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Z dniem 17 kwietnia zaczeła obowiązywać ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz.
695), która zmieniła niektóre zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.374 z późniejszymi zmianami) informujemy,
że na naszej stronie internetowej malbork.praca.gov.pl oraz portalu praca.gov.pl zostały zamieszczone
nowe zasady i wzory formularzy instrumentów finansowanych przez PUP w ramach pakietu tarczy
antykryzysowej (art. 15 zzb do15 zzd ww. ustawy).
Najistotniejsze zmiany dotyczą:
zwiększenia dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd ustawy). Będą mogły je
dostać również podmioty, które nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniały pracowników. Aby
skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3
miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego
przedsiębiorcy (art. 15 zzb ustawy) zniesiono obowiązek utrzymania w zatrudnianiu pracowników
objętych umową przez dodatkowy okres równy okresowi na jaki zostało przyznane
dofinansowanie. Wprowadzono zapis o utrzymaniu zatrudnienia pracowników objętych umową
tylko przez okres dofinansowania.
w ramach dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc ustawy)
zrezygnowano z obowiązku prowadzenia firmy po zakończeniu dofinansowania przez okres równy
temu okresowi. Według obowiązujących przepisów przedsiębiorca jest obowiązany do
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.
doprecyzowano zapisy dotyczące terminu od kiedy dofinansowanie w ramach art. 15 zzb i art. 15
zzc ustawy zostaje przyznane. Bez względu na termin złożenia wniosku, dofinansowanie
obowiązuje od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Zachęcamy do składania wniosków, niezbędne informacje można uzyskać drogą telefoniczną. Bardzo
prosimy o składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl. Oczywiście w
ostateczności można to zrobić również metodą tradycyjną, co jednak wydłuży proces wypłaty środków.
Zapewniamy, że wszystkie firmy z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, które
ucierpiały z powodu epidemii otrzymają pomoc gwarantowaną w ustawie.

https://malbork.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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