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Wydanie specjalne

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
w walce z COVID-19

Europejski Fundusz Społeczny

na Pomorzu Zachodnim



Z początkiem roku, nie tylko nasz kraj, ale cały świat stanął przed nowym wyzwaniem.

Wyzwaniem, które ciągle trwa i ma wpływ na wiele elementów naszego życia.  W ciągu tych

kilku miesięcy, zmieniło się wiele jego aspektów oraz wpłynęło na gospodarkę krajową

 i światową, na naszą pracę, ale i nasze życie prywatne. 

Po pierwsze - elastyczność

w działaniu !

działań. Jak rekrutować grupę? 
Co w przypadku problemów z zebraniem
uczestników projektu w związku z
wystąpieniem epidemii? Czy można
przeznaczyć środki z projektu na zakup
środków ochrony osobistej? Jak dokonywać
zakupów? 

Świat nie może zatrzymać się w miejscu.
Jednak pojawiło się wiele wątpliwości
dotyczących zwyczajowych dotychczas 

Konieczne było opracowanie rozwiązań 
i pokierowanie beneficjentów którzy już realizują
projekty. Złagodzono szereg przepisów,

dostosowując je do aktualnej sytuacji i
konieczności szybkiego działania.
Uelastyczniliśmy procedury i wdrożyliśmy
niezbędne usprawnienia umożliwiające dalszą
realizacje projektów. 

Zmiana terminu realizacji projektu

Modyfikacje zapisów umowy

Przebudowa budżetu

Przedłużaliśmy
terminy zobowiązań
wynikających 
z umowy,
akceptowaliśmy
zmiany w budżecie,
czy zmienialiśmy
zapisy w umowie,
gdyż zależało nam
na dalszej realizacji  

Wydaliśmy wskazówki dla Projektodawców
dotyczące wprowadzania danych do systemu  
LSI2014  w projektach realizujących wsparcie
na rzecz walki z COVID-19. Działając wspólnie
w ten sposób, chcieliśmy zminimalizować
trudną sytuację beneficjentów
korzystających ze środków Programu.
Ze względu na ograniczenia w spotykaniu się,
przyjęliśmy również inny schemat spotkań
informacyjnych. Stosując nowoczesne
narzędzia komunikacji przybrały one formułę
wideokonferencji online z możliwością
bezpośredniego zadawania pytań.

projektów.

Aspekt zdrowotny walki z koronawirusem
to jedno. Przeciwdziałanie negatywnym
skutkom gospodarczym to drugi, ale jakże
ważny element problemu z jakim przyszło
nam się wszystkim zmierzyć. Lockdown
i praktyczne zatrzymanie wszystkiego
w miejscu miało też ogromny wpływ
na działalność urzędu, obsługę i wdrażanie
funduszy oraz projektów. Okazało się,
że w bardzo krótkim czasie musieliśmy
dostosować siebie, przepisy prawa
i wymagania do zaistniałych oraz ciągle
dynamicznie zmieniających się warunków aby
umożliwić naszym projektodawcom
i uczestnikom ich projektów funkcjonowanie
w tych trudnym czasie. Dalej trzeba
pracować, wcielać w życie pomysły
i realizować założone projekty. Okazało się
się, że administracja może być elastyczna
w działaniu.

http://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/aktualnoci/wskazowki-dla-projektodawcow-dotyczace-wprowadzania-danych-do-systemu-lsi20/


Pakiet dla regionalnej

gospodarki !

W ramach środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych zastosowano pakiet
rozwiązań, który miał za zadanie pomóc
polskim firmom i ich pracownikom 
w przejściu przez kryzys wywołany
pandemią koronawirusa. Nie lada
wyzwaniem okazała się obsługa 3 726
wniosków, które wpłynęły do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
a pierwsze wnioski zarejestrowano tuż po 
1 kwietnia. Każdy wniosek musiał być
sprawdzony i zatwierdzony w niedługim
czasie, tak aby wsparcie błyskawicznie
trafiło do przedsiębiorców, a miejsca pracy
zostały utrzymane.

Liczba pracowników objęta

wsparciem:

7034 osoby - 
 przestój
ekonomiczny 

23 262 osoby
nieobjęte
przestojem
ekonomicznym

24 621 osoby - obniżony wymiaru czasu pracy 

Pierwsza reakcja w ramach

Tarczy

Ostatecznie do zachodniopomorskich
przedsiębiorców ma trafić ponad 232 mln 
z czego do wypłaty przygotowano już 
203 529 912,50 zł. Jak się okazuje środki te,
które otrzymają przedsiębiorcy będą
bezzwrotną pomocą w przypadku, gdy 
w okresie przyznanego świadczenia lub 
w trakcie wymaganego okresu zatrudnienia
po uzyskaniu świadczenia utrzyma
zatrudnienie czyli nie rozwiąże umowy 
o pracę z pracownikiem z przyczyn
niedotyczących pracownika, na którego
otrzymał świadczenie.

Ratujemy miejsca pracy
Z uwagi na konieczność podjęcia działań
skierowanych na walkę z epidemią wirusa
COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnego
wpływu na gospodarkę, podjęto decyzję o
przeznaczeniu środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) na
bezpośrednią pomoc na rzecz wsparcia
przedsiębiorców z naszego regionu.
Początkowo, Województwo
Zachodniopomorskie, skierowało ponad 66
mln zł ze środków Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020  oraz 72 mln zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
z zasobów Funduszu Pracy, dając
przedsiębiorcom możliwość
zrekompensowania części wynagrodzeń
pracowników wraz ze składkami 

ponoszonymi przez pracodawców na ich
(pracowników) ubezpieczenie społeczne. 
A po środki należało zgłaszać się
bezpośrednio do Powiatowych Urzędów
Pracy w miejscu, w którym funkcjonuje
przedsiębiorstwo.
To nie jedyne środki pochodzące 
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego, które
mają trafić do lokalnych przedsiębiorców. 
W trakcie realizacji jest projekt
Zachodniopomorski Pakiet Grantowy, gdzie
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
odpowiedzialny jest za rozdysponowanie
prawie 50 milionów złotych, 
dla przedsiębiorców którzy w związku 
z epidemią ponieśli straty na poziomie
minimum 50%. Projekt trwa, ale jeszcze 
w listopadzie fundusze te mają trafić na
konta poszkodowanych przedsiębiorców.

Własny biznes sposobem na

przetrwanie 
Pomimo podjętych działań różnych instytucji 
i podmiotów nie wszystkie miejsca pracy
udało się ochronić. Jak wskazują dane stopa
bezrobocia w naszym województwie wzrosła
do 7,8 %, co daje 116 % przyrost liczby
bezrobotnych w porównaniu z początkiem
roku. Obserwując zmiany na rynku pracy
podjęto decyzję o skierowaniu wsparcia
również do osób młodych do 30 roku życia,
które w następstwie epidemii utraciły
zatrudnienie po 1 marca 2020 r. W ramach 



Epidemia wymusiła na nas nie tylko
elastyczność w działaniu czy realizowaniu
projektów, ale i zmianę celu niektórych
działań. W licznych projektach umożliwiliśmy
zakup środków ochrony osobistej oraz
realizację założeń anty-covidowych. Część
z działań RPO WZ całościowo
nakierowaliśmy na walkę 
z koronawirusem. Na działania te
przeznaczono łącznie 77,5 mln zł, 
a wsparcie otrzyma kilkaset podmiotów 
w regionie takich jak szpitale, pogotowie
ratunkowe, jednostki ochotniczej straży
pożarnej, jednostki wodnego ochotniczego
pogotowia ratunkowego, szkoły,
przedszkola i żłobki.

projektu "Pracuj u siebie" planowane jest
wsparcie tych osób w zakładaniu i
prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej poprzez udzielenie pomocy
bezzwrotnej (dotacji) 
na utworzenie przedsiębiorstwa oraz
szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej, 
a także wsparcie pomostowe w okresie 
12 miesięcy. Już dziś na stronie możemy
sprawdzić, które będzie go realizował.  

Zdrowie najwyższy

priorytet !

Wsparcie placówek

medycznych i służb

ratowniczych

Ogromne ilości sprzętu medycznego, 
w tym tysiące pakietów ochrony osobistej,
masek, rękawiczek sfinansowanych zostanie
ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach realizacji
kilkudziesięciu projektów z Działania 7.7.
Sprzęt ten trafi nie tylko do miejsc 
z pierwszej linii frontu, czyli do szpitali 
w całym województwie
zachodniopomorskim, ale także do
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego, 119 jednostek Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

Wsparte jednostki medyczne i ratownicze 

https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/aktualnoci/poddzialanie-1-2-1-lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania/


Ochrona dla edukacji
27,5 mln zł przeznaczone zostało 
na realizację projektu mającego na celu
zabezpieczenie dzieci, młodzieży oraz kadry
pedagogicznej i niepedagogicznej ze
żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli 
i szkół, dla których organami prowadzącymi
są zachodniopomorskie JST. A to wszystko
w ramach jednego projektu realizowanego
przez Województwo Zachodniopomorskie,
w ramach którego wsparciem objęte
zostaną aż 132 podmioty. Do 2 października
lokalne Gminy, Miasta oraz Powiaty mogły
aplikować o środki na zabezpieczenie swoich
żłobków, przedszkoli, szkół i innych
placówek edukacyjnych, a już dziś realne
wsparcie trafia do tych jednostek. Do kogo
to wsparcie trafia możemy śledzić na
stronach realizatora

w zwalczaniu epidemii jest również
diagnostyka i wdrożenie rozwiązań
zidentyfikowanych w Zachodniopomorskim
Programie Monitorowania i Prewencji
Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i
Choroby COVID-19. W ramach
realizowanego przez Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
oraz partnerów, 

a również do 192 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Zakupiony sprzęt pozwoli
nie tylko na ochronę personelu
zatrudnionego w tych jednostkach, ale
ułatwi udzielanie pomocy. Prawie 35 mln
złotych trafi do tych jednostek przy
zachowaniu 100 % dofinansowania. 

przeprowadzonych
zostanie 50 000
testów
serologicznych oraz
5 000 testów
molekularnych 
na osobach w wieku
produkcyjnym 
z naszego regionu, 
a wyniki będą bazą
wyjściową do
prowadzenia
dalszych działań
w walce z tym
groźnym
przeciwnikiem. 

Prewencja i diagnostyka
Zachowanie środków ochrony osobistej jest
jednym, ale nie jedynym z elementów walki 
z koronawirusem. Istotną rolę  

SP Wojewódzki Szpital

Zespolony w Szczecinie

SP Specjalistyczny ZOZ

„Zdroje” w Szczecinie

SP ZOZ Szpital Wojewódzki

w Koszalinie

SP Specjalistyczny Zespół

Gruźlicy i Chorób Płuc 

w Koszalinie

SP Zespół Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Gryficach

Laboratoria w których

wykonywane będą testy

http://www.wws.wzp.pl/pomorze-zachodnie-bezpieczna-edukacja/lista-pozytywnie-ocenionych-wnioskow


Chcesz dowiedzieć się więcej?

odwiedź nasza stronę internetową: www.wup.pl/rpo

 śledź nas na facebooku: facebook.com/wupszczecin

  lub na twitterze: twitter.com/wup_szczecin

napisz do nas: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

zadzwoń: 91 42 56 163/164 lub 94 34 45 025/026

przyjdź: ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie lub 

      ul. Słowiańska 15A w Koszalinie

http://www.wup.pl/rpo
http://facebook.com/wupszczecin
http://twitter.com/wup_szczecin

