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Dane z kraju i Opolszczyzny

2 czerwca 2020 r.



Tarcza Antykryzysowa – co to takiego? 
Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez Rząd RP, który ma ochronić polskie państwo 
i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. 
Opiera się na pięciu filarach:

• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników; 
• Finansowaniu przedsiębiorstw;
• Ochronie zdrowia;
• Wzmocnieniu systemu finansowego;
• Inwestycjach publicznych.





15,3 mld zł
łączna kwota wsparcia w ramach instrumentów Tarczy Antykryzysowej

6,08 mld zł
Dofinansowanie do 

wynagrodzeń

5,5 mld zł
Umarzalne pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorców

1,81 mld zł
Zwolnienia ze
Składek ZUS

1,92 mld zł
Świadczenie 
postojowe

Dane ZUS i SyriuszStd: stan na 1 czerwca 2020r.



Dane z SyriuszStd: stan na 1 czerwca 2020r.

4,31 mld zł przyznanego wsparcia na ochronę miejsc 
pracy z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych

> 92 mln zł przyznanego całościowego wsparcia 
w woj. opolskim w ramach FGŚP

Przyznane wsparcie



Dane z SyriuszStd: stan na 1 czerwca 2020r.

997,7 tys. Wspieranych miejsc pracy z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

20,9 tys.
Wspartych miejsc pracy w woj. opolskim
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych

Przyznane wsparcie



Dane z ZUS: stan na 1 czerwca 2020r.

1,92 mld zł łączna kwota wypłat w ramach 
świadczenia postojowego

5,19 mln zł kwota wypłat w woj. opolskim

Przyznane wsparcie



Dane z ZUS: stan na 1 czerwca 2020r.

979,1 tys. osób otrzymało świadczenie 
postojowe

Blisko 26 tys. osób otrzymało świadczenie 
postojowe w woj. opolskim

Przyznane wsparcie



Dane z SyriuszStd: stan na 1 czerwca 2020r.

5,5 mld zł kwota przyznanych pożyczek 
dla mikroprzedsiębiorców

132,4 mln zł kwota przyznanych pożyczek 
w woj. opolskim

Przyznane wsparcie



Dane z SyriuszStd: stan na 1 czerwca 2020r.

Umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (dane w %)

*procent wniosków rozpatrzonych pozytywnie w stosunku do ogółu złożonych
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Ochrona miejsc pracy

1,9 mln zł Dla firmy Neapco Europe sp. z o. o.

1,8 mln zł Dla firmy COROPLAST HARNESS TECHNOLOGY 

955,3 tys. zł Dla firmy Multiserwis Sp. z.o.o.

886,2 tys. zł Dla firmy GALMET Sp. z.o.o.

875,7 tys. zł Dla firmy Nowa Itaka Sp. z.o.o



Przyznane wsparcie 
woj. opolskie i pow. oleski

Województwo ogółem

• Liczba podmiotów, które uzyskały wsparcie 29,3 tys.

• Kwota udzielonego wsparcia ponad 276 mln złotych

Powiat oleski 

• Liczba podmiotów 1400
• Kwota wsparcia 10,2 mln złotych



Sytuacja na rynku pracy 

Województwo opolskie – dane ogółem 

BEZROBOCIE

• Liczba bezrobotnych w regionie 23 832 (od początku roku wzrost o 1 626);

• Stopa bezrobocia w regionie 6,5 % (styczeń – 6,1%, luty 6%, marzec 6%).

Powiat oleski – dane ogółem

• Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie 1 180 (od początku roku wzrost o 117);

• Stopa bezrobocia w powiecie 4,7 % (styczeń – 4,2%, luty 4,1%, marzec 4,2%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych PUP na koniec grudnia 2019 r. 21 418. W porównaniu z aktualnymi danymi 
to wzrost o 2 414.



13,2 13,6 13,8

15,3

13,7

11,5

9,8

8,4

6,7
5,9

6,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

OPOLSKIE 48 712 49 332 50 611 55 918 49 621 41 160 35 219 30 721 24 239 21 318 23 832

Liczba bezrobotnych stan wg stanu na koniec kwietnia  2010 – kwiecień 2020

Stopa bezrobocia na Opolszczyźnie

stan wg stanu na koniec kwietnia 2010 r. – kwiecień 2020 r.



Województwo opolskie – dane ogółem 

Tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny. Szacujemy, że wartość wsparcia 
oferowanego w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej wyniesie ponad 312 mld zł.



Tarcza Finansowa PFR dla Firm 
i Pracowników

100 mld zł na ochronę miejsc pracy i polskich przedsiębiorstw 
w ramach Tarczy Antykryzysowej



• Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości
100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika)
oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

• Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej
w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

• Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc
im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki
z koronawirusem.

Tarcza PFR

WAŻNE!

W programie subwencji z Tarczy Finansowej PFR, na wypłaty dla potencjalnych beneficejetów, pozostało jeszcze:
• 13 mld zł (dla mikrofirm)
• 20 mld zł (dla małych i średnich firm) 



Tarcza PFR

Tarcza Finansowa PFR w liczbach:

• Liczba firm, które skorzystały z Programu:           
222 834

• Liczba pracowników w tych firmach:                            
2 165 905

• Za pośrednictwem banków wypłacono 
już: 42 200 343 683 zł

kwota wypłacona 
mikroprzedsiębiorstwom: 12,3 mld
kwota wypłacona małym i średnim 
firmom: 30 mld
* stan na dzień 1 czerwca 2020



Sytuacja na rynku pracy 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

