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REALIZACJA 

POŚREDNICTWA PRACY 

W WARUNKACH PANDEMII
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Napływające z kraju informacje 
o rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 

spowodowały, że w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Lęborku podjęto różnego rodzaju kroki mające 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientów 
i pracowników PUP.
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W początkowym okresie doradcy klienta 
kontaktowali się telefonicznie z osobami 

bezrobotnymi przed ustalonym terminem wizyty 
w PUP i informowali, że każda osoba, która źle się 

czuje lub ma objawy przeziębienia nie musi 
przychodzić do Urzędu osobiście – gotowość do 
podjęcia pracy była potwierdzana telefonicznie.
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Zamieszczamy na stronie internetowej Urzędu, 
profilu Facebook oraz aplikacji GoLębork 

komunikat z prośbą o załatwianiu spraw w miarę 
możliwości drogą telefoniczną / elektroniczną.

12. MARCA 2020
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Zamieszczamy za pomocą 
elektronicznych kanałów 

komunikacji apel 
Dyrektora o ograniczaniu 

wizyt w Urzędzie do 
absolutnego minimum.

13. MARCA 2020
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Zamykamy budynek Urzędu dla interesantów. 
Jednocześnie nie przerywamy pracy. 

Z wszystkimi klientami kontaktujemy się drogą 
telefoniczną lub elektroniczną. Informujemy na 
bieżąco naszych klientów o działaniach Urzędu 

i o realizowanych formach wsparcia (plakaty 
przy wejściu do Urzędu, informacja na stronie 

internetowej, profilu Facebook, aplikacji 
GoLębork).

17. MARCA 2020
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Zachowujemy zalecany reżim 
sanitarny – udostępniamy środki 

dezynfekujące, maseczki, 
rękawiczki, instalujemy przesłony 
z pleksi przy stanowiskach pracy –

wszystko po to, żeby ograniczyć 
ryzyko transmisji wirusa 

i zwiększyć poczucie 
bezpieczeństwa pracowników PUP.
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Organizujemy stanowisko do obsługi klientów
(w szczególności do rejestracji osób bezrobotnych) 

pozwalające na uniknięcie bezpośredniego kontaktu 
z klientem. Stanowisko wyposażone zostało w aparat 

telefoniczny oraz niezbędne środki dezynfekujące. 
Dodatkowo uruchamiamy 2 nowe numery 

telefonów w celu umożliwienia zdalnego kontaktu 
z pracownikami Urzędu większej liczbie interesantów.
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Wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu pracy Urzędu 
w związku z rozpoczęciem realizacji działań związanych 

z tzw. „Tarczą Antykryzysową” – optymalizujemy zasoby 
kadrowe przesuwając pracowników z innych działów w 

celu obsługi coraz większej liczby wniosków 
napływających od pracodawców lokalnego rynku pracy 

dotyczących instrumentów wsparcia z Tarczy.
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Naszym priorytetem staje się pomoc pracodawcom 
w utrzymaniu istniejących miejsc pracy dlatego 

wstrzymujemy przyjmowanie wniosków na realizację 
standardowych usług i instrumentów rynku pracy, 

a skupiamy się na sprawnej obsłudze wniosków o pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców oraz w późniejszym okresie -

wniosków o dofinansowanie dla samozatrudnionych oraz 
wniosków pracodawców o dofinasowanie części kosztów 

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
Od dnia 03.04.2020 r. rozpoczynamy wypłaty pożyczek.

02. KWIETNIA 2020
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Pomimo zamrożenia niektórych branż gospodarki 
część pracodawców w dalszym ciągu potrzebuje 

pracowników do swoich firm tworząc nowe 
miejsca pracy oraz uzupełniając luki kadrowe 

powstałe w wyniku przejścia części pracowników 
na zasiłki opiekuńcze.
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Realizacja ofert pracy staje się trudniejsza niż 
dotychczas ze względu na różne reakcje osób 
bezrobotnych – u niektórych osób lęk przed 
koronawirusem powoduje, że odmawiają oni 
przyjęcia propozycji pracy – jednakże PUP nie 

wyciąga wobec nich negatywnych konsekwencji 
wynikających z odmowy. 
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Pośredniczenie w znalezieniu pracowników oraz 
kierowanie na formy aktywne np. staże, wymaga 
teraz większych nakładów czasu i pracy ze strony 
pracowników PUP. Dodatkowym utrudnieniem 

jest pośredniczenie w realizacji ofert pracy 
w zasadzie wyłącznie poprzez środki zdalnej 

komunikacji.
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Liczba zgłoszonych ofert pracy
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Podjęcia pracy
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W związku z zamrożeniem branży hotelowej 
i gastronomicznej zmalała również liczba 

wpisanych do ewidencji oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 

Dopiero w miesiącach następujących po 
zniesieniu lockdown’u odnotowaliśmy w naszym 

powiecie wyraźny wzrost zgłoszonych oświadczeń 
(miesiące czerwiec i lipiec 2020 r.).
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Oświadczenia o powierzeniu 
pracy cudzoziemcom
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Wznawiamy nabory wniosków na wszystkie formy 
aktywne, w tym na dotacje na założenie firmy oraz 
refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy. Zauważamy spadek 
zainteresowania formami aktywnymi wśród 

pracodawców i osób bezrobotnych, co w warunkach 
niepewnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej 

wydaje się być uzasadnione.

02. CZERWCA 2020
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Mimo to dokładamy wszelkich starań aby 
wykonać zaplanowane na 2020 rok zadania 

w ramach projektów, co nie jest łatwe, ponieważ 
zauważyć można w szczególności spadek 

zainteresowania dotacjami na założenie firmy 
wśród osób młodych, którzy nie chcą 

podejmować ryzyka niepowodzenia swoich 
przedsięwzięć w dobie pandemii.



21

Za bardzo pomocne i przydatne uważamy czwartkowe 
spotkania z pracownikami innych Urzędów, na których 
swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami wymieniają 

się Koleżanki i Koledzy z Urzędów z naszego 
województwa.

Serdecznie za nie dziękujemy organizatorowi czyli 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Gdańsku oraz 

uczestnikom z Powiatowych Urzędów Pracy.

Dziękujemy!
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork

http://lebork.praca.gov.pl


