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1. STOPA BEZROBOCIA 

 

Najbardziej znanym miernikiem natężenia bezrobocia rejestrowanego jest stopa bezrobocia, gdzie 

podstawą porównania jest liczba zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej 

zawodowo. Wskaźnik ten pokazuje, jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni. Liczona jest 

wg wzoru: 

 

 
 

Przez liczbę aktywnych zawodowo rozumieć należy zbiorowość składającą się z osób uznanych według 

klasyfikacji GUS za osoby pracujące oraz osoby bezrobotne. Należy przypomnieć, że wskaźniki stopy 

bezrobocia oblicza Główny Urząd Statystyczny dla poszczególnych jednostek administracyjnych 

(województw, podregionów, powiatów). Urzędy pracy nie są upoważnione do jej wyznaczania. 
 

Wykres nr. 1. Stopa bezrobocia w okresie od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r. 

Źródło: GUS 

  

Na przestrzeni analizowanego okresu stopa bezrobocia w powiecie kłobuckim przewyższała średnią 

stopę bezrobocia w województwie śląskim i w kraju.  

 

W grudniu 2021 r. wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie kłobuckim wynosił 7,1% i był wyższy  

o 2,9 punktu procentowego od wskaźnika stopy bezrobocia w województwie śląskim, a o 1,7 punktu 

procentowego od wskaźnika stopy bezrobocia w kraju.  

 

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie 

kłobuckim zmniejszył się o 0,6 punku procentowego, natomiast w porównaniu do miesiąca poprzedniego   

wzrósł o 0,2 punku procentowego.  
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2. NATĘŻENIE BEZROBOCIA 

 

Urząd Pracy do własnych celów statystycznych wylicza stopień natężenia bezrobocia dla 

poszczególnych gmin powiatu. 

 

Natężenie bezrobocia określa się jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych z danej gminy 

do liczby ludności w wieku produkcyjnym zamieszkujących na terenie tej gminy. 

 

Wykres nr 2. Stopień natężenia bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu kłobuckiego 

na koniec stycznia 2021 r. oraz na koniec stycznia 2022 r. 

 Źródło: PUP w Kłobucku 
 

Analizując stopień natężenia bezrobocia, przedstawiony na powyższym wykresie, widzimy, 

iż w styczniu 2022 r. gmina Wręczyca Wielka charakteryzowała się jednym z wyższych wskaźników 

natężenia bezrobocia, który wyniósł 5,6%, natomiast najwyższy wystąpił w gminach Kłobuck i Miedźno 

5,7%. 

 

Najniższy wskaźnik natężenia bezrobocia odnotowaliśmy w gminie Przystajń 4,1%.  

 

Analizując natężenie bezrobocia w gminie Wręczyca Wielka widzimy, że w porównaniu do 

analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się ono o 0,3%. 
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3. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE KŁOBUCKIM Z UWZGLĘDNIENIEM                  

GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

 

Wykres nr 3. Liczba osób bezrobotnych z terenu powiatu kłobuckiego z wyszczególnieniem osób z terenu 

gminy Wręczyca Wielka (stan na koniec każdego miesiąca w okresie od stycznia 2021 do stycznia 

2022 r.) 

Źródło: PUP w Kłobucku 

 

Analizując dane na poziomie powiatu poprzez porównanie liczby osób zarejestrowanych na koniec 

tożsamego miesiąca – styczeń 2021 r. i 2022 r. obserwujemy spadek liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych. Na koniec stycznia 2022 r. w rejestrach bezrobotnych pozostawało o 167 osób mniej niż 

w końcu stycznia 2021 r.  

 

Porównując dane dotyczące zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie gminy Wręczyca Wielka 

również widzimy spadek bezrobocia. W końcu stycznia 2022 r. zarejestrowanych było  

o 42 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

 

Najniższą liczbę rejestrowanego bezrobocia w powiecie odnotowaliśmy w październiku ub. r. 2306 osób 

bezrobotnych, również w gminie Wręczyca Wielka październik był miesiącem o najmniejszej liczbie 

bezrobotnych 563 osoby. 

 

Według stanu na 31 stycznia 2022 roku w Powiecie Kłobuckim zarejestrowanych było 2535 osób 

bezrobotnych. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stan bezrobocia zwiększył się o 123 osoby. 

▪ Liczba bezrobotnych kobiet stanowiła 51,2% (1299 osób) ogółu zarejestrowanych.  

▪ Z ogółu zarejestrowanych 366 osób (14,4%) posiadało prawo do zasiłku. 

▪ 78,6 % osób bezrobotnych (1993) zamieszkiwało tereny wiejskie naszego powiatu. 

▪ 2197 osób bezrobotnych (86,7%) należało do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy. 
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Na terenie gminy Wręczyca Wielka w końcu stycznia 2022 r. bez pracy pozostawało 598 osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne, które stanowiły 23,6% ogółu wszystkich zarejestrowanych 

bezrobotnych w powiecie. W porównaniu do ubiegłego miesiąca stan bezrobocia w gminie zwiększył 

się o 15 osób. 

▪ Liczba bezrobotnych kobiet w omawianej gminie wynosiła 317 osób tj. 53,0% ogółu 

bezrobotnych  

z gminy Wręczyca Wielka. 

▪ Prawo do zasiłku posiadało 89 osób tj. 14,9%. 

▪ 528 osób bezrobotnych (88,3%) to bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Liczba osób w wybranych kategoriach przedstawiała się następująco:  
 

Tabela nr 1. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na 31.01 2022 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: PUP w Kłobucku 

 

Ponadto w ewidencji tut. Urzędu figurowało 98 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

bezrobotne, w tym 48 kobiet. Tylko 12 osób (12,2%) z ogółu niepełnosprawnych pobierało zasiłek dla 

bezrobotnych. 

 

W ewidencji figurowały również osoby niepełnosprawne niepozostające w zatrudnieniu zarejestrowane 

jako poszukujący pracy. Według stanu na 31 stycznia 2022 r. kategoria ta liczyła  

32 osoby, w tym 13 kobiet.  

 

Oprócz w/w ewidencji urzędu zarejestrowanych było 26 osób jako poszukujący pracy, w tym 8 kobiet. 

 

Z gminy Wręczyca Wielka w ewidencji tut. Urzędu figurowało 30 osób niepełnosprawnych,  

w tym 18 kobiet. 3 osoby posiadały prawo do zasiłku dla bezrobotnych.  

 

W rejestrach tut. Urzędu odnotowano również 7 osób niepełnosprawnych niepozostających  

w zatrudnieniu zarejestrowanych jako poszukujący pracy w tym 1 kobieta.  

 

Oprócz w/w ewidencji urzędu w końcu stycznia 2022 r. z analizowanej gminy zarejestrowanych było  

7 osób jako poszukujący pracy, w tym 2 kobiety. 

Kategorie osób 

bezrobotnych 

POWIAT KŁOBUCKI 

 

GMINA WRĘCZYCA 

WIELKA 

Liczba 

osób 

% 

z ogółu 

w powiecie 

Liczba 

osób 

% 

z ogółu 

w gminie 

Wręczyca Wielka 

do 30 roku życia 704 27,8 175 29,3 

w tym do 25 roku życia 321 12,7 74 12,4 

długotrwale bezrobotne 1363 53,8 327 54,7 

powyżej 50 roku życia 636 25,1 141 23,6 

posiadający co najmniej jedno 

dziecko do 6 roku życia 
483 19,1 124 20,7 
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Wykres nr 4. Liczba osób bezrobotnych z wyszczególnieniem kobiet z terenu gminy Wręczyca Wielka 

(stan na koniec każdego miesiąca w okresie od stycznia 2021 r. do stycznia 2022 r.) 

Źródło: PUP w Kłobucku 

 

Przeprowadzając analizę liczby osób bezrobotnych z gminy Wręczyca Wielka w okresie od stycznia 

2021 r. do stycznia 2022 r. (stan na koniec każdego miesiąca) widzimy, iż największa liczba osób 

pozostających bez pracy przypada w początkowych miesiącach ub. r.: marzec (669 osób), luty  

(667 osób), styczeń (640 osób).  

 

Analizując procentowy udział bezrobotnych kobiet w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 

omawianej gminy największy odsetek zarejestrowanych kobiet odnotowaliśmy w styczniu tego roku 

53,0%, natomiast najmniejszy procentowy udział kobiet wystąpił w styczniu 2021 r. 45,6%. 

 

W styczniu 2022 r. w Urzędzie zostały zarejestrowane jako bezrobotne 343 osoby, w tym  

162 kobiety. Wśród nowo zarejestrowanych 93,3% to osoby, które dotychczas już pracowały. 

 

Z terenu gminy Wręczyca Wielka w styczniu 2022 r. napłynęło do ewidencji bezrobotnych  

71 osób, w tym 36 kobiet. Wśród nowo zarejestrowanych 95,8% pracowało przed nabyciem statusu 

osoby bezrobotnej. 

 

Z ewidencji osób bezrobotnych w styczniu 2022 r. wyłączono 220 osób bezrobotnych z całego powiatu 

kłobuckiego, natomiast z terenu gminy Wręczyca Wielka – 57 osób. 
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Wykres nr 5. Odsetek osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu określonych 

przyczyn w styczniu 2022 r. 

 

Źródło: PUP w Kłobucku 

 

Wśród osób odpływających z bezrobocia największy odsetek zarówno w powiecie jak i w gminie 

Wręczyca Wielka stanowiły osoby, które podjęły pracę (powiat 77,3%; gmina Wręczyca Wielka 75,4%). 

 

Wnioski o wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych w powiecie złożyło 7,7% wszystkich 

wyrejestrowanych, w gminie Wręczyca Wielka 10,5% wyrejestrowanych z omawianej gminy.  

 

Do innych przyczyn wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych zaliczamy między innymi: rozpoczęcie 

szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, pracy społecznie użytecznej, podjęcie nauki, 

odmowę bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej, uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy oraz nabycie praw emerytalnych, 

rentowych i prawa do świadczenia przedemerytalnego. Z tych przyczyn status osoby bezrobotnej  

w powiecie utraciło 11,8% wszystkich wyrejestrowanych, w gminie Wręczyca Wielka 12,3% 

wyrejestrowanych w analizowanej gminie. 

 

Najmniejszy odsetek wśród wyrejestrowań stanowiły wyłączenia z ewidencji osób, które nie stawiły się 

w urzędzie w wyznaczonym terminie i nie powiadomiły, w ciągu 7 dni, o przyczynie tego 

niestawiennictwa (powiat 3,2% wszystkich wyrejestrowań, gmina Wręczyca Wielka  

1,8% wyrejestrowań z gminy). 

 

Na koniec stycznia 2022 r. osoby bezrobotne z powiatu kłobuckiego zarejestrowane z prawem do zasiłku 

stanowiły 14,4% (366 osób) wszystkich zarejestrowanych. Natomiast z gminy Wręczyca Wielka 89 osób 

posiadało prawo do zasiłku dla bezrobotnych, co stanowiło 14,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 

z powyższej gminy. 
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Wykres nr 6. Liczba osób bezrobotnych według uprawnień do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych 

na koniec stycznia 2021 r. 

 

POWIAT KŁOBUCKI    GMINA WRĘCZYCA WIELKA 

Źródło: PUP w Kłobucku 
 

 

 

4. ANALIZA STRUKTURY BEZROBOTNYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM I GMINIE 

WRĘCZYCA WIELKA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.  

 

Struktura bezrobotnych według wieku 
 

Wykres nr 7. Struktura bezrobotnych w powiecie kłobuckim oraz gminie Wręczyca Wielka wg wieku  

w końcu grudnia 2021 roku. 

 

POWIAT KŁOBUCKI   GMINA WRĘCZYCA WIELKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                     12,9%  30,9%  22,5%  17,7%   10,0%   6,0%                                   13,2%   30,9%  23,1% 17,7%    9,4%    5,7% 
 

Źródło: PUP w Kłobucku 

 

Biorąc pod uwagę przedział wiekowy osób bezrobotnych w analizowanym okresie największą 

grupę stanowiły osoby młode.  
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W przedziale wiekowym od 25 do 34 lat znalazło się zarówno w powiecie jak i gminie Wręczyca Wielka 

30,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.  

 

22,5% bezrobotnych w powiecie, a 23,1% bezrobotnych w gminie Wręczyca Wielka to osoby  

w wieku 35-44 lat. 

 

W powiecie 12,9% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 18 do 24 lat, natomiast  

w analizowanej gminie 13,2% ogółu bezrobotnych gminy Wręczyca Wielka.  

Najmniej liczną grupę zarówno na poziomie powiatu jak i gminy Wręczyca Wielka stanowiły osoby 

bezrobotne w przedziale wiekowym 60 lat i więcej (powiat – 6,0%; gmina Wręczyca Wielka – 5,7%). 

 

Porównując odsetek zarejestrowanych w powiecie kłobuckim i gminie Wręczyca Wielka widzimy, że 

wśród zarejestrowanych bezrobotnych z gminy Wręczyca Wielka większy niż w powiecie jest 

procentowy udział osób w wieku 35 – 44 lat o 0,6% oraz w wieku 18-24 lat o 0,3%. 

  

Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia 
 

Wykres nr 8. Struktura bezrobotnych w powiecie kłobuckim oraz w gminie Wręczyca Wielka wg 

poziomu wykształcenia w końcu grudnia 2021 r.  

 

 

                 POWIAT KŁOBUCKI                       GMINA WRĘCZYCA WIELKA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 15,4%    24,0%     8,9%    31,3%     20,4%                             14,4%   21,1%    7,6%     34,3%   22,6%  

    

 

Źródło: PUP w Kłobucku 

 

Wśród osób zarejestrowanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem 

zasadniczym zawodowym/branżowym (powiat 31,3% z ogółu zarejestrowanych; gmina Wręczyca 

Wielka 34,3% z ogółu zarejestrowanych z gminy).  

 

Wykształceniem policealnym i średnim zawodowym/branżowym legitymowało się w powiat 24,0% 

ogółu zarejestrowanych, w gmina Wręczyca Wielka 21,1% ogółu bezrobotnych z gminy Wręczyca 

Wielka.  
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Osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne/podstawowe i poniżej na koniec grudnia 2021 r. 

stanowiły 20,4% ogółu bezrobotnych, w powiecie oraz 22,6% ogólnej liczby bezrobotnych w gminie 

Wręczyca Wielka.  

 

Wykształceniem wyższym w powiecie legitymowało się 15,4% bezrobotnych, w gminie Wręczyca 

Wielka 14,4% bezrobotnych analizowanej gminy. 

 

Najmniej liczną grupą były osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące (powiat  

8,9%; gmina Wręczyca Wielka 7,6%).  

 

Porównując odsetek zarejestrowanych w powiecie kłobuckim i gminie Wręczyca Wielka widzimy, że 

wśród zarejestrowanych bezrobotnych z gminy Wręczyca Wielka większy niż w powiecie jest 

procentowy udział osób bez wykształcenia średniego: z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym/branżowym o 3 punkty procentowe oraz gimnazjalnym/podstawowym i poniżej  

o 2,2 punktu procentowego.  
 

Struktura bezrobotnych według stażu pracy 
 

Tabela nr 4. Osoby bezrobotne z terenu powiatu kłobuckiego oraz gminy Wręczyca Wielka wg stażu 

pracy (stan na 31.12.2021 r.) 

 

Staż pracy 

POWIAT KŁOBUCKI 
GMINA 

WRĘCZYCA WIELKA 

Liczba 

zarejestrowanych 

osób bezrobotnych                    

31.12. 2021 r. 

% 

z ogółu 

Liczba 

zarejestrowanych 

osób bezrobotnych                    

31.12.2021 r. 

% 

 z ogółu 

do 1 roku 440 18,2 113 19,4 

1-5 lat 651 27,0 141 24,2 

5-10 lat 419 17,4 100 17,1 

10-20 lat 398 16,5 99 17,0 

20-30 lat 197 8,1 50 8,6 

30 lat i więcej 79 3,3 24 4,1 

bez stażu 228 9,5 56 9,6 

OGÓŁEM 2412 100 583 100 

Źródło: PUP w Kłobucku 

 

Wśród zarejestrowanych dominują osoby, które pracowały przed nabyciem statusu bezrobotnego. 

 

Według stanu na 31.12.2021 roku zbiorowość legitymująca się stażem pracy liczyła: w powiecie  

2184 osoby, co stanowiło 90,5% ogółu zarejestrowanych; w analizowanej gminie 527 osób, co stanowiło 

90,4% ogółu zarejestrowanych z gminy Wręczyca Wielka. 

 

Na koniec grudnia 2021 roku wśród poprzednio pracujących najliczniejsza była grupa legitymująca się 

stażem pracy 1 – 5 lat (powiat 27,0%; gmina Wręczyca Wielka 24,2%).  

 



11 

 

Najmniej liczną była populacja o stażu pracy 30 lat i więcej (powiat 3,3%; gmina Wręczyca Wielka 

4,1%). 

 

Wśród bezrobotnych z gminy Wręczyca Wielka większy niż w powiecie był procentowy udział 

bezrobotnych posiadających staż pracy do 1 roku o 1,2%, od 10 do 20 lat pracy i od 20 do 30 lat pracy  

o 0,5%, oraz o stażu pracy 30 lat i więcej o 0,8%. 

 

Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy  
 

Tabela nr 5. Osoby bezrobotne z terenu powiatu kłobuckiego oraz gminy Wręczyca Wielka wg czasu 

pozostawania bez pracy (stan na 31.12.2021 r.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PUP w Kłobucku 

 

Analizując strukturę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na dzień 31.12.2021 r., 

najwyższy odsetek zarejestrowanych na poziomie powiatu jak i gminy Wręczyca Wielka odnotowujemy 

w grupie osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (powiat 26,1%, gmina Wręczyca Wielka 

26,4%) oraz od 12 do 24 miesięcy (powiat 22,1%, gmina Wręczyca Wielka 22,0%). 

 

Najmniej liczna była grupa osób bezrobotnych pozostająca bez pracy do 1 miesiąca (powiat  

8,4% ogółu zarejestrowanych, gmina Wręczyca Wielka 7,4% ogółu zarejestrowanych omawianej gminy.  

 

Wśród bezrobotnych z gminy Wręczyca Wielka większy niż w powiecie był procentowy udział 

bezrobotnych pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy o 0,5%, od 6 do 12 miesięcy o 1,8% oraz osób 

pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 0,3%. 

  

Czas 

pozostawania 

bez pracy                 

w miesiącach 

POWIAT KŁOBUCKI 
GMINA 

WRĘCZYCA WIELKA 

Liczba 

zarejestrowanych 

osób bezrobotnych                    

31.12.2021 r. 

(ogółem) 

%             

z ogółu 

Liczba 

zarejestrowanych 

osób bezrobotnych                    

31.12.2021 r. 

(ogółem) 

%              

z ogółu 

do 1 202 8,4 43 7,4 

od 1 do 3 373 15,4 81 13,9 

od 3 do 6 318 13,2 80 13,7 

od 6 do 12 356 14,8 97 16,6 

od 12 do 24 533 22,1 128 22,0 

pow. 24 630 26,1 154 26,4 

OGÓŁEM 2412 100 583 100 
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5. POŚREDNICTWO PRACY 

 

W 2021 r. PUP w Kłobucku pozyskał łącznie 1686 ofert pracy, w tym 310 ofert zostało zgłoszonych 

przez pracodawców z terenu gminy Wręczyca Wielka (z czego 154 stanowiły oferty subsydiowane). 

 

Dla porównania w 2020 r. do PUP w Kłobucku wpłynęło łącznie 1541 ofert pracy,  

w tym 266 ofert od pracodawców z gminy Wręczyca Wielka (z czego 132 stanowiły oferty 

subsydiowane) 

 

Z kolei w miesiącu styczniu 2022 r. PUP w Kłobucku zarejestrował 18 ofert pracy zgłoszonych przez 

pracodawców z terenu gminy Wręczyca Wielka. 

 

Stan ten obrazuje poniższa tabela: 

 

Tabela nr 6. Oferty pracy zgłoszone w PUP w Kłobucku w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu 

kłobuckiego  

GMINA 

2020r. 2021r. 
01.01.2022r. 

31.01.2022r. 

Oferty pracy 

ogółem 

Oferty 

subsydiowane 

Oferty pracy 

ogółem 

Oferty 

subsydiowane 

Oferty pracy 

ogółem 

Oferty 

subsydiowane 

KŁOBUCK 603 259 795 374 93 1 

KRZEPICE 301 71 185 81 18 - 

LIPIE 71 30 97 31 3 - 

MIEDŹNO 57 45 58 42 6 - 

OPATÓW 70 33 73 51 2 2 

PANKI 81 42 65 42 3 - 

POPÓW 54 38 65 20 5 1 

PRZYSTAJŃ 38 18 38 24 - - 

WRĘCZYCA W. 266 132 310 154 18 1 

Łącznie 1541 647 1686 819 148 5 

Źródło: PUP Kłobuck 
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Biorąc pod uwagę rodzaje ofert pracy, pozyskanych przez PUP w Kłobucku od pracodawców  

z terenu gminy Wręczyca Wielka, z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy 2021 r. i miesiąca stycznia 

2022 r., ich stan ilościowy przedstawiał się następująco:  

 

Wykres nr 9. Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców z terenu powiatu kłobuckiego  

z wyszczególnieniem ofert z gminy Wręczyca Wielka (stan na koniec każdego miesiąca w okresie od 

stycznia 2021 r. do stycznia 2022 r.) 
 

 
Źródło: PUP Kłobuck 

 

Wykres nr 10: Ilość ofert pracy w gminie Wręczyca Wielka w 2021 r. 

 
Źródło: PUP Kłobuck 
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Procentowy wkład subsydiowanych ofert pracy w stosunku do ogólnej liczby ofert zgłoszonych przez 

daną gminę powiatu kłobuckiego w 2021 roku wskazywał na wiodący prym w korzystaniu  

z dofinansowania przez PUP w gminie Miedźno oraz gminie Opatów, co widać poniżej: 

 

Wykres nr 11. Procentowy udział subsydiowanych ofert pracy w ogólnej liczbie ofert pracy  

w poszczególnych gminach powiatu kłobuckiego – 2021 r. 

 
Źródło: PUP Kłobuck 

 
 

Wykres nr 12. Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy w latach: 2018– 2021 (w I i II półroczu) 
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Najczęściej zgłaszanymi do PUP ofertami pracy w 2021 r. przez pracodawców z terenu gminy Wręczyca 

Wielka były wakaty na następujące stanowiska pracy: 

• kierowca samochodu ciężarowego, 

• kierowca samochodu dostawczego, 

• pakowacz ręczny, 

• ubojowy, 

• magazynier, 

• kasjer sprzedawca. 

 

Zatrudnianie cudzoziemców 
 

a) od 1 stycznia 2018 r. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składa 

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji 

oświadczeń. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpisano do rejestru 3228 oświadczeń  

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 18 złożonych oświadczeń pozostawiono bez 

rozpoznania, 25 złożonych oświadczeń- odmowa wpisu do ewidencji oświadczeń, natomiast 

względem 92 złożonych oświadczeń postępowanie zostało umorzone. W 2021 roku pracodawcy  

z terenu gminy Wręczyca Wielka złożyli łącznie 208 oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcom.  

 

b) dodatkowo od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców 

do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. Praca sezonowa to praca wykonywana 

przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, 

ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych  

w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie podklas 

działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpłynęło łącznie 37 wniosków   

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (w tym 2 od pracodawcy z terenu gminy Wręczyca 

Wielka). 

 

Inne usługi rynku pracy realizowane dla osób bezrobotnych i pracodawców zamieszkujących w gminie 

Wręczyca Wielka 

 

A/ PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA 

 

W analizowanym okresie dla osób bezrobotnych z w/w gminy doradca zawodowy udzielił/ 

przeprowadził 130 porad zawodowych indywidualnych /w tym: 66 K/. 

 

Ponadto doradcy klienta tut. Urzędu przygotowali 912 Indywidualnych Planów Działania dla 

mieszkańców gminy Wręczyca Wielka. (461 K). 
 

  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
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B/ SZKOLENIA 

 
W okresie od stycznia do końca grudnia 2021 r. ze szkoleń zawodowych skorzystało łącznie  

6 osób z gminy Wręczyca Wielka (jedno szkolenie realizowane było w ramach bonu szkoleniowego dla 

osób bezrobotnych do 30 roku życia). Uczestnicy szkoleń posiadali uprawdopodobnienie zatrudnienia 

bądź oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia. 

Szkolenia realizowane były z następujących zakresów tematycznych: Kurs prawo jazdy kat. C  

z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców kat. C, C1, C+E, C1+E (3 osoby), Kurs obsługi 

wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, Kurs kosmetyczny, Szkolenie podstawowe dla 

strażników gminnych (miejskich). 

 

C/ KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 

 

W 2021 r. w ramach działań finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 8 pracodawcom  

z terenu gminy Wręczyca Wielka przyznano środki finansowe na kształcenie ustawiczne pracodawców 

i pracowników w łącznej kwocie 106.342,80 zł. W ramach pozyskanych środków przeszkolone zostały 

22 osoby (w tym 7 pracodawców i 15 pracowników). Dofinansowano szkolenia dla 15 osób oraz studia 

podyplomowe dla 7 osób. Tematyka kształcenia ustawicznego finansowana z KFS: 

• usługi fryzjerskie i kosmetyczne, 

• opieka zdrowotna, 

• zarządzanie i administrowanie, 

• ochrona środowiska, 

• sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami. 
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6. INSTRUMENTY RYNKU PRACY 

 

Liczba osób, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2021r.  w powiecie kłobuckim  

z uwzględnieniem gminy Wręczyca Wielka 

 

Formy pomocy Powiat Kłobucki 
Gmina Wręczyca Wielka 

liczba osób % udział 

Staże 

 

511 

(w tym 33 osoby z 2020r.)  

110 

(w tym 2 osoby z 2020r.) 

(21,5%) 

Szkolenia 12  

(w tym 1 osoba z 2020r.) 

5 (41,7%) 

Bony szkoleniowe 13 1 (7,7%) 

Bon na zasiedlenie 41 6 (14,6%) 

Bon na zatrudnienie 38 

w tym 9 osób z 2020r. 

7 

  

(18,4%) 

Prace interwencyjne 48 

( w tym 7 osób z 2020r.)  

19 

(w tym 4 osoby z 2020r.)  

(39,6%) 

Roboty publiczne 44 2  (4,5%) 

Dofinansowanie 

wynagrodzenia za 

bezrobotnego powyżej 

50 roku życia 

20 

w tym 5 osób z 2020r. 

oraz 2 osoby z 2019r. 

 

2 

   

(10%) 

 

Prace społecznie-

użyteczne 

29 

 

11 (37,9%) 

Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej 

98  24  (24,5%) 

Refundacja doposażenia 

i wyposażenia 

stanowiska pracy / liczba 

skierowanych osób 

bezrobotnych/ 

36 7 (19,4%) 

Koszty opieki nad 

dzieckiem 

8 

w tym 1 osoba z 2020r. 

1 (12,5%) 

Koszty badań lekarskich 

i psychologicznych 

3 0 - 

OGÓŁEM 

901 

(w tym 56 osób z 2020r. 

oraz 2 osoby z 2019r.) 

195 

w tym 6 osób  

z 2020r. 

 

(21,6%) 

 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku na aktywizację osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy pozyskał środki finansowe ogółem w kwocie 9.194.770,24 zł.  

 

Są to środki pochodzące: 

 

1) z Europejskiego Funduszu Społecznego:  
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• projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (V)” 

Poddziałanie 1.1.1 PO WER (2.790.138,06 zł)  

• projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Kłobucku (IV) Działanie 7.2 RPO WSL na lata 2014-2020  

2.171.023,17 zł 

2) z Funduszu Pracy: 

• algorytm 4.118.909,01 zł w tym 600.000,00 zł ramach Programu Regionalnego 

adresowanego do bezrobotnych osób zwolnionych z zakładów pracy  

w okresie pandemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2 

3) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 114.700,00 zł 

 

W ramach kwoty 9.080.070,24 zł (z wyłączeniem środków PFRON) tut. Urząd objął programami rynku 

pracy 901 osób bezrobotnych, w tym 195 osób bezrobotnych z Gminy Wręczyca co stanowi 21,6%,  

w tym 6 osób z 2020 r. 

 

 

INSTRUMENTY RYNKU PRACY 

 

1. Staże dla osób bezrobotnych 

 

W 2021 r. PUP w Kłobucku skierował do odbycia stażu 478 osób bezrobotnych. Dodatkowo  

33 osoby zakończyły staż w grudniu 2020 r., jednakże stypendia zostały wypłacone w 2021 r.,  

(w tym 2 osobom z gminy Wręczyca). Łącznie w 2021 r. realizowano staże dla 511 osób bezrobotnych. 

Osoby bezrobotne w okresie odbywania stażu otrzymują stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku 

a pracodawca w zawartej z Urzędem umowie zobowiązany jest do zatrudnienia osoby po zakończeniu 

stażu zgodnie z kryteriami zawartymi w naborze wniosków. 

W 2021 roku z możliwości zorganizowania staży dla osób bezrobotnych skorzystało 351 uprawnionych 

podmiotów, w tym 63 pracodawców z gminy Wręczyca, którzy zorganizowali staż w ramach  

91 stanowisk stażu.   

W 2021 r. na staż z gminy Wręczyca Wielka zarówno ze środków EFS jak i ze środków Funduszu Pracy 

skierowano łącznie 108 osób bezrobotnych. 

 

2. Bon na zasiedlenie 

 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon na zasiedlenie w kwocie  

7.000,00 zł w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy 

w trakcie 8 miesięcy od przyznania bonu pod warunkiem jeżeli: 

• z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie i będzie podlegał ubezpieczeniom 

społecznym, 

• odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości w której bezrobotny 

zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca 

dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej  

3 godziny dziennie. 
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W 2021r. PUP w Kłobucku przyznał bony na zasiedlenie 41 osobom bezrobotnym, które podjęły 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, w tym 6 osobom 

z gminy Wręczyca.  

 

3. Bon na zatrudnienie 

 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon zatrudnieniowy, który stanowi dla 

pracodawcy przez okres 12 miesięcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia  

i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości obowiązującego zasiłku w związku z zatrudnieniem 

tego bezrobotnego łącznie przez okres 18 miesięcy. W 2021 r. 29 osób bezrobotnych otrzymało wsparcie 

finansowe w ramach bonu na zatrudnienie, w tym 7 osobom z gminy Wręczyca oraz sfinansowane 

zostały zobowiązania wynikające z realizacji bonów zatrudnieniowych przyznanych w 2020 r. 9 osobom 

bezrobotnym.  

 

4. Prace interwencyjne  

 

W 2021r. skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych 41 osób bezrobotnych ze środków 

przyznanych algorytmem, w tym 15 osób z gminy Wręczyca. Dodatkowo 7 osób kontynuowało 

finansowane zatrudnienie rozpoczęte w 2020 r., w tym 4 osoby z Gminy Wręczyca.  

Prace interwencyjne organizowane były głównie w mikro i małych przedsiębiorstwach działających na 

terenie powiatu kłobuckiego.  

 

5. Roboty publiczne 

 

W 2021 r. na roboty publiczne skierowano 44 osoby bezrobotne (w tym 5 osób na okres uzupełniający), 

w tym 2 osoby z Gminy Wręczyca. 

W/w forma aktywizacji osób bezrobotnych organizowana była w samorządach gminnych oraz  

w jednostkach organizacyjnych gmin i powiatu. 

 

6. Prace społecznie użyteczne 

 

Prace społecznie użyteczne to forma aktywizacji, polegająca na podejmowaniu działań na rzecz osób 

znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy, zaliczanych do grupy szczególnego 

ryzyka (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby 

uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym 

programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego jeżeli otrzymały 

skierowanie z PUP). 

Na w/w formę aktywizacji zawodowej, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez daną gminę, do 

końca 2021 roku skierowano łącznie 29 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej, w tym: 

- Kłobuck – 3 

- Miedźno – 8 

- Panki – 5 

- Przystajń – 2 

- Wręczyca – 11 

 

Z w/w gminami zawarto porozumienia stanowiące podstawę współpracy i określające liczbę osób, która 

ma zostać skierowana do wykonywania prac społeczno-użytecznych oraz liczbę godzin do 
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przepracowania na terenie danej gminy. Łącznie zawarte porozumienia obejmowały 10.000 godzin, 

spośród których do końca 2021 roku udało się wykorzystać 7.206 godzin, z tego z Gminą Wręczyca 

zawarto porozumienie obejmujące po aneksowaniu 4.160 godzin, z których wykorzystano 2.268 godzin. 

Po zawarciu porozumień rozpoczęto kierowanie osób bezrobotnych (spełniających określone ustawą 

warunki) przy ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.   

       

7. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia 

 

Urząd pracy może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia  

w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez 

okres: 

• do 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie ukończył  

60 lat 

• 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat 

pod warunkiem dalszego zatrudnienia odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy. 

 

W 2021r. przyznane zostały dofinansowania w wyniku skierowania do pracodawców 13 osób 

bezrobotnych (w tym 1 osoba na okres uzupełniający), w tym 2 osoby z gminy Wręczyca. Dodatkowo 

5 osób kontynuowało finansowane zatrudnienie rozpoczęte w 2020r., oraz 2 osoby z 2019 r. 

 

8. Środki finansowe dla osób bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności 

gospodarczej  

 

Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tej formy pomocy było udzielone do wysokości  

6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Nadal obowiązują przepisy dot. nieopłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy jej prowadzenia (ulga na start) oraz 

opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach płacone przez osoby 

rozpoczynające działalność gospodarczą w okresie pierwszych 2 lat jej prowadzenia, a przyznane środki 

nie podlegają zwrotowi w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych przepisami prawa.  

 

Osoby bezrobotne, którym przyznano jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej 

przed zawarciem umowy z PUP odbyły poradę zawodową, indywidualną z zakresu przedsiębiorczości. 

 

W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku przyznał jednorazowe środki na uruchomienie 

działalności gospodarczej 98 osobom bezrobotnym, w tym 24 osobom z gminy Wręczyca.  Były to 

działalności w zakresie m.in.: usług hydraulicznych, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, 

usługi: budowlano wykończeniowe, kosmetyczne, brukarskie tapicerskie, protetyczne, produkcja mebli. 

   

9. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy 

 

Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego jest dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą instrumentem pozwalającym wyposażyć stanowisko 

pracy skierowanego bezrobotnego na okres 24 miesięcy w niezbędne do pracy urządzenia, maszyny, 

środki trwałe. 

 

Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tej formy pomocy było udzielone do wysokości   

6-krotrotności przeciętnego wynagrodzenia.  
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W roku 2021 PUP w Kłobucku zrefundował pracodawcom zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia 

36 stanowisk pracy. 

 

Należy zaznaczyć, że z tej formy skorzystało 6 pracodawców z gminy Wręczyca, którym zrefundowano 

koszty wyposażenia lub doposażenia 6 stanowisk pracy. Na utworzone stanowiska pracy w 2021 r. 

skierowano 7 osób bezrobotnych z gminy Wręczyca. 

 

W związku z COVID-19 część pracodawców i osób bezrobotnych zrezygnowało z przyznanego 

wsparcia, bądź wnioskowała o ich rozpoczęcie w późniejszym terminie (PUP przesuwał terminy 

realizacji umów zawartych z pracodawcami na działania z nich wynikające, tak aby umożliwić im 

wywiązanie się z nałożonych zobowiązań). 

 

Efektywność realizowanych i zakończonych w 2021r. zadań będzie możliwa do określenia  

w kwietniu br. tj. po upływie trzech miesięcy od zakończenia danego zadania. 

 

10.  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 

 

Osoby bezrobotne które wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia mogą po 

udokumentowaniu poniesionych kosztów ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 

6 lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 7 do wysokości połowy zasiłku jeżeli bezrobotny podejmie 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe 

dorosłych, szkolenie po warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

W 2021r. sfinansowano koszty opieki nad dzieckiem 8 osobom, (w tym 1 osobie z 2020 r.), w tym  

1 osobie z gminy Wręczyca. 

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Tut. Urząd w 2021 r.  realizował zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych  

w ramach kwoty 114.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.  

W ramach powyższej kwoty przyznano staże dla 14 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 

niepozostających w zatrudnieniu (w tym dla 1 osoby z gminy Wręczyca) na okres od 3 do 6 miesięcy.  

 
 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

 

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny w związku z pojawieniem się choroby zakaźnej 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wpływa w sposób istotny na sytuację ekonomiczną firm. W celu 

złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje PUP w Kłobucku kontynuuje wsparcie 

przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie powiatu w ramach posiadanych możliwości i środków 

Tarczy Antykryzysowej.   

 

Na finansowanie zadań określonych w art. 15zzb-15zze, w art. 15 zze2, art. 15 zze4 oraz art. 15 zze4a 

ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku otrzymał 

kwotę 9.200.000,00 zł. 



22 

 

1) (art. 15 zzb) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego  

i średniego przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia 

wniosku w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

 

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o: 

• co najmniej 30% mogło 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 

(1.400,00zł) 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, 

• co najmniej 50% – mogło 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 (1.960,00 zł), powiększonego o składki 

na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, 

• co najmniej 80% – mogło 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 (2.520,00 zł), 

powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 

każdego pracownika. 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług  

w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 

dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie  

po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie 

dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących 

dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie 

miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

Przedsiębiorca był obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez 

okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku niedotrzymania warunku 

utrzymania zatrudnienia przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do 

okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika. 

2) (art. 15zzc) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

  

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.225.0002177,USTAWA-z-dnia-10-pazdziernika-2002-r-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.225.0002177,USTAWA-z-dnia-10-pazdziernika-2002-r-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace.html
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Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o: 

• co najmniej 30% – mogło być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie, 

• co najmniej 50% – mogło być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie, 

• co najmniej 80% – mogło być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie. 

Przedsiębiorca był obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który 

przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej 

przez wymagany umową okres, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego 

dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności 

gospodarczej. 

3) (art. 15 zzd) jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników 

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli prowadził działalność gospodarczą przed dniem  

1 kwietnia 2020 r. udzielona do wysokości 5 000,00 zł. 

Pożyczka wraz z odsetkami podlegała umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia działalności 

gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  

4) (art. 15 zzda) jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19  na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej jeżeli prowadziły działalność  przed dniem  

1 kwietnia 2020 r. udzielona do wysokości 5 000,00 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 

10% przychodów w poprzednim roku bilansowym (z zastrzeżeniem, iż przychód organizacji  

w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100.000,00 zł). 

Pożyczka wraz z odsetkami podlegała umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia działalności przez 

okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  

5) (art. 15 zze) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji 

pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej  

w następstwie wystąpienia COVID-19  na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od 

miesiąca złożenia wniosku w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o: 

• co najmniej 30% – 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, powiększonego o składki na ubezpieczenia 

społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.073.0000688,USTAWA-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html#ap_3
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.073.0000688,USTAWA-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html#ap_3
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• co najmniej 50% – 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% – 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. 

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są zobowiązane do utrzymania  

w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który zostało przyznane 

dofinansowanie. 

W przypadku niedotrzymania warunku utrzymania w zatrudnieniu organizacja zwraca 

dofinansowanie bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.  

6) (art. 15zze2) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostki organizacyjnej. 

Dofinansowanie mogło być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca 

złożenia wniosku 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. 

Podmiot był obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres, 

na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku niedotrzymania warunku utrzymania 

zatrudnienia podmiot zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania 

w zatrudnieniu pracownika. 

 

7) (art. 15 zze4 ustawy) jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej w ramach Tarczy Branżowej do wysokości 5.000,00 zł 

 

O dotację mogli wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy: 

 

• którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności 

oznaczonymi kodami, 

• których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany  

w październiku albo listopadzie 2020r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku  

do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019r., 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.073.0000688,USTAWA-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html#ap_3
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.073.0000688,USTAWA-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html#ap_3
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• którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień  

30 września 2020 r. i w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji. 

 

8) dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro  

i małych przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach przyznawane na 

podstawie art. 15zze 4 ustawy i rozporządzeń w sprawie wsparcia uczestników obrotu 

gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii do wysokości 5.000,00 zł 

 

• dotacje mogli wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień  

30 listopada 2020r./ 31 marca 2021r.  prowadzili działalność gospodarczą określonych branż 

i których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany  

z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację był niższy co 

najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub  

w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020r. lub we wrześniu 2020 r. 

• którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień  

30 listopada 2020 r./ 31 marca 2021 r. i w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji. 

 

9) (art. 15zze4a ustawy) dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne do 

wysokości 5.000,00 zł 

 

• dotację mogli wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień  

30 września 2020r.  prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków 

spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub 

wychowanków  na terenie jednostek systemu oświaty, oznaczoną według PKD  jako rodzaj 

przeważającej działalności  kodami 47.11.Z albo 47.19.Z  i których przychód z działalności w 

rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany z działalności w miesiącu wskazanym we 

wniosku  o dotację był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego we 

wrześniu 2019r. lub we wrześniu 2020r. We wniosku przedsiębiorca mógł wskazać jeden  

z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek obrotów: listopad 2020r., grudzień  

2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r. 

• którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień  

30 września 2020r. i w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji 

 

W/w dotacje nie podlegają zwrotowi, jeżeli mikroprzedsiębiorca albo mały 

przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres  

3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia. 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w ramach tarczy antykryzysowej prowadził następujące nabory: 

 

1. do dnia 10.06.2021 r.: 

 

1) nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15 zzd 
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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, 

2) nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników 

na podstawie art. 15 zzc w/w ustawy, 

3) nabór wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,  

o których mowa w art. 15 zze w/w ustawy – skierowany do organizacji pozarządowych    

4) nabór wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,  

o których mowa w art. 15 zzb w/w ustawy, 

5) nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu  

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

publicznego i o wolontariacie, przyznawanej na podstawie art. 15 zzda w/w ustawy, 

6) nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby 

prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostki 

organizacyjnej o których mowa w art. 15 zze2 w/w ustawy 

 

2. do dnia 31.01.2021 r. nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Tarczy Branżowej przyznawana na 

podstawie art. 15 zze4 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. 

 

3. od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.08.2021 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Tarczy Branżowej 

przyznawanej na podstawie rozporządzeń w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii – uprawnione podmioty mogły składać maksymalnie  

5 wniosków o wypłatę dotacji. 

 

4. od dnia 23.07.2021r. do dnia 30.09.2021 r. nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych 

przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne - podmioty mogły składać maksymalnie  

5 wniosków o wypłatę dotacji. 

 

PUP w Kłobucku w 2021r. łącznie wypłacił pomoc finansową z rezerwy Funduszu Pracy na 

finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

w kwocie 8.011.357,68 zł (kwota uwzględnia zwroty w wysokości 3.969,36 zł), w tym: 

 

• 7.215.175,91 zł ze środków Funduszu Pracy (środki krajowe) oraz projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 

• 532.865,07 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
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• 263.316,70 zł ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

w następujących obszarach: 

 

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

mikroprzedsiębiorców, w tym przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników oraz 

organizacji pozarządowych: 

Ilość złożonych wniosków: 48  

Kwota wypłaconych środków: 219.492,00 zł 

 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych: 

Ilość złożonych wniosków: 166  

Kwota wypłaconych środków: 813.400,00 zł 

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców: 

Ilość złożonych wniosków: 69  

Kwota wypłaconych środków po uwzględnieniu zwrotów: 1.139.922,75 zł 

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych: 

Ilość złożonych wniosków: 5 

Kwota wypłaconych środków: 33.542,93 zł 

 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych 

przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach przyznawana na podstawie 

art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

Ilość złożonych wniosków: 199  

Kwota wypłaconych środków: 875.000,00 zł 

 

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych 

przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach przyznawane na podstawie 

rozporządzeń w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek 

pandemii  

Ilość złożonych wniosków: 1062  

Kwota wypłaconych środków: 4.930.000,00 zł 

 

 

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych 

przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne  

Ilość złożonych wniosków: 0 

Kwota wypłaconych środków: 0,00 zł 

 
Oprócz realizacji zadań wynikających z 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, rozliczane są zawarte umowy. 

 



28 

 

 

ZADANIA ZAPLANOWANE W 2022 R.  

 

W 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku na chwilę obecną na finansowanie programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej otrzymał kwotę 

10.159.634,55zł na realizację w 2022 roku swych ustawowych zadań. 

 

W ramach powyższej kwoty ustalone zostały następujące limity środków: 

1. w ramach algorytmu środki w wysokości 5.760.374,42 zł,  

2. na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

• w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego środki w wysokości 2.129.715,15 zł 

• w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój środki w wysokości 

2.269.544,98 zł 
  

Powyższe kwoty środków obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy 

budżetowej na 2022 rok. 
 

Przyznana kwota 10.159.634,55 zł przeznaczona zostanie na zawieranie umów dot. aktywizacji osób 

bezrobotnych z przeznaczeniem głównie na realizację: 

• staży dla ok. 405 osób na okres do 6 miesięcy, 

• szkoleń dla ok. 10 osób, 

• prac interwencyjnych dla ok.40 osób, 

• robót publicznych dla ok. 40 osób, 

• prac społecznie użytecznych dla 31 osób zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem ze strony gmin, 

• jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej dla 90 osób, 

• doposażenie lub wyposażenie ok. 25 stanowisk pracy, 

• bonów szkoleniowych dla 15 osób, 

• bonów na zasiedlenie dla 35 osób, 

• bonów na zatrudnienie dla 20 osób, 

• dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia dla 10 osób, 

• refundacji kosztów opieki nad dzieckiem i badania lekarskie 

oraz na realizację zobowiązań finansowanych wynikających z umów zawartych w 2021 r. w zakresie 

staży, prac interwencyjnych, bomów na zatrudnienie, dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego 

powyżej 50 roku życia. 
 

Dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku liczy na dalszą dobrą współpracę  

z jednostkami samorządowymi, pracodawcami, organizacjami i oczywiście osobami bezrobotnymi, 

które reprezentują obszar gminy Wręczyca Wielka.  
 

Aktualnie do wyczerpania środków PUP prowadzi nabory: 
 

• o zorganizowanie prac interwencyjnych, 

• o przyznanie bonu zatrudnieniowego, 

• o przyznanie bonu na zasiedlenie, 

• o przyznanie bonu szkoleniowego oraz o skierowanie na szkolenia indywidualne, 

• o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia, 

• w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

• w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.  
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W ramach Tarczy Antykryzysowej od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r. 

prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5.000,00 zł. 

 

O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) i mali przedsiębiorcy: 

 

➢ którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą (działalność nie mogła być 

zawieszona w tym dniu ani nie może być zawieszona na dzień składania wniosku), oznaczoną 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności 

kodami: 

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie 

innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub  

w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

 

➢ których przychód z działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany  

w grudniu 2021 r. był niższy, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego  

w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub 

w listopadzie 2021 r. 

 

Środki mogą być wydatkowane tylko na potrzeby pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 

Dotacja może być udzielona przedsiębiorcy, który skorzystał już z innych form wsparcia  

w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym również poprzedniej dotacji branżowej z zastrzeżeniem, iż nie 

można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie 

tych samych kosztów. 

 

Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności 

gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. 

 

Na finansowanie w/w zadania w ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku 

otrzymał kwotę 200.000,00 zł. 


