
Realizacja tarczy antykryzysowej w związku z COVID 19 – stan na 08.05.2020 r.  

 

Środki własne przeznaczone na realizację tarczy antykryzysowej (pożyczki) – 300 000 zł  

Środki pozyskane z MRPiPS – 22 973 500 zł, z czego: 

- 12 000 000 zł na pożyczki. 

- 10 973 500 zł na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowania części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dofinansowanie 

części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – środki te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Działania w związku z tarczą antykryzysową PUP rozpoczął 1 kwietnia 2020 r. Do dnia 

08.05.2020 r. wpłynęło do urzędu 3660 wniosków o pomoc, z czego –  

- 3280 wniosków dotyczyło pożyczek. 

- 234 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorców samozatrudnionych. 

- 146 wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. 

- 790 wniosków o pożyczki zostało rozpatrzonych pozytywnie, dla wszystkich 790 

mikroprzedsiębiorców przekazano środki.  

- negatywnie rozpatrzono 13 wniosków o udzielenie pożyczki.    

- łącznie wypłacono 3 940 949 zł tytułem pożyczek.  

- w dniu 07.05.2020 r. urząd wystąpił z kolejnym wnioskiem do MRPiPS o przyznanie 

środków w wysokości 10 000 000 zł. z przeznaczeniem na dalsze udzielanie pożyczek dla 

lokalnych przedsiębiorców.  

- rozpatrzono pozytywnie 87 wniosków dotyczących dofinansowania części kosztów 

wynagrodzeń 738 pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców na kwotę 2 390 348,44 zł.  

- rozpatrzono pozytywnie 118 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych na kwotę 621 920 zł. 



- środki finansowe z tytułu dofinansowań kosztów działalności lub kosztów wynagrodzeń 

przekazywane są pracodawcom w transzach miesięcznych.   

   


