Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gen. Władysława Andersa 2
59 – 220 Legnica
tel. 76/722-52-10, fax. 76/722-52-11
puplegnica@puplegnica.pl

http://legnica.praca.gov.pl

Filia w Chojnowie
Rynek 20
tel.76 /818 85 25,fax. 76/ 818 69 78
filia@puplegnica.pl

Aktualności
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LEGNICY
W wyniku ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 23 marca 2020r. do odwołania
wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.
Wstrzymuje się bezpośrednią obsługę klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy oraz w Filii w Chojnowie.
Załatwianie spraw urzędowych odbywa się wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, platformy e-PUAP, droga
e-mailową, pocztową lub faxem.
W indywidualnych i uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy może podjąć decyzję o innym
sposobie załatwienia sprawy
Więcej informacji na stronie : https://legnica.praca.gov.pl/

AKTUALNE NABORY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
1/ od 02 kwietnia trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w kwocie 5 tysięcy złotych – więcej informacji na slajdzie nr 4.
Do dnia 15.04.2020 r. wypłaciliśmy pożyczki 174 pracodawcom na kwotę 715 000,00 zł.
2/ od 15.04.2020 r. do 29.04.2020 r. trwa nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne - więcej informacji na slajdzie nr 5 oraz wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych - więcej informacji na slajdzie nr 5.
Kontakt do PUP w Legnicy :
telefon 76/722-52-21, m.stankiewicz@puplegnica.pl
telefon 76/722-52-14, m.bebnista@puplegnica.pl
Filia w Chojnowie:
telefon 76/81-885-25, d.rajczakowska@puplegnica.pl

Formy wsparcia

Pomoc oferowana przez Urzędy Pracy:
Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Kontakt do PUP w Legnicy :
telefon 76/722-52-21, m.stankiewicz@puplegnica.pl
telefon 76/722-52-14, m.bebnista@puplegnica.pl
Filia w Chojnowie:
telefon 76/81-885-25; d.rajczakowska@puplegnica.pl

•

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

•

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych

•

Dofinansowanie części części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

•

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na
ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:

•

Kontakt do WUP :
telefon 71/3974110, 71/7263688
tarcza@dwup.pl

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
Więcej informacji :

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Od 02.04.2020 r. prowadzimy nabór wniosków o udzielenie pożyczki w wysokości do 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.
Wnioski należy składać:
1/ elektronicznie poprzez platformę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
(Forma preferowana, dzięki której szybciej i sprawnie następuje podpisanie umowy i wypłata. Złożenie wniosku i umowy elektronicznie, po opatrzeniu
ich podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Urzędzie i znacznie
przyśpieszy otrzymanie pożyczki)
2/ pocztą na adres:
✓ PUP, ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Legnica i powiatu
legnickiego z wyłączeniem gminy Chojnów)
✓ PUP Filia w Chojnowie 59-225 Chojnów Rynek 20 (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Chojnów)
3/ osobiście poprzez pozostawienie w skrzynkach podawczych zlokalizowanych przy wejściu do placówek Urzędu pod w/w adresami

Wszelkie niezbędne dokumenty i informacje dostępne są w zakładce :
https://psz.praca.gov.pl/-/11905554-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow
W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów:
Legnica: tel. 76/722 52 21/45
Filia Chojnów: tel. 76/818 85 25 wew.22

Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców –
W celu złagodzenia negatywnych skutków stanu epidemii
jakie wywołuje on dla przedsiębiorców będących
pracodawcami wprowadzono wsparcie poprzez umożliwienie
ubiegania się o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów
gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
Wszelkie niezbędne dokumenty i informacje dostępne
w linku: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników dla organizacji pozarządowych - podmiotem
uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje,
stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby
sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku
przychodów z działalności statutowej w następstwie
wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.
Wszelkie niezbędne dokumenty i informacje dostępne są
w linku: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Wnioski dot. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców należy składać:
1/ elektronicznie poprzez platformę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
(Forma preferowana, dzięki której szybciej i sprawnie następuje podpisanie umowy i wypłata. Złożenie wniosku i umowy elektronicznie, po opatrzeniu ich podpisem zaufanym
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Urzędzie i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki)
2/ pocztą na adres:
PUP, ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Legnica i powiatu legnickiego z wyłączeniem
gminy Chojnów)
PUP Filia w Chojnowie 59-225 Chojnów Rynek 20 (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Chojnów)
3/ osobiście poprzez pozostawienie w skrzynkach podawczych zlokalizowanych przy wejściu do placówek Urzędu pod w/w adresami
W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów:
Legnica: tel. 76/722 52 14
Filia Chojnów: tel. 76/818 85 25 wew.22

Dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych - W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan
ten wywołuje dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających
pracowników, planowane jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się
o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Wszelkie niezbędne dokumenty i informacje dostępne w linku:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Wnioski należy składać:
1/ elektronicznie poprzez platformę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
(Forma preferowana, dzięki której szybciej i sprawnie następuje podpisanie umowy i wypłata. Złożenie wniosku i umowy elektronicznie, po opatrzeniu ich podpisem zaufanym
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Urzędzie i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki)
2/ pocztą na adres:
PUP, ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Legnica i powiatu legnickiego z wyłączeniem
gminy Chojnów)
PUP Filia w Chojnowie 59-225 Chojnów Rynek 20 (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Chojnów)
3/ osobiście poprzez pozostawienie w skrzynkach podawczych zlokalizowanych przy wejściu do placówek Urzędu pod w/w adresami
W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów:
Legnica: tel. 76/722 52 14
Filia Chojnów: tel. 76/818 85 25 wew.22

Cudzoziemcy
.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in.
szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom,
które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia projekt kolejnej ustawy zakładającej m.in. przedłużenie legalnego pobytu
cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen.
Więcej informacji: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/
Na ww. stronie znajdują się także informacje w języku ukraińskim oraz angielskim.
W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają także pracownicy:
Referatu Zatrudniania Cudzoziemców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
tel. 76/722-52-18 lub 76/723-38-51

Krajowy Fundusz Szkoleniowy podsumowanie naboru
Zakończyliśmy ocenę wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie
ustawiczne
pracowników i pracodawcy. Do Urzędu wpłynęło 78 wniosków na kwotę 1 461 983,64 zł. Wnioski
.
zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
Pozytywnie oceniono 54 wnioski na kwotę przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w wysokości 1 000 0000,00 zł.
Najczęściej pracodawcy wnioskowali o szkolenia w zakresie:
- fizjoterapii
- rozliczeń kadrowo- płacowych
- rozliczeń podatkowych
- uprawnień dla kierowców
- udzielania pierwszej pomocy
- radzenia sobie ze stresem
- usług kosmetycznych i fryzjerskich
Złożone wnioski oraz zawarte umów obsługiwane są w:
Referacie Rozwoju Zawodowego
ul. Gen. Władysława Andersa 2
59 – 220 Legnica
Tel.76/722-52-47

Projekty
Projekty unijne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie legnickim (V)”

Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia
w powiecie legnickim (2020)

Całkowita wartość projektu: 3 962 462,17 zł –
dofinansowanie z UE wynosi 84,28%

➢

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Legnicy jako osoby bezrobotne, w tym w
szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET.
➢

O jaką konkretnie pomoc można się ubiegać?

PUP w Legnicy: Staż, Szkolenie, Bon szkoleniowy - tel. 76 722
52 20/ 47; Prace interwencyjne, Bon na zasiedlenie - tel. 76
722 52 43/14; Środki na podjęcie działalności gospodarczej
- tel.76 722 52 21; Wyposażenie lub doposażenie stanowiska
pracy - tel. 76 722 52 21;
Filia w Chojnowie: Staż, Prace interwencyjne, Bon na
zasiedlenie- tel. 76 818 85 25 wew. 23;Szkolenie, Bon
szkoleniowy, Środki na podjęcie działalności gospodarczej 76 818 85 25 wew. 26; Wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy - 76 818 85 25 wew. 26

Całkowita wartość projektu: 3 624 152,22 zł,
w tym dofinansowanie z UE wynosi 85%

➢

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Osoby od 30 roku życia zarejestrowane jako bezrobotne w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, w tym znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób w wieku 50 lat
i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób
długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.
➢

O jaką konkretnie pomoc mogą się ubiegać?

PUP w Legnicy: Staż, Szkolenie- tel. 76 722 52 20/ 47; Prace
interwencyjne - tel. 76 722 52 43/14; Środki na podjęcie
działalności gospodarczej - tel.76 722 52 21; Wyposażenie
lub doposażenie stanowiska pracy - tel. 76 722 52 21
Filia w Chojnowie: Staż, Prace interwencyjne, tel. 76 818 85
25 wew. 23; Szkolenie, Środki na podjęcie działalności
gospodarczej - 76 818 85 25 wew. 26; Wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pracy - 76 818 85 25 wew. 26

Szczegółowe informacje zamieszczane są w aktualnościach na stronie internetowej
https://legnica.praca.gov.pl/

Statystyka

Stopa bezrobocia
luty 2020 i luty 2019

Wyszczególnienie

LUTY

2020

LUTY 2019

miasto Legnica

4,4 %

5,2%

powiat legnicki

8,9 %

10,1%

dolnośląskie

4,9 %

5,4%

Polska

5,5 %

6,1%

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy obsługuje osoby bezrobotne zamieszkałe
w mieście Legnicy (2 035) oraz w gminach powiatu legnickiego (1 684).
Bezrobotni zamieszkali w mieście i gminie Chojnów obsługiwani są przez
Filię w Chojnowie (1 015). W poniższej tabeli znajduje się zestawienie
bezrobotnych zamieszkałych w poszczególnych gminach.
W porównaniu do ubiegłego miesiąca (luty 2020) liczba zarejestrowanych
bezrobotnych zmniejszyła się o 48 osób.
Liczba bezrobotnych w Legnicy
i gminach/ miastach powiatu legnickiego na koniec MARCA 2020
Gmina/Miasto

Bezrobotni ogółem

w tym z prawem do
zasiłku

Legnica

2 035

284

miasto Chojnów

556

104

gmina Chojnów

459

71

Miłkowice

172

32

miasto i gmina Prochowice

148

28

Kunice

125

31

Legnickie Pole

90

27

Ruja

76

17

Krotoszyce

58

10

