
 
 
 
 

  
   

 
 

DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE ORAZ 

POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY – PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19, 

ZWOLNIENIA GRUPOWE, STOPA BEZROBOCIA  

 

 

Wraz z aktywacją 1 kwietnia 2020 roku rządowej Tarczy Antykryzysowej Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie uruchomił nabór wniosków od przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy 

ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.   

 

W okresie 1-19 czerwca br. podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 333 wnioski na 

dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Opiewają one na ponad 34 miliony złotych (34 061 215 zł), dla 10 966 osób.  

 

Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu: 

✓ obniżonego czasu pracy – 280 dla 9 840 pracowników, na ponad 32 miliony 

złotych (32 155 015 zł),   

✓ przestoju ekonomicznego –  71 dla 1 126 pracowników, na blisko 2 miliony złotych 

(1 906 200 zł).   

 

Od 1 do 19 czerwca br. wypłacono wsparcie łącznie dla 38 480 pracowników, realizując 

wnioski 541 firm na ponad 78 milionów złotych (78 339 143 zł).    

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z FGŚP wypłacił do tej pory wsparcie w wysokości: 

 

✓ w kwietniu 40 milionów złotych, dla 353 firm i 20 756 pracowników, 

✓ w maju 106 milionów złotych, dla 923 firm i 62 072 pracowników, 

✓ w okresie 1-19 czerwca 78 milionów, dla 541 firm i 38 480 pracowników.  

 

Łącznie w okresie 1.04. – 19.06. 2020 r. podkarpaccy przedsiębiorcy otrzymali ponad 224 

miliony złotych dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych.  

Przedsiębiorcy w zdecydowanej większość wciąż ubiegają się o dofinansowania z powodu 

obniżonego wymiaru czasu pracy swoich pracowników.  

 

Spływające wnioski są na bieżąco realizowane przez urzędników z Wydziału Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  

   

Wypłaty dotyczą wniosków o dofinansowanie złożonych za czerwiec lub za czerwiec i dwa 

kolejne miesiące oraz kolejnych rat wniosków złożonych w kwietniu, maju i czerwcu.      

 

Obecnie można składać wnioski o wsparcie za czerwiec, lipiec i sierpień.   

 

 

 

 

  



 
 
 
 

  
   

 
 

Wydatkowania środków podkarpackich Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Covid-

19. Stan na 19 czerwca 2020 r.  

 

Podkarpackie powiatowe urzędy pracy w ramach działań skierowanych dla Przedsiębiorców 

na walkę ze skutkami Covid-19 realizują w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej formy 

wsparcia: 

 

✓ dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 

składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - 

art.15 zzb, 

✓ dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

jednoosobowej działalności gospodarczej – art. 15 zzc, 

✓ dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek 

na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych przez organizacje pozarządowe – art. 15 

zze. 

Na te formy wsparcia do PUP wpłynęły wnioski na kwotę ponad 288  milionów złotych. 

Wypłacono kwotę 92 milionów złotych. 

 

✓ jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – art. 15zzd 

Na tę formę wsparcia do PUP wpłynęły wnioski na kwotę ponad 398 milionów złotych. 

Wypłacono kwotę ponad 345 milionów złotych. 

 

Liczba wszystkich wniosków w ramach Tarczy, które zostały złożone do  PUP to ponad 101 

tysięcy (znaczna ich część czyli ponad 79  tysiące to wnioski o mikropożyczki), na kwotę 

ponad 686 milionów złotych (prawie ¾ tej kwoty czyli ponad 398 milionów złotych dotyczy 

mikropożyczek). 

Największą liczbę wniosków złożono do urzędów w: Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Przemyślu, 

Jarosławiu i Dębicy. W każdym z tych urzędów znacznie ponad połowę wniosków 

stanowią mikropożyczki. 

 

Liczba Przedsiębiorców, którym wypłacono środki w ramach mikropożyczek wynosi prawie 

70 tysięcy, najwięcej wniosków wypłacono w urzędach w: Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, 

Dębicy,  Przemyślu i Jarosławiu.  

 

Kwota wszystkich wypłaconych przez podkarpackie powiatowe urzędy pracy środków na 

dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej wynosi ponad 437 milionów złotych. 

 

Wsparcie wypłacone przez powiatowe urzędy pracy z Podkarpacia oraz z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  

w ramach Tarczy Antykryzysowej okresie od 1 kwietnia do 19 czerwca 2020 roku dla 

podkarpackich przedsiębiorców wyniosło ponad 661 milionów złotych.   
 

 

 

 

 

 

  


