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Tarcza antykryzysowa - zmiany we wnioskach i umowach
W związku ze zamianą przepisów prawa w zakresie tarczy antykryzysowej, wnioski dotyczące
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (…), dofinansowania części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej (…), pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (…) złożone do
Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, a nierozpatrzone do dnia 23.06.2020 r. będą realizowane
na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 24.06.2020 r., bez konieczności dokonywania w
nich zmian. Umowy zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów ulegają zmianie z mocy
prawa i nie wymagają aneksowania.
Zmiana dotycząca części odnoszącej się do art. 15zzb - dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń pracowników (…) oraz art. 15zze - dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze
środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
Przedsiębiorca/organizacja pozarządowa nie musi składać comiesięcznych oświadczeń o
zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach ich wynagrodzeń i
należnych od tych wynagrodzeń składek. W zamian zobowiązuje się Wnioskodawcę do
poinformowania PUP o każdej zmianie danych wpływających na wysokość wypłacanego
dofinansowania w terminie 7 dni roboczych.
Ważna zmiana dotycząca umorzenia pożyczek
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało
z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia
tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek udzielonych po 01.04.2020 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086)
wprowadzająca zmiany w ustawie 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 późn. zm.)
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