
Informacja o realizacji przez PUP w Policach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 

STAN NA DZIEŃ 26.05.2020 godz. 12.50 

1. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 
kwietnia 2020 r. 
 
Nabór ogłoszony w dniu 2 kwietnia 2020 r. i prowadzony jest w trybie ciągłym. 
 
Liczba złożonych wniosków – 4 455 
Liczba wniosków zawierających błędy wymagające kontaktu z Wnioskodawcą i zmiany w 
złożonej dokumentacji – 92 % 
Wnioskowana kwota – 22 274 899,00 zł 
 
Liczba rozpatrzonych pozytywie wniosków – 1 735  
Liczba rozpatrzonych wniosków negatywnie -  124 
Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom - 8 669 999,00 zł 
Odsetek załatwionych spraw – 41,72% 
 

2. dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od 
poziomu spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; 
 
Terminy naboru wniosków: 
I termin: 15.04.2020 r. – 28.04.2020 r. 
II termin: 11.05.2020 r. – 24.05.2020 r. 
III termin: 25.05.2020 r. – 07.06.2020 r. 
Zgodnie z wytycznymi PUP w Policach planuje kolejne nabory wniosków, aż do braku 
zainteresowania ze strony potencjalnych wnioskodawców. 
 
Liczba złożonych wniosków – 176 
Liczba wniosków zawierających błędy wymagające kontaktu z Wnioskodawcą i zmiany w 
złożonej dokumentacji – 90 % 
Wnioskowana kwota – 5 023 542,59 zł 
 
Liczba rozpatrzonych pozytywie wniosków – 117 
Liczba rozpatrzonych wniosków negatywnie -  12 
Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom - 1 662 648,70 zł 
Odsetek załatwionych spraw – 73,29 % 
 

3. dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi pożytku publicznego części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne, uzależnione od poziomu spadku przychodów z działalności 
statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19;  
Terminy naboru wniosków: 
I termin: 15.04.2020 r. – 28.04.2020 r. 
II termin: 11.05.2020 r. – 24.05.2020 r. 
III termin: 25.05.2020 r. – 07.06.2020 r. 
Zgodnie z wytycznymi PUP w Policach planuje kolejne nabory wniosków, aż do braku 
zainteresowania ze strony potencjalnych wnioskodawców. 
 
Liczba złożonych wniosków – 0 
Liczba wniosków zawierających błędy wymagające kontaktu z Wnioskodawcą i zmiany w 
złożonej dokumentacji – 0 % 
Wnioskowana kwota – 0,00 zł 
 
Liczba rozpatrzonych pozytywie wniosków - 0 



Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom – 0,00 zł 
Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom – 0,00 zł 
Odsetek załatwionych spraw – 0 % 
 
 
 

4. dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu 
pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, uzależnione od 
poziomu spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; 
 
Terminy naboru wniosków: 
I termin: 15.04.2020 r. – 28.04.2020 r. 
II termin: 11.05.2020 r. – 24.05.2020 r. 
III termin: 25.05.2020 r. – 07.06.2020 r. 
Zgodnie z wytycznymi PUP w Policach planuje kolejne nabory wniosków, aż do braku 
zainteresowania ze strony potencjalnych wnioskodawców. 
 
Liczba złożonych wniosków – 272 
Liczba wniosków zawierających błędy wymagające kontaktu z Wnioskodawcą i zmiany w 
złożonej dokumentacji – 11 % 
Wnioskowana kwota – 1 336 260,00 zł 
 
Liczba rozpatrzonych pozytywie wniosków - 244 
Liczba rozpatrzonych wniosków negatywnie -  16 
Kwota wsparcia wypłacona wnioskodawcom – 1 211 600,00 zł 
Odsetek załatwionych spraw – 95,5 % 
 

5. Organizacja pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach 
Do pracy oddelegowano 25 pracowników, którzy zajmują się w pełnym wymiarze czasu pracy 
weryfikacją i przygotowywaniem dokumentacji związanej z ww. instrumentami. 
 

6. Bariery i problemy we wdrażaniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 

• zmiany w początkowym okresie realizacji ustawy przepisów i interpretacji, co wpływało 
na opóźnienie w podpisywaniu umów; 

• częste zmiany stanu prawnego, który wymuszał ponowne weryfikowanie 
zakończonych umowami spraw, 

• nie do końca przemyślane na poziomie Ministerstwa procedury uruchamiania środków 
finansowych (np. w przypadku mikropozyczek rozszerzenie grupy odbiorców z 
zatrudniających mikroprzedsiębiorców na samozatrudnionych);  

• wydawanie przez MRPiPS interpretacji sprzecznych z istniejącym stanem prawnym 
(np. definicja mikroprzedsiębiorcy, która w ustawie odwołuje się do przepisów dot. 
prawa przedsiębiorców, a w interpretacjach ministerialnych została rozszerzona na 
samozatrudnionych; problemy dotyczące realizacji wsparcia na rzecz spółek 
cywilnych), 

• oczekiwanie Ministerstwa, by za wszelką cenę wpłacać środki finansowe 
wnioskodawcom, bez starannego weryfikowania opracowanych wniosków i 
dokumentów, 

• wadliwy system informatyczny, niedostosowany do specyfiki i skali problemu 
(szczególnie w pierwszych tygodniach uruchamiania wsparcia); 

• błędy we wnioskach i dokumentacji aplikacyjnej opracowane przez Ministerstwo (w 
szczególności dotyczy to tzw. kalkulatorów wyliczających pracodawcom koszty 
związane z wynagrodzeniem); 

• konieczność realizacji wsparcia dot. finansowania wynagrodzeń pracowników oraz 
dofinansowania przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu 
pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków EFS 
w ramach projektów pozakonkursowych, co pociąga za sobą zmiany w projektach, a 
w konsekwencji również prowadzenie gigantycznej sprawozdawczości (m.in. 



polegającej na wprowadzeniu do SL2014 blisko 1500 podmiotów/osób fizycznych z 
danymi identyfikacyjnymi/osobowymi); 

• ogromne zainteresowanie mikropożyczkami ze strony wnioskodawców; 

• wnioski składane z błędami i uchybieniami, które generują dodatkową pracę; 

• nieznajomość przez wnioskodawców obowiązujących zasad dot. ubiegania się o 
wsparcie; 

• konieczność realizacji pozostałych zadań wynikających z ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy (w szczególności dot. obsługi osób rejestrujących 
się jako bezrobotne lub pracodawcówo realizujących wsparcie w ramach KFS lub 

innych usług i instrumentów rynku pracy). 
 

7.  Pozostałe uwagi 
 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju Urząd ograniczył bezpośrednią 
obsługę klientów.  
Wszelkie sprawy urzędowe są załatwiane telefonicznie, elektronicznie lub przez system 
ePUAP.  
Możliwość osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu jest zapewniona tylko w określonych 
przypadkach (np. rejestracja jako osoba bezrobotna) po uprzednim umówieniu wizyty na 
konkretny dzień i godzinę.  
W celu ograniczenia kontaktu osobistego w pozostałych sprawach do dyspozycji wszystkich 
klientów w monitorowanym przedsionku siedziby Urzędu jest urna na dokumenty.  
 
Z uwagi na informacje pojawiające się w szczególności w mediach ogólnopolskich dot. 
zwolnień grupowych pracowników, należy podkreślić iż na terenie Powiatu Polickiego 
do tej pory taki zamiar zgłosił jeden pracodawca (firma BKF Myjnie poinformowała o 
konieczności zwolnienia 16 pracowników). 

 

 


