub w postaci papierowej
do urzędu.
Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje?
Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania części
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego
przedsiębiorcy i instrukcja składania wniosku przez portal
PRACA.GOV.PL znajdują się na stronie internetowej
tut. Urzędu.
W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy
zalogować się na stronie PRACA.GOV.PL a następnie
wybrać odpowiednią opcję.

Z uwagi na możliwe zmiany zasad i zakresu wsparcia
w ramach Tarczy Antykryzysowej zachęcamy do bieżącego
śledzenia strony internetowej urzędu.
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Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.
Kto może starać się o uzyskanie dotacji?
Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają
łącznie następujące warunki:
o posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego
przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi
odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, na
dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność
gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów
wskazanym
w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników
obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek
pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371),
o działalność gospodarcza nie była zawieszona
na dzień 30 listopada 2020 r.,
o przychód z działalności 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 we wrześniu 2020 r.
nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej
w ww. rozporządzeniu. Listę branż objętych wsparciem
oraz informację o tym, ile razy przedsiębiorca może
otrzymać dotację znaleźć można w zamieszczonych
„Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców
i
małych
przedsiębiorców
określonych
branż
na podstawie rozporządzenia".
Jaka jest maksymalna kwota dotacji?
Dotacja jest udzielana do wysokości 5 tys. zł.
Czy otrzymaną dotację należy zwrócić?
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
Kiedy przedsiębiorca musi zwrócić dotację?
o nie wykonywał działalności gospodarczej przez
3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
o wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
o złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku
o udzielenie dotacji,
o nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
o nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania
dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego
dokumentowania dotacji.
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Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia
z Tarczy Antykryzysowej?
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia
ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać
się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie
art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4
ustawy
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.
Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć
dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków
publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
Gdzie należy złożyć wniosek o dotację ?
Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę
przedsiębiorcy. Wniosek o dotację może być złożony
do dnia 31 maja 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej
poprzez platformę PRACA.GOV.PL.
Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje?
Zasady
ubiegania
się
o
udzielenie
dotacji
dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców
określonych branż na podstawie rozporządzenia
i
instrukcja
składania
wniosku
przez
portal
PRACA.GOV.PL znajdują się na stronie internetowej
tut. Urzędu.
W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy
zalogować
się
na
stronie
PRACA.GOV.PL,
a następnie wybrać odpowiednią opcję.
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Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art.15zzd)
Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę?
Wniosek
o pożyczkę
mikroprzedsiębiorca
składa
do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu
na siedzibę mikroprzedsiębiorcy. Wnioski powinny być
wnoszone
w postaci
elektronicznej
poprzez
platformę PRACA.GOV.PL lub w postaci papierowej
do urzędu.
Do kiedy można złożyć wniosek?
Wsparcie w ramach art. 15zzd będzie realizowane
do
końca
czerwca
2021
r.,
przy
czym
wnioski będą mogły być składane nie później
niż do 10 czerwca 2021 r.

Kto może otrzymać pożyczkę?
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:
a. zatrudniał
średniorocznie
mniej
niż
10
pracowników oraz
b. 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), którzy prowadzili działalność gospodarczą
przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia
bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali
pracowników.

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje?
Zasady ubiegania się o udzielenie pożyczki na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikrorzedsiębiorcy i instrukcja składania wnioskuprzez portal PRACA.GOV.PL znajdują się na stronie
internetowej tut. Urzędu.
W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej
należy zalogować się na stronie PRACA.GOV.PL,
a
następnie
wybrać
odpowiednią
opcję.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki?
Pożyczka jest udzielana do wysokości 5 tys. zł.
Czy pożyczka podlega umorzeniu?
Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona,
pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia
udzielenia pożyczki. Spełnienie warunku umorzenia
sprawdzi tut. Urząd Pracy.
Nie ma konieczności
składania wniosku o umorzenie.
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Z POWER – em do pracy! Rusza nowy projekt
Wniosek o dofinansowanie projektu pt. Z POWER- em do pracy! złożony przez Powiatowy Urząd Pracy
w Będzinie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-003/20 w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER, uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów
i na mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 9 lutego 2021 roku został
przyjęty do realizacji. Wniosek otrzymał podczas oceny merytorycznej łącznie 94 pkt (zajmując 4 miejsce
w rankingu). Kwota dofinansowania projektu wynosi 444 060,00 zł.
CEL PROJEKTU – PRZECIWDZIAŁANIE NEGTYWNYM SKUTKOM PANDEMII COVID-19
Jeśli jesteś osobą bezrobotną
zarejestrowaną
w
Powiatowym
Urzędzie Pracy w Będzinie, masz
18-29 lat, utraciłeś pracę w wyniku
pandemii COVID-19
lub jesteś
w trudnej sytuacji na rynku pracy
ten projekt jest właśnie dla Ciebie!
Z jakiego wsparcia można będzie
skorzystać?
Udział w projekcie rozpoczyna identyfikacja Twoich potrzeb, następnie
zostaniesz objęty pośrednictwem
pracy bądź doradztwem zawodowym,
jednocześnie zostanie dla Ciebie
przygotowany
Indywidualny
Plan
Działania, w wyniku którego masz
szansę podjąć pracę w ramach prac
interwencyjnych lub bonu zatrudnieniowego.
Prace interwencyjne – mają na celu
wesprzeć Cię w powrocie na rynek
pracy, mogą też pomóc Ci w zdobyciu
dodatkowego
doświadczenia
zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy

w ramach prac interwencyjnych
refunduje pracodawcy część kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia
społeczne w wysokości 1416,00 zł za
miesiąc przez okres 6 miesięcy
za każdą zatrudnioną w ramach
projektu osobę.
Bon zatrudnieniowy – wymaga
od Ciebie aktywności w poszukiwaniu

pracodawcy, który zaoferuje Ci prace
przez okres 18 miesięcy przy wsparciu
finansowym
Urzędu
pracy.
Comiesięczna refundacja kosztów
zatrudnienia dla pracodawcy, który
Cię zatrudni będzie trwała przez okres
12 miesięcy i wynosi 1200,00 zł
na miesiąc, Dodatkowo pracodawca
musi utrzymać Twoje zatrudnienie
przez
okres
6
miesięcy
po
zakończeniu
refundacji.

PRZEDSIĘBIORCO, TNIJ KOSZTY – TWÓRZ ETATY – POMÓŻ POWRÓCIĆ NA RYNEK PRACY
Jeśli jesteś pracodawcą lub przedsiębiorcą i planujesz
rozszerzyć swoją działalność o kolejne stanowisko
pracy pamiętaj, że dzięki zorganizowaniu w Twojej
firmie prac interwencyjnych lub zatrudnieniu osoby
bezrobotnej w ramach bonu zatrudnieniowego możesz
jednocześnie zyskać pracownika oraz pomóc powrócić
osobie bezrobotnej na rynek pracy!
Prace interwencyjne – to nic innego jak zwrócenie Ci
części kosztów jakie poniosłeś na wynagrodzenie,
nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne osoby
bezrobotnej zatrudnionej u Ciebie w ramach prac
interwencyjnych. Zatrudniając osobę zarejestrowaną
w PUP na okres do 6 miesięcy i zyskasz zwrot części kosztów w wysokości do 1416 zł miesięcznie! Przyjmując, że
zatrudnisz osobę w ramach prac interwencyjnych
z refundacją na 6 miesięcy możesz otrzymać refundację
w wysokości około 8500 zł w okresie jej trwania!
Refundacja będzie Ci wypłacona w cyklach miesięcznych,
w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez Ciebie kopii
KWIECIEŃ 2021

dokumentów
potwierdzających
poniesione
koszty
zatrudnienia kierowanego bezrobotnego. Zaoszczędzone
dzięki organizacji prac interwencyjnych pieniądze możesz
przeznaczyć na inne koszty związane z prowadzeniem
Twojej działalności! Jako pracodawca jesteś jedynie zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego
bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku
6 miesięcznej refundacji) po zakończeniu refundacji.
Bon zatrudnieniowy - stanowi gwarancję zrefundowania
Ci części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem
osoby bezrobotnej posiadającej bon zatrudnieniowy.
Zatrudniając posiadacza bonu na okres 12 miesięcy
zyskasz zwrot części kosztów w wysokości 1200 zł miesięcznie, co stanowi 14400 zł w okresie trwania refundacji!
Jako pracodawca jesteś jedynie zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu bezrobotnego posiadacza bonu przez
okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.
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Nabory prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy
w Będzinie
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie prezentuje
terminy naboru wniosków w 2021 roku na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu, finansowane
ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Serdecznie
zachęcamy
do skorzystania z możliwości różnorodnego wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych
instrumentów
rynku
pracy
oraz
usługi
szkoleniowej
można
znaleźć
pod
adresem: https://bedzin.praca.gov.pl/dokumenty-dopobrania

NABORY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
SZKOLENIA INDYWIDUALNE

NABÓR CIĄGŁY (DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW)

BONY SZKOLENIOWE

NABÓR CIĄGŁY (DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW)
26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

BEZZWROTNE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH

17.05.2021 r. do 21.05.2021 r.
21.06.2021 r. do 25.06.2021 r.
NABÓR CIĄGŁY (DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW)

NABORY DLA PRACODACÓW
STAŻE
PRACE INTERWENCYJNE

NABÓR CIĄGŁY (DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW)
DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW
26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA
LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA
ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO,
KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA
POŻYCZKI (DO 5 000 ZŁ)
- ART. 15 ZZD
- ART. 15 ZZDA
DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
- ART. 15 ZZC
DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
- ART. 15 ZZB
- ART. 15 ZZE
- ART. 15 ZZE2
DOTACJA (DO 5 000 ZŁ)
- ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY
MINISTRÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2021 R.
(ROZP. ROZDZ. 3)
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17.05.2021 r. do 21.05.2021 r.
21.06.2021 r. do 25.06.2021 r.
NABÓR CIĄGŁY (DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW)

DO DNIA 10.06.2021 r.

DO DNIA 10.06.2021 r.

DO DNIA 10.06.2021 r.

DO DNIA 31.05.2021 r.
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Zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
w Będzinie w dobie pandemii COVID-19
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
prowadzi bezpośrednią obsługę
interesantów w zakresie zadań
niezbędnych
do
zapewnienia
pomocy, w tym w szczególności
spraw z zakresu: pośrednictwa pracy
w tym obsługi wizyt, rejestracji osób
(preferowana
jest
rejestracja
drogą
elektroniczną
opisana
na str. 2 biuletynu), obsługi
dotyczących
cudzoziemców,
Aktywizacji osób zarejestrowanych,
obsługi zadań z tzw. Tarczy
Antykryzysowej.
Osobista
wizyta
w
siedzibie
tut. Urzędu możliwa jest wyłączne
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z odpowiednim
działem.
Kontakt z Powiatowym Urzędem
Pracy w Będzinie i załatwienie
większości spraw jest możliwy
za pośrednictwem:
❖ poczty elektronicznej:
pup@pup.bedzin.pl,
❖ skrzynki ePUAP,
❖ portalu PRACA.GOV.PL,
❖ telefonu
(wykaz
telefonów
znaleźć można na ostatniej
stronie biuletynu),
❖ Facebooka:
https://www.facebook.com/PU
PBedzin/,
❖ poczty tradycyjnej,
❖ skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu głównym
do tut. Urzędu (wejście od strony
ul. Krasickiego).
Dostęp do skrzynki możliwy jest
w
godzinach
pracy
urzędu.
Do skrzynki można składać dokumenty dotyczące prowadzonych
przez Urząd spraw. By załatwić inną
sprawę niż dostarczenie dokumentów prosimy o napisanie na kartce
czego
dotyczy
sprawa
oraz
pozostawienia
swoich
danych

KWIECIEŃ 2021

kontaktowych tj. imienia, nazwiska,
adresu, numeru telefonu, adresu
e-mail (jeśli Państwo takowy posiadają). Pracownik właściwej komórki
tut.
Urzędu
skontaktuje
się
z Państwem i poinformuje o sposobie i terminie załatwienia sprawy.
W
celu
usprawnienia
obsługi
uruchomiliśmy 7 stanowisk służących do bezpośredniej obsługi interesantów. Stanowiska rozmieszczone
są
przy
3
wejściach
do tut. Urzędu. Dopuszczalna liczba
interesantów przebywających w tym
samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa
niż 1 osoba na stanowisko obsługi,
z wyłączeniem osób realizujących
zadania w zakresie obsługi.
Ze względu na obecną sytuację
pandemiczną w kraju informujemy, że to Doradcy Klienta
kontaktują
się
na
bieżąco
z
osobami
zarejestrowanymi
w celu: przygotowania Indywidualnego Planu Działania, przedstawienia oferty pracy/stażu lub innej formy
pomocy, monitorowania sytuacji
i postępów w realizacji działań przewidzianych w Indywidualnym Planie
Działania
za
pośrednictwem
telefonu, e-maila oraz listownie.

Z UWAGI NA POWYŻSZE
NIE MA KONIECZNOŚCI
TELEFONICZNEGO
POTWIERDZANIA WIZYT
PRZEZ OSOBY
ZAREJESTROWANE
W TUT. URZĘDZIE.
PROSIMY OCZEKIWAĆ
NA KONTAKT ZE STRONY
DORADCÓW KLIENTA

Przypominamy, że obowiązkiem
osoby bezrobotnej jest:
o zawiadomienie
powiatowego
urzędu pracy w ciągu 7 dni
o
podjęciu
zatrudnienia,
innej
pracy
zarobkowej
lub
o
złożeniu
wniosku
o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej oraz o zaistnieniu
innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku,
o składanie powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod
rygorem
odpowiedzialności
karnej oraz innych dokumentów
niezbędnych do ustalenia jego
uprawnień
do
świadczeń
przewidzianych
w
ustawie
w terminie 7 dni od dnia
uzyskania przychodów (art. 75
ust. 6 ustawy),
o wykonywanie działań planowanych do samodzielnej realizacji,
które
zostały
ustalone
w ramach Indywidualnego Planu
Działania,
o w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania, która skutkuje
zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy powiadomienie
o tym fakcie urzędu pracy,
w którym osoba bezrobotna jest zarejestrowana, oraz
zgłoszenie się do powiatowego
urzędu
pracy
właściwego
dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia
zmiany miejsca zameldowania.
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Pozostań z nami w kontakcie!
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
ul. Ignacego Krasickiego 17A
42-500 Będzin
NIP: 625-16-69-287

TELEFONY KONTAKTOWE
(32) 729-59-41
KIEROWNIK DZIAŁU POSTĘPOWAŃ
ADMINISTRACYJNYCH, EWIDENCJI
I ŚWIADCZEŃ
REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
I POSZUKUJĄCYCH PRACY

EWIDENCJA I ŚWIADCZENIA
ZASIŁKI, WYREJESTROWANIE

KIEROWNIK CENTRUM AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ

OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
POTWIERDZENIE GOTOWOŚCI TERMINY WIZYT, OFERTY PRACY,
STAŻU, PSU, PAI
STAŻE, BONY STAŻOWE, PRACE
SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE ZAWIERANIE
UMÓW M. IN. STAŻE, DOPOSAŻENIA,
PRACE INTERWENCYJNE, +50, -30, CIS,
ROBOTY PUBLICZNE
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ,
STANOWISK PRACY ROZLICZANIE
UMÓW M. IN. STAŻE, DOPOSAŻENIA,
PRACE INTERWENCYJNE, +50, -30, CIS,
ROBOTY PUBLICZNE

WEW. 10

(32) 267-30-03
JEDNORAZOWE ŚRODKI
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WEW. 17
729-054-663

WEW. 11
509-305-921
729-054-587

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY, SZKOLENIA
I BONY SZKOLENIOWE, STUDIA
PODYPLOMOWE

WEW. 12
729-054-665

OBSŁUGA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO - SKŁADANIE
KRAJOWYCH OFERT PRACY

WEW. 13

WEW. 18
729-054-583

WEW. 19
509-305-813

ZESPÓŁ ZADANIOWY DS.
OBSŁUGI SPRAW DOTYCZĄCYCH CUDZOZIEMCÓW
OŚWIADCZENIA, ZEZWOLENIA,
INFORMACJE STAROSTY

WEW. 20
729-054-664

WEW. 14
STANOWISKA
11 DO 17
573-205-891
573-205-892

ZESPÓŁ ZADANIOWY DS.
PROGRAMÓW RYNKU PRACY

WEW. 15
729-054-662

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

WEW. 22

WEW. 16
729-054-582

SEKRETARIAT / DYREKCJA

WEW. 23

WEW. 21

Poniedziałek: 7.00 – 16.00
przyjmowanie interesantów od 7.15-15.30

Czwartek: 7.00 – 15.00

Wtorek: 7.00 – 15.00

przyjmowanie interesantów od 7.15-14.30

przyjmowanie interesantów od 7.15-14.30

Piątek: 7.00 – 14.00

Środa: 7.00 – 15.00

przyjmowanie interesantów od 7.15-13.30

przyjmowanie interesantów od 7.15-14.30

pup@pup.bedzin.pl

https://bedzin.praca.gov.pl/

