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UWAGA!!!
WAŻNA ZMIANA USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020R. O SZCZEGLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z
ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORB ZAKAŹNYCH ORAZ
WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH TZW. TARCZA BRANŻOWA
Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że dnia 16.12.2020 r. weszły w życie zmiany
do ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych tzw. Tarcza branżowa – Dz.U. z 2020 r. poz. 2255 wprowadzające regulacje do aktualnie
obowiązujących form pomocy dla przedsiębiorców tj.:
Okres udzielania pomocy w ramach:
- art. 15zzb - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie
- art. 15zzc - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
- art. 15zzd – niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
- art. 15zzda – niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji
pozarządowych,
- art. 15zze - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,
- art. 15zze2 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz
jej jednostce organizacyjnej
został przedłużony do dnia 30.06.2021r. przy jednoczesnym określeniu granicznego terminu składania
wniosków o ww. wsparcie do dnia 10.06.2021r.
Uregulowana została kwestia śmierci wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie w ramach art.
15zzc:
w przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie,
spadkobiercy przedsiębiorcy nie będą obowiązani do zwrotu otrzymanego dofinasowania z tytułu
nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który wnioskodawca otrzymał
dofinansowanie. W przypadku, gdy spadkobierca dokona zwrotu do powiatowego urzędu
pracy otrzymanego przez zmarłego przedsiębiorcę dofinansowania, powiatowy urząd pracy zwraca
ponownie te środki bez odsetek na wniosek spadkobiercy. Zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia
doręczenia staroście wniosku o zwrot środków.
Uregulowana została kwestia śmierci wnioskodawcy, który otrzymał pożyczkę w ramach art. 15zzd:
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Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu także w przypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy
w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. W przypadku, gdy dokonano spłaty pożyczki, w części
lub całości, w związku ze śmiercią przedsiębiorcy w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
przekazane w ten sposób środki pieniężne podlegają zwrotowi bez odsetek na wniosek osoby, która
dokonała spłaty pożyczki. Zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia staroście wniosku o
zwrot środków.
Zmiany dot. śmierci wnioskodawcy wchodzą w życie z mocą od dnia 31.03.2020 r.
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