
W związku z obecnym zagrożeniem związanym z COVID -19 w Polsce sytuacja dotycząca
działania pomocy zawodowej i szkoleniowej wygląda następująco:

Powiatowy Urząd Pracy -  
zawieszenie bezpośredniej obsługi klienta.  Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały 
anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwić korzystając z poczty, 
internetu i specjalnych urn, wystawionych przy wejściu do urzędu.

Szkolenia i kursy - 
Instytucje szkoleniowe zawieszają swoją działalność. Kursy które były w trakcie na chwilę obecną 
zostają zawieszane. Prowadzone są tylko telefoniczne zapisy do projektów. W tej sprawie proszę się
kontaktować telefonicznie w środy podczas dyżuru doradcy zawodowego,  który udzieli 
szczegółowych informacji.

Oferty pracy -
Pojawiają się nowe oferty pracy. Najczęściej dotyczą one branży handlowej, w której wymagane są 
badania sanitarno-epidemiologiczne (na chwilę obecną sanepid nie wykonuje takich badań). Spore 
zapotrzebowanie jest na stanowisko magazyniera, personelu do sprzątania, a także serwisantów 
paczkomatów.
W sprawie aktualnych ofert pracy oraz pomocy w napisaniu cv proszę o kontakt w środy podczas 
dyżuru telefonicznego z doradcą zawodowym. 
Jak szukać pracy:
– w związku z obowiązującymi standardami rekrutacja prowadzona jest mailowo, także trzeba

napisać cv i wysłać aplikację na podany adres bądź aplikować poprzez portal internetowy,
– firmy skontaktują się w wybranymi osobami,
– portale na których można znaleźć aktualne oferty pracy: pracuj.pl, olx.pl, infoludek.pl, 

oferty.praca.gov.pl
– powstała w mediach społecznościowych  na Facebooku specjalna grupa o nazwie 

koronaworkers- oferty pracy w kwarantannie, która w jednym miejscu zbiera oferty 
pracy dla osób w trudnej sytuacji. Umieszczane ogłoszenia dostępne są tylko dla członków 
grupy. Uczestnictwo jest bezpłatne, wystarczy posiadać swój profil na Facebooku.
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• 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w 
wysokości 5 tys. zł.

• Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje 
blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.

• Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku 
opiekuńczego. Na podstawie art. 4 „specustawy”,w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa 
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, ubezpieczonemu 
zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. 
Zasiłek nie wchodzi do „puli” podstawowego zasiłku opiekuńczego.
Aby go otrzymać, wystarczy złożyć pracodawcy oświadczenie, którego wzór publikuje na swojej 
stronie internetowej ZUS. Standardowy druk Z-15, sł użący do dokumentowania prawa do 
„zwykłego” zasiłku opiekuńczego nie ma tutaj zastosowania.

• Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia 
miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. Brutto.

• Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich 
płacy.



• Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego 
związanych z epidemią.

• Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
Przez 3 miesiące zwolnieni będą ze składek ZUS samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, 
którzy zatrudniają nie więcej niż 9 osób, pod warunkiem, że ich przychody spadły o więcej niż
50 proc. w stosunku do lutego 2020 roku. Wszystkim firmom, które utrzymają miejsca pracy, 
państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia.

• Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy 
pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

• Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
• Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
• Przesunięcie płatności za media.
• Ochrona konsumentów.
• Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.

Pod tymi numerami telefonu można dowiedzieć się wszystkiego na temat ZUS
Konsultanci ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00–15:00.

Temat Telefon Godziny pracy

Informacje na temat świadczeń 
z powodu poddania się 
kwarantannie lub izolacji, a 
także odnośnie zasiłków 
opiekuńczych na czas opieki 
nad dzieckiem w związku z 
zamknięciem żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub 
szkoły.

22 290 87 01 7:00–15:00 
w dni robocze (pn.- pt.)

kompleksowa obsługa w 
sprawie wsparcia dla 
przedsiębiorców,

22 290 87 02 7:00–15:00 
w dni robocze (pn.- pt.)

Ogólna infolinia 22 560 16 00. 7.00-18.00 
w dni robocze (pn.- pt.)
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