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Tarcza 7.0

PARTNER

zmiany w przepisach antykryzysowych i oferta ARP S.A.
Nowa tarcza antykryzysowa pozwala na uzyskanie
dopłat na bieżącą działalność i wynagrodzenia pracownicze przez firmy z kolejnych branż. Nowelizacja
specustawy o COVID-19 dała Radzie Ministrów upoważnienie do wydawania rozporządzeń także w sprawie pomocy udzielanej przez ZUS, tj. przyznawania
świadczenia postojowego i zwalniania z obowiązku
odprowadzania składek. Rozporządzeniem z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu

gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii
przyznano niektórym prowadzącym działalność oba
rodzaje pomocy. Uruchomione zostały dopłaty dla
przewoźników oraz operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rady
gmin zyskały uprawnienia do uchwalania zwolnienia
z opłat za korzystanie z koncesji na alkohol także
w 2021 r. Dodatkowe uprawnienia mają zachęcić do
oddawania krwi i osocza ozdrowieńców.

To niepełny katalog zmian w przepisach, które mają
pomóc w walce z koronakryzysem. Uzupełnia go oferta Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji Rozwoju
Przemysłu. Ta ostatnia ma dla małych i średnich
przedsiębiorstw pakiet produktów finansowych,
które pozwalają uzyskać finansowanie na bieżącą
działalność i inwestycje rozwojowe.
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W ybrane nowości

WSPARCIE
Z URZĘDÓW PRACY

WAŻNE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

Strona C2

Strony C6–8, C10–11, C12

Umożliwiono skorzystanie z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w wysokości 2000 zł miesięcznie oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
firmy w wysokości 5000 zł również m.in.
przedsiębiorcom prowadzącym hotele
i podobne obiekty, pola namiotowe i pola
kempingowe, agentom turystycznym i organizatorom turystyki.

Wprowadzono pomoc finansową dla
przewoźników osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu
się środkami publicznego transportu
zbiorowego.
Przyznano wsparcie finansowe dla twórców filmowych oraz dystrybutorów i kin
w postaci dotacji, pożyczek, poręczeń
i stypendiów.

Wprowadzono możliwość ubiegania się
o dotację od starosty m.in. dla prowadzących działalność usługową w zakresie rezerwacji oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Zwiększono krąg podmiotów, u których
można realizować bony turystyczne,
dzięki wprowadzeniu możliwości płatności bonem za imprezy turystyczne jednodniowe, które nie obejmują
noclegu.
Wydłużono czas obowiązywania przepisów, które w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego wprowadzają
limit maksymalnej wysokości kosztów
pozaodsetkowych kredytu.

WSPARCIE Z AGENCJI
ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
Strona C13

Wprowadzono możliwość zwolnienia
przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży,
z opłaty należnej za 2021 r.

Mikro, małe i średnie firmy mogą w sumie
ubiegać się za pośrednictwem ARP S.A.
o 2,6 mld zł finansowania.
1,7 mld zł – jest dostępne w ramach Tarczy
Antykryzysowej. Pieniądze mają być przeznaczone na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2.
Oferta jest bardziej elastyczna od proponowanej przez instytucje komercyjne, zarówno jeśli chodzi o warunki jej przyznawania jak i późniejszą spłatę.
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KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ ARP S.A.
Strona C13

SZKOLNICTWO
WYŻSZE
Strona C5

PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ ARP S.A.
W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Strony C14–C16

Pomoc jest skierowana do małych i średniej wielkości firm, potrzebujących
wsparcia z powodu negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na prowadzoną
przez nie działalność.

Pożyczki: obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale
obrotowym i obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń
w sektorze MSP.

Firmy, które potrzebują dodatkowych środków na finansowanie deficytu
w kapitale obrotowym lub finansowania na zakup maszyn i urządzeń za pomocą
leasingu czy możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków
transportu.

Leasing: operacyjny z karencją w spłacie dla klientów MSP,
operacyjny „maszyneria” bez wpłaty własnej lub z karencją
w spłacie dla klientów MSP na zakup maszyn i urządzeń.

Do pomocy kwalifikują się też podmioty potrzebujące uzyskania karencji w spłacie
i wydłużenia okresu finansowania.

Program wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na spłatę
rat leasingowych.

Umożliwiono uczelniom dokonywanie
zmian w uchwałach ustalających sposób,
warunki, tryb i terminy rekrutacji na studia
rozpoczynające się w II semestrze roku
akademickiego 2020/2021 oraz w roku
akademickim 2021/2022.
Zniesiono wymogi uchwalenia zmian w regulaminie studiów na pięć miesięcy przed
rozpoczęciem roku akademickiego oraz
ich wejścia w życie z początkiem roku akademickiego, a także skrócono termin
uzgodnień z samorządem studenckim do
10 dni roboczych.
Wprowadzono możliwość zmniejszenia
przez senat uczelni wymiaru praktyk zawodowych w czasie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni w przypadku studiów o profilu praktycznym.
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Wydane na jej podstawie rozporządzenie pozwala na uzyskanie dopłat na bieżącą działalność i wynagrodzenia
pracownicze dla kolejnych branż. Niektórzy o pomoc będą mogli wystąpić po raz drugi

Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152; dalej:
rozporządzenie) zmodyfikowało zasady i krąg podmiotów
mogących otrzymać wsparcie finansowe w związku z ograniczeniami nakładanymi na poszczególne branże gospodarki.
Zmiany dotyczą m.in. dofinansowań do wynagrodzeń pracowników i dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanych na podstawie, odpowiednio, art. 15gga i art. 15zze4 ustawy z 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r.
poz. 159; dalej: specustawa). Od 1 lutego przedsiębiorcy będą
mogli składać wnioski na nowych zasadach.

ochrona miejsc pracy
Zgodnie z art. 15gga specustawy przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność gospodarczą, oznaczoną kodami PKD wymienionymi w ust. 1 przepisu, uprawnieni są do
otrzymania świadczenia w wysokości 2000 zł miesięcznie
na każdego pracownika z uwzględnieniem wysokości etatu. Świadczenie przysługuje za maksymalny okres trzech
miesięcy, a jednym z warunków jego otrzymania jest spadek
przychodu o co najmniej 40 proc. w okresie porównawczym.
Rozporządzenie, wydane m.in. na podstawie art. 15ggb
specustawy, w pierwszej kolejności rozszerza dotychczasowy krąg podmiotów, które uprawnione są do otrzymania świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (par. 1
ust. 1 rozporządzenia). Dotyczy to pięciu nowych rodzajów
działalności według klasyfikacji PKD, które nie były ujęte
w dotychczasowych przepisach: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z,
79.11.A oraz 79.12.Z. tabela Chodzi m.in. o branżę hotelarską i turystyczną.
Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie
działalności gospodarczej oznaczonej jednym z ww. kodów PKD jako działalności przeważającej, według stanu
na 30 listopada 2020 r. Jest to zmiana w stosunku do dotychczasowych przepisów, w przypadku art. 15gga specustawy stan ten badany jest bowiem na 30 września 2020 r.
W tym wypadku przesądza wpis w rejestrze REGON na
dzień wskazany powyżej. przykład 1
Kolejnym niezbędnym warunkiem jest wystąpienie spadku przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów podatkowych w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w następstwie wystąpienia
COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym
miesiącu roku poprzedniego. Zatem podobnie jak art. 15gga
specustawy rozporządzenie przewiduje dwa okresy porównawcze do wyboru, które uprawniają do otrzymania świadczenia. Pierwszy z nich polega na porównaniu przychodów z jednego spośród trzech miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku z miesiącem poprzednim. Druga możliwość to porównanie wybranego miesiąca z miesiącem
analogicznym w roku poprzednim. W praktyce z uwagi
na termin wejścia w życie przepisu pierwszym miesiącem
spadkowym, który będzie mógł być badany, jest styczeń br.
Wsparcie jest przyznawane na okres maksymalnie trzech
miesięcy, licząc od miesiąca złożenia wniosku, i wypłacane
w trzech miesięcznych transzach. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku w lutym świadczenie będzie przysługiwało do wynagrodzeń maksymalnie za luty, marzec
i kwiecień. przykład 2
Kolejnym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na 30 listopada 2020 r. Oznacza to przede wszystkim, że o świadczenia nie będą mogli się starać ci, którzy
rozpoczęli działalność po tym dniu. Wątpliwości budzi natomiast możliwość otrzymania świadczeń przez przedsiębiorców, którzy na ten dzień mieli zawieszone wykonywanie
działalności. Mając jednak na uwadze brzmienie art. 15zze4
specustawy, który wyraźnie wyłącza takich przedsiębiorców, to – wnioskując a contrario – należy uznać, że skoro w przypadku świadczeń z art. 15gga i rozporządzenia
prawodawca nie przewidział takiego wyłączenia, to tacy
przedsiębiorcy są uprawnieni do ich otrzymania.
Rozporządzenie wydłuża również maksymalny termin
na złożenie wniosku. Artykuł 15gga specustawy przewiduje na to czas do 28 lutego br. Rozporządzenie natomiast pozwala na złożenie wniosków do 31 marca br. Dzięki temu
świadczenia będą mogły uzyskać podmioty, które 40-proc.
spadek odnotują dopiero w lutym br. Zgodnie z rozporządzeniem luty może być ostatnim miesiącem spadkowym,
choć niewykluczone, że Rada Ministrów w drodze kolejnego rozporządzenia wydłuży termin na składanie wniosków.
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Od 1 lutego wsparcie z tarczy 6.0 zostanie rozszerzone
Paweł Sych
radca prawny, starszy prawnik,
zarządzający zespołem wsparcia
dot. Tarczy Antykryzysowej,
PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global
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Tabela. Jakie PKD dodano
PKD

Rodzaj działalności

Zwolnienie ze składek oraz świadczenie postojowe kolejny raz
Grudniowa nowelizacja specustawy o COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159) dała Radzie Ministrów upoważnienie do wydawania rozporządzeń także w sprawie pomocy udzielanej przez ZUS, tj. przyznawania świadczenia postojowego i zwalniania z obowiązku odprowadzania składek. Rozporządzeniem z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152) przyznano niektórym prowadzącym działalność oba rodzaje pomocy.
Poniżej omawiamy szczegóły nowej regulacji, która wejdzie w życie 1 lutego br., i jej odmienności względem przepisów specustawy.

Nowe PKD dla wsparcia z art. 15gga i 15zze4 specustawy (dofinansowanie i dotacja)
55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

Nowe PKD dotyczące wyłącznie wsparcia z art. 15zze4 specustawy (tylko dotacja)
52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyﬁkowana

przykład 1

Istotna data
Przedsiębiorca dokonał wpisu do rejestru REGON działalności przeważającej w zakresie PKD 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty
zakwaterowania) 1 grudnia 2020 r. Już wcześniej ten kod PKD miał wymieniony w rejestrze REGON wśród rodzajów działalności, jednak nie jako działalność przeważającą. Taki przedsiębiorca nie będzie mógł uzyskać świadczenia ani na podstawie
art. 15gga, ani rozporządzenia. Natomiast byłby uprawniony do otrzymania świadczeń – albo na dotychczasowych, albo na
nowych zasadach – gdyby np. od 1 stycznia do 29 listopada ub.r. miał wpis działalności przeważającej 56.10.A, czyli prowadzenie restauracji, a od 30 listopada działalność hotelarską – 55.10.Z.

przykład 2

Które miesiące badamy
Przedsiębiorca, który chce złożyć wniosek o świadczenia za luty, marzec i kwiecień br., musi zbadać spadek przychodów ze stycznia br., grudnia lub listopada 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.
Jeżeli więc porównując styczeń br. do stycznia 2020 r. lub do grudnia 2020 r., spadek wyniesie co najmniej 40 proc., to przedsiębiorca będzie uprawniony do otrzymania świadczenia. Analogicznie będzie w przypadku badania spadku w grudniu lub listopadzie.
Co ważne, wystarcza, aby spadek wystąpił w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Joanna Śliwińska
joanna.sliwinska@infor.pl

świadczenie postojowe
To świadczenie przysługuje przedsiębiorcom na zasadach określonych w art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza specustawy o COVID-19. Warunkiem jest, aby 30 listopada
2020 r. prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, której przeważający rodzaj powinien być oznaczony
jednym z kodów PKD wymienionych w rozporządzeniu.
Równoczesnie warunkiem jest, aby przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej
o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego. Ponadto przedsiębiorca nie będzie mógł
podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
z wyjątkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnym
i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W odniesieniu do niektórych rodzajów działalności świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie, a w przypadku innych – dwukrotnie. ramka 1
Podobnie jak wnioski o inne rodzaje świadczenia postojowego, także i ten można złożyć jedynie w formie
elektronicznej. Nie ulegają zmianie zasady określania
wysokości świadczenia. Przysługuje ono w dotychczasowej kwocie, a więc 2080 zł. Przewidziano także wyjątek,
a więc świadczenie w niższej wysokości (1300 zł), które
otrzymają prowadzący działalność opłacający podatek
w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia

z VAT. Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, nie podlega ono także ani oskładkowaniu, ani opodatkowaniu.
Istnieją jednak pewne odrębności w stosunku do przepisów specustawy o COVID-19. Otóż do przyznania świadczenia nie stosuje się warunków określonych w art. 15zq ust. 4
pkt 1 i 2 oraz ust. 7 specustawy. Oznacza to, że nie jest wymagane, aby przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i osiągał niższy
przychód o co najmniej 15 proc. od przychodu uzyskanego
w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. W przypadku zaś
osoby, której przeważającą działalnością jest ta określona kodem 79.90.A, nie jest wymagane, aby zawiesiła prowadzenie tej działalności po 31 sierpnia 2019 r., w przypadku gdy
działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż dzieewięć miesięcy.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii – jest to termin wspólny dla wszystkich rodzajów świadczenia postojowego.

zwolnienie ze składek
Rozporządzenie przewiduje także zwolnienie ze składek (na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych)
dla płatników prowadzących na 30 listopada 2020 r. jako
przeważającą działalność określoną kodami PKD wskazanymi w par. 10 rozporządzenia. ramka 2 Podobnie jak
w przypadku świadczenia postojowego, uprawnionych

Ramka 1

przykład 3

do zwolnienia ze składek także podzielono na dwie grupy
ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. Pierwsza
z nich otrzyma zwolnienie tylko za styczeń 2021 r., druga
zaś za grudzień 2020 r. oraz styczeń 31 stycznia 2021 r. Rozporządzenie stanowi, że zwolnienie przysługuje na zasadach określonych w art. 31zo–31zx specustawy o COVID-19
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Prawo do
zwolnienia będą więc miały różne grupy płatników wymienione w art. 31zo, o ile spełnią poniższe wymagania.
Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie uwzględnia się liczby ubezpieczonych
zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo specustawy o COVID-19.
Pierwszym warunkiem zwolnienia ze składek jest, aby
przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy
co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego
w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego, jeśli przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik
składek przed 1 listopada 2020 r. Kolejnym warunkiem jest
przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za okres objęty zwolnieniem
nie później niż do 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek jest zwolniony z obowiązku ich składania.
Opłacone już składki podlegają zwrotowi na ogólnych
zasadach wynikających z ustawy z 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).
Wniosek w sprawie zwolnienia należy złożyć do 31 marca 2021 r.
©℗

Ramka 2

Po raz kolejny

Działalność uprawniająca do świadczenia postojowego

Działalność uprawniająca do zwolnienia ze składek

W styczniu br. przedsiębiorca złożył wniosek o dotację w wysokości 5000 zł z powodu spadku przychodów w grudniu 2020 r.
i dotacja została mu wypłacona. Jeżeli się okaże, że przychody ze stycznia br. w porównaniu z przychodami ze stycznia roku
ubiegłego również będą niższe o 40 proc., to przedsiębiorca będzie mógł złożyć w lutym wniosek o ponowne przyznanie dotacji.

47.71.Z
47.72.Z
47.81.Z

47.71.Z
47.72.Z
47.81.Z
47.82.Z
47.89.Z
49.32.Z
49.39.Z

Przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski w marcu, otrzymają
więc świadczenia na dofinansowanie wynagrodzeń za marzec, kwiecień i maj. Wątpliwości budzi natomiast maksymalny termin na składanie wniosków przez przedsiębiorców wymienionych dotychczas w art. 15gga. Mając jednak
na uwadze brzmienie par. 3 rozporządzenia oraz art. 15gga
specustawy, uznać należy, że wydłużenie terminu dotyczy
wszystkich wniosków o świadczenia z art. 15gga, a nie tylko tych wskazanych w par. 1 ust. 1 rozporządzenia. Za taką
interpretacją przemawia również konstrukcja par. 1 ust. 2
i par. 2 rozporządzenia, które odwołują się do działalności
wskazanej w par. 1 ust. 1 (a więc nowo dodanych rodzajów
działalności), natomiast par. 3 takiego odwołania nie zawiera.
Wnioski składa się podobnie jak dotychczas na pośrednictwem elektronicznego formularza znajdującego się na
platformie praca.gov.pl. Oprócz wielu oświadczeń do wniosku należy dołączyć formularz, w którym trzeba umieścić
informacje o otrzymanej wcześniej pomocy publicznej.

dotacje na pokrycie bieżących kosztów
Artykuł 15zze4 specustawy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą według wskazanych w przepisie kodów PKD przewiduje dotację przyznawaną przez
starostę na pokrycie bieżących kosztów działalności w maksymalnej wysokości do 5000 zł. Mogą ją otrzymać jedynie mikro i mali przedsiębiorcy. Definicje mikro i małego
przedsiębiorcy zawarte są w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 162). Zgodnie z tymi definicjami mikroprzedsiębiorcą
jest przedsiębiorca, który zatrudnia średniorocznie mniej
niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 mln euro, a małym przedsiębiorcą – ten, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników
i którego roczny obrót lub roczna bilansowa nie przekracza 10 mln euro. Warunki te muszą być spełnione łącznie.
Z dofinansowania wyłączeni są więc średni i duzi przedsiębiorcy, czyli wystarczy, że podmiot zatrudnia co najmniej
50 pracowników lub jego obrót wynosi co najmniej 10 milionów euro, aby nie mógł skorzystać z dotacji.
Paragraf 7 rozporządzenia również rozszerza krąg podmiotów, które mogą otrzymać dotację. W tym przypadku
rozszerzenie obejmuje kody PKD dodane też w przypadku
świadczeń na ochronę miejsc pracy, a ponadto także kody:
52.32.Z, 79.90.A i 79.90.C. tabela Podobnie jak w wypadku dofinansowań do wynagrodzeń, działalność przeważająca ustalana jest na 30 listopada 2020 r. zgodnie z wpisem w reje-

strze REGON. W przypadku tej formy dotacji z możliwości
jej otrzymania wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy na 30 listopada 2020 r. mieli zawieszone wykonywanie działalności.
Kolejnym warunkiem uprawniającym do otrzymania dotacji jest wystąpienie spadku przychodów. Spadek musi wynosić co najmniej 40 proc. i dotyczyć miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. W tym wypadku, inaczej niż
w przypadku świadczeń z art. 15gga specustawy, nie można wybrać jednego z trzech miesięcy poprzedzających, ale
musi to być konkretnie miesiąc sprzed złożenia wniosku.
Dlatego istotne jest, aby wniosek złożyć niezwłocznie po
ustaleniu spadku za poprzedni miesiąc. Spadek ten ustala się, porównując przychody z działalności gospodarczej
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do miesiąca poprzedniego lub analogicznego z roku wcześniejszego. Ponieważ maksymalny termin na złożenie wniosku to
również 31 marca br., a termin wejścia w życie przepisu to
1 lutego br., to w rzeczywistości jedynymi miesiącami spadkowymi uprawniającymi do otrzymania dotacji są styczeń
(dla wniosków składanych w lutym) i luty br. (dla wniosków
składanych w marcu).
Istotną konsekwencją wprowadzenia przez rozporządzenie przepisów dotyczących dotacji jest możliwość otrzymania środków, nawet jeżeli przedsiębiorca już wcześniej skorzystał z dotacji. przykład 3
Powyższa interpretacja wynika przede wszystkim z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15zze5 ust. 1 specustawy, który przewiduje, że Rada Ministrów może rozporządzeniem nadać starostom uprawnienie do udzielania
dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wszystkim bądź niektórym mikro
oraz małym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dotację
zgodnie z art. 15zze4, lub do udzielania tej dotacji innym
mikro lub małym przedsiębiorcom. Tym samym par. 7
ust. 1 rozporządzenia pozwala na przyznanie dotacji firmom, które już ją otrzymały wcześniej, jak również rozszerza krąg uprawnionych na tych, którzy dotychczas
nie byli uprawnieni ze względu na brak właściwego PKD
wskazanego w art. 15zza4 specustawy.
Nabór i obsługę wniosków w imieniu starostów prowadzą powiatowe urzędy pracy, natomiast same wnioski
składane są jak dotychczas drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Podobnie jak w przypadku
wniosków o świadczenia z art. 15gga specustawy oprócz
oświadczeń i danych dotyczących przedsiębiorcy należy
dołączyć wypełniony formularz zawierający informacje
o uzyskanej pomocy publicznej.

47.82.Z
47.89.Z
49.39.Z
55.10.Z
55.20.Z
55.30.Z
56.10.A
56.10.B
56.21.Z
56.29.Z
56.30.Z
59.11.Z
59.12.Z
59.13.Z
59.14.Z
59.20.Z
74.20.Z
77.21.Z
79.11.A
79.12.Z
79.90.A
79.90.C
82.30.Z
85.51.Z
85.52.Z
85.53.Z
85.59.A
85.59.B
86.10.Z
86.90.A
86.90.D
90.01.Z
90.02.Z
90.04.Z
91.02.Z
93.11.Z
93.13.Z
93.19.Z
93.21.Z
93.29.A
93.29.B
93.29.Z
96.01.Z
96.04.Z

– Sprzedaż detaliczna odzieży w sklepach
– Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w sklepach
– Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach
– Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach
– Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
– Pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie indziej niesklasyﬁkowany (np. wynajem
autobusu z kierowcą, działalność kolejek linowych, wyciągów narciarskich)
– Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
– Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
– Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
– Restauracje i inne stałe palcówki gastronomiczne
– Ruchome placówki gastronomiczne
– Przygotowanie i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
– Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
– Przygotowywanie i podawanie napojów
– Działalność związana z produkcją ﬁlmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
– Działalność postprodukcyjna związana z ﬁlmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
– Działalność związana z dystrybucją ﬁlmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
– Działalność związana z projekcją ﬁlmów
– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
– Działalność fotograﬁczna
– Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
– Działalność agentów turystycznych
– Działalność pośredników turystycznych
– Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
– Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyﬁkowana
– Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
– Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
– Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
– Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
– Nauka języków obcych
– Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyﬁkowane
– Działalność szpitali, ale tylko w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym
rehabilitacji leczniczej,
– Działalność ﬁzjoterapeutyczna
– Działalność paramedyczna
– Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
– Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
– Działalność obiektów kulturalnych
– Działalność muzeów
– Działalność obiektów sportowych
– Działalność obiektów służących poprawie kondycji ﬁzycznej
– Pozostała działalność związana ze sportem
– Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
– Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych
form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach
o zamkniętej przestrzeni
– Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyﬁkowana
– Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
– Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
– Działalność usługowa związana z poprawą kondycji ﬁzycznej

Uwaga! Podkreślono rodzaje działalności, których wykonywanie pozwala na jednokrotne pobranie
świadczenia. W pozostałych przypadkach możliwe jest pobranie świadczenia dwukrotnie.
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– Sprzedaż detaliczna odzieży w sklepach
– Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w sklepach
– Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach
– Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach
– Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
– Działalność taksówek osobowych
– Pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie indziej niesklasyﬁkowany (np. wynajem
autobusu z kierowcą, działalność kolejek linowych, wyciągów narciarskich)
– Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
– Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
– Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
– Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
– Restauracje i inne stałe palcówki gastronomiczne
– Ruchome placówki gastronomiczne
– Przygotowanie i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
– Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
– Przygotowywanie i podawanie napojów
– Działalność związana z produkcją ﬁlmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
– Działalność postprodukcyjna związana z ﬁlmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
– Działalność związana z dystrybucją ﬁlmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
– Działalność związana z projekcją ﬁlmów
– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
– Działalność fotograﬁczna
– Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
– Działalność agentów turystycznych
– Działalność pośredników turystycznych
– Działalność pilotów wycieczek o przewodników turystycznych
– Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyﬁkowana
– Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
– Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
– Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
– Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
– Nauka języków obcych
– Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyﬁkowane
– Działalność szpitali, ale tylko w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym
rehabilitacji leczniczej,
– Działalność ﬁzjoterapeutyczna
– Działalność paramedyczna
– Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
– Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
– Działalność obiektów kulturalnych
– Działalność muzeów
– Działalność obiektów sportowych
– Działalność obiektów służących poprawie kondycji ﬁzycznej
– Pozostała działalność związana ze sportem
– Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
– Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych
form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach
o zamkniętej przestrzeni
– Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyﬁkowana
– Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
– Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
– Działalność usługowa związana z poprawą kondycji ﬁzycznej

Uwaga! Podkreślono rodzaje działalności, których wykonywanie pozwoli na uzyskanie zwolnienia
za styczeń. W pozostałych przypadkach zwolnienie dotyczy okresu grudzień–styczeń.
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Dla kogo

Tak było

Tak jest

n Pracodawcy,
w szczególności zakłady
aktywności zawodowej
(ZAZ)
n Pracownicy
niepełnosprawni

n Dotychczas pracodawca będący ZAZ mógł
ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia
wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym. Do wniosku trzeba było dołączyć
m.in. zestawienie przychodów z działalności
za IV kwartał poprzedniego roku
oraz kopie umów, które nie mogły być
wykonane z powodu COVID-19.
n Na złożenie wniosku było 30 dni od dnia
wypłacenia wynagrodzeń pracownikom.

n Obecnie ZAZ może ubiegać się o rekompensatę poniesionych
za dany miesiąc kosztów płacy. Nowością są trzy sposoby ustalenia kwoty tej rekompensaty, w zależności od liczby dni przestoju
w danym miesiącu i spadku przychodu. Do wniosku o pomoc
ﬁnansową nie trzeba już dołączać zestawienia przychodów i kopii
niewykonanych umów. Wymagane są natomiast m.in. oświadczenia o liczbie dni przestoju w miesiącu objętym wnioskiem
oraz o wysokości przychodu osiągniętego w miesiącach wskazywanych we wniosku.
n Teraz wniosek o rekompensatę składa się w terminie dwóch
miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, którego on dotyczy.

n Art. 1 pkt 5 nowelizacji w art. 15a specustawy
zmienia ust. 1, ust. 3 pkt 3,
ust. 4 i ust. 5 oraz dodaje
ust. 4a.
n Art. 1 pkt 10 nowelizacji
zmienia art. 15zzf1 specustawy.
n Art. 25 nowelizacji.

n Pracodawcy

n Obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o 5 proc. dla ﬁrm z certyﬁkatem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
następowało, począwszy od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym o uzyskaniu certyﬁkatu zawiadomiono zarząd funduszu.

n Doprecyzowano, że obniżenie wpłat na PFRON dla ﬁrm
z odpowiednim certyﬁkatem będzie teraz liczone, począwszy
od wpłat należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc,
w którym pracodawca zawiadomił fundusz o uzyskaniu
certyﬁkatu.

n Art. 4 nowelizacji w art. 21
u.r.z.n. uchyla ust. 1a i dodaje
ust. 8.

Zagadnienie

Dla kogo

Zmiana terminu obniżenia
wpłat na PFRON

Podstawa prawna

Określenie formy zgody
na przeznaczenie środków
ZFRON i ZFA na pomoc
pracownikom

n Zakłady aktywności
zawodowej
n Pracodawcy mający
status zakładu pracy
chronionej
n Pracownicy niepełnosprawni

n Dotychczas przepisy nie określały formy
wyrażenia przez PFRON zgody na przeznaczenie części środków zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakładowego funduszu
aktywności (ZFA) na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy czy
wynagrodzenia i pomoc bytową dla
pracowników.

n Obecnie zgoda PFRON na przeznaczenie części środków
ZFRON lub ZFA na utrzymanie miejsc pracy czy wsparcie zatrudnionych ma być wydawana w formie decyzji administracyjnej.
Od niej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
do funduszu.

n Art. 4 nowelizacji
w art. 68gd u.r.z.n. zmienia
ust. 2 i 3 oraz dodaje ust. 2a.
n Art. 34 nowelizacji.

Zniesienie ograniczenia
dla pomocy publicznej

n Pracodawcy

n Na mocy dotychczasowych regulacji
pomoc publiczna przewidziana w u.r.z.n.
mogła być udzielana pracodawcom
w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc
publiczna tylko do końca 2020 r.

n Po zmianach pomoc publiczna przewidziana w u.r.z.n. może
być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej
jako pomoc publiczna bez ograniczeń czasowych.

n Art. 4 nowelizacji zmienia
art. 68ge u.r.z.n.

Zmiany dotyczące zajęć
w centrach integracji
społecznej

n Centra integracji
społecznej
n Uczestnicy CIS
(m.in. bezrobotni,
niepełnosprawni)

n Dotychczas choroba czy usprawiedliwiona
nieobecność na zajęciach w CIS powodowały obniżenie wypłaty świadczenia
integracyjnego o 1/40 za każdy dzień.

n Obecnie uczestnik zajęć zachowuje świadczenie w pełnej
wysokości w razie objęcia go kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Ponadto w sytuacji gdy zawieszenie zajęć przez
wojewodę z powodu COVID-19 trwa łącznie przez ponad trzy
miesiące, kierownik CIS może przedłużyć okres uczestnictwa
w zajęciach CIS o ten okres.

n Art. 1 pkt 6 nowelizacji w art. 15c specustawy
zmienia ust. 1, i 3 oraz dodaje
ust. 4.
n Art. 26 nowelizacji.

Uprawnienia dawców krwi i osocza
Zwolnienia od pracy,
ulgowe przejazdy
i świadczenia medyczno-farmaceutyczne

n Dawcy krwi i osocza,
w tym pracownicy
n Pracodawcy

n Dotychczas honorowemu dawcy krwi
przysługiwało zwolnienie od pracy w dniu,
w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi oraz
zwrot utraconego zarobku. Należał się mu
także zwrot kosztów przejazdu do jednostki
publicznej służby krwi i posiłek regeneracyjny.

n W okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii honorowy
dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze
po chorobie COVID-19, ma prawo do dwóch dni zwolnienia
od pracy (w dniu oddania krwi i następnym). Jeśli oddał
co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, to nabywa
też uprawnienie do 33-proc. ulgi na przejazdy w publicznym
transporcie zbiorowym (przez sześć miesięcy od wystawienia
zaświadczenia), a także prawo do korzystania poza kolejnością
ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych w aptekach
(przez 12 miesięcy od wystawienia zaświadczenia; to uprawnienie
traci moc po roku od wejścia nowelizacji w życie).

n Art. 1 pkt 34 nowelizacji
zmienia art. 36 specustawy.
n Art. 3 nowelizacji zmienia
art. 9 i dodaje art. 9a u.p.s.k.
i dodaje pkt 12 w art. 47c
u.ś.o.z.
n Art. 7 i 33 nowelizacji.

Tak było

Wypełnienie luki
m.in. w zakresie
możliwości
skoszarowania
pracowników

n Pracodawcy
– przedsiębiorstwa
energetyczne
wytwarzające
oraz przesyłające
lub dystrybuujące
ciepło
n Zatrudnieni
w nich pracownicy

n Dotychczas przepisy wyraźnie przewidywały, że ze szczególnych uprawnień
przewidzianych m.in. dla przedsiębiorstw
infrastruktury krytycznej mogły skorzystać
np. elektrownie czy spółki wodociągowe. Powstała wątpliwość, czy z takich
uprawnień mogą korzystać również przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające
oraz przesyłające lub dystrybuujące ciepło.

n Pracodawcy
n Pracownicy

n Ważność uprawnień inspektorów ochrony
radiologicznej oraz uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie
dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej (m.in. operatorów
urządzeń do teleradioterapii) specustawa
przedłużyła o 9 miesięcy, w sytuacji gdy
wygasałyby one w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego, epidemii, albo do 30 dni
po ich odwołaniu.
n Świadectwa potwierdzające posiadanie
kwaliﬁkacji do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, których
ważność miała wygasnąć między 1 marca
a 30 grudnia 2020 r., zachowały ważność
do 31 grudnia 2020 r. Pozwolono też na
zdalne przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego te kwaliﬁkacje do końca ub.r.

n Przedłużono ważność:
– uprawnień dotyczących ochrony radiologicznej – do 18 miesięcy
od dnia upływu terminu ich ważności;
– świadectw kwaliﬁkacji w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, które miały stracić ważność
od 1 marca 2020 r. – do 180 dni od dnia następującego po
dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii/
nadzwyczajnego; zniesiono też ograniczenie czasowe w zakresie zdalnego przeprowadzania egzaminu sprawdzającego te
kwaliﬁkacje;
– zaświadczeń kwaliﬁkacyjnych techniczno-dozorowych, które
miały stracić ważność od 1 marca 2020 r. – do 180 dni od dnia
następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii/ nadzwyczajnego;
– świadectw kwaliﬁkacyjnych spawaczy, operatorów spawania oraz zgrzewaczy tworzyw sztucznych, które miały stracić
ważność od 1 marca 2020 r. – do 180 dni od dnia następującego
po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii/
nadzwyczajnego.

specustawa – ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U.
z 2021 r. poz. 159)
nowelizacja – ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
k.p.c. ‒ ustawa z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
p.p.s.a. – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325; ost.zm.
Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
p.s.w.n. – ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.c. – ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 35; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.e.r.f.u.s. ‒ ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 53;
ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)

u.n.p.p. ‒ ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.p.a. ‒ ustawa z 26 maja 1982 r. ‒ Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 651; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320)
u.p.b.t. – ustawa z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym
(Dz.U. poz. 1262; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.p.e.a. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427; ost.zm. Dz.U. z 2021 r.
poz. 159)
u.p.s.k. – ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1777; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.r.z.n. – ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.s.i.o.z. – ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 702; ost.zm. Dz.U.
z 2021 r. poz. 159)
u.s.i.s. – ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym
Systemie Informacyjnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1844; ost.zm.
Dz.U. z 2021 r. poz. 159)

u.s.i.w. – ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. poz. 695; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.s.w.ż.z. – ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 860; ost.zm. Dz.U.
z 2021 r. poz. 159)
u.ś.o.z. – ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1398; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.t.k. ‒ ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 860; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.w.r.s.p.z. ‒ ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821; ost.zm. Dz.U.
z 2021 r. poz. 159)
u.z.k. – ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
u.z.l.l.d. – ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514; ost.zm. Dz.U. z 2021 r.
poz. 159)
u.z.z.z.c.z. – ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1845; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)

n Przesądzono, że obecnie z uprawnień dla przedsiębiorstw
infrastruktury krytycznej, w tym z możliwości koszarowania
pracowników, mogą korzystać również pracodawcy zatrudniający
pracowników w przedsiębiorstwach, których działalność polega
na zapewnieniu funkcjonowania źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych (czyli m.in. elektrociepłownie, ciepłownie i operatorzy
sieci ciepłowniczych).

n Art. 1 pkt 7 nowelizacji
dodaje lit. c w art. 15x w ust. 2
pkt 1 specustawy.

Nowe zasady
organizacji nauczania
i funkcjonowania
uczelni

n Uczelnie
n Studenci

n Dotychczas nie było możliwości obniżenia
wymiaru zajęć praktycznych w przypadku
studiów o proﬁlu praktycznym.
n Istniała możliwość czasowego zawieszenia kształcenia doktorantów.
n W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej
(PKA) wchodziło 90 członków.
n Minister powoływał 14 rzeczników
dyscyplinarnych.
n Uczelnie miały możliwość zmian
w uchwałach o rekrutacji tylko w odniesieniu do studiów zaczynających się w roku
akademickim 2020/2021.
n Zmiany w regulaminie studiów musiały
być uchwalone co najmniej na pięć
miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego i wejść w życie z początkiem roku
akademickiego. Termin ich uzgodnienia
z samorządem studenckim wynosił trzy
miesiące od dnia uchwalenia regulaminu.
n W celu kontynuacji studiów absolwent
studiów I stopnia musiał złożyć dyplom.

Rozszerzenie kompetencji
ministra spraw
zagranicznych
jako organu wizowego

n Cudzoziemcy
n Konsulowie
n Minister spraw
zagranicznych

n W dotychczasowym stanie prawnym
wydawaniem wiz cudzoziemcom zajmują
się co do zasady konsulowie. Z kolei minister
spraw zagranicznych (MSZ) jest organem
wizowym w zakresie tzw. wiz dyplomatycznych lub służbowych (m.in. dla członków
misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, a także dla członków
ich rodzin).
Przepisy unijne umożliwiają jednak
państwom członkowskim przyjęcie regulacji,
że rozpatrywaniem wniosków i podejmowaniem decyzji w sprawach wizowych
będą zajmowały się ich organy centralne,
jak np. MSZ.

Poszerzenie kręgu
beneficjentów
świadczenia postojowego

n Przedsiębiorcy,
którzy do tej pory
nie skorzystali
ze świadczenia
postojowego
n ZUS

n W dotychczasowym brzmieniu art. 15zt
ust. 1 specustawy zawężał krąg osób, którym
przysługuje świadczenie postojowe wydawane na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów, do osób, które już w przeszłości
otrzymały to świadczenie. W efekcie osoby,
które dotychczas nie spełniały ogólnych
kryteriów z art. 15zq specustawy (np. ze
względu na założenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 2020 r.) i w konsekwencji
– nie otrzymały do tej pory wsparcia, nie
mogłyby skorzystać z takiego świadczenia,
nawet jeżeli w myśl warunków określonych
w tym rozporządzeniu kwaliﬁkowałyby się
do niego.

n Nowelizacja art. 15zt ust. 1 specustawy eliminuje dotychczasowe problemy poprzez wskazanie, że świadczenie może być
przyznane także osobom, które dotychczas nie skorzystały
ze świadczenia postojowego – o ile spełnią warunki wymienione
w rozporządzeniu RM.
n Rada Ministrów 19 stycznia 2021 r. wydała rozporządzenie
w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152), które
wejdzie w życie 1 lutego 2021 r. Zostało ono wydane na podstawie art. 15zt ust. 1 specustawy, a więc przed wejściem w życie
omawianej nowelizacji. To mogłoby wpłynąć na ocenę jego
zgodności z konstytucją. Dlatego postanowiono, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15zt ust. 1
specustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanego
art. 15zt ust. 1 specustawy, jednak nie dłużej niż przez sześć
miesięcy, liczonych od 26 stycznia 2021 r.

n Art. 1 pkt 8 i 9 nowelizacji zmieniają art. art. 15zs3
w ust. 8 i art. 15zt ust. 1
specustawy.
n Art. 35 nowelizacji.

Dane pracownika ZUS
sporządzającego decyzję
lub pismo

n Beneficjenci pomocy
n ZUS

n Pismo, a zwłaszcza decyzja administracyjna, musi zawierać informację o imieniu
i nazwisku oraz stanowisku służbowym
osoby upoważnionej do ich wydania oraz
własnoręczny podpis ten osoby. Zasada ta
nie dotyczy jednak decyzji wydawanych
przez ZUS w procesie masowym. Chodzi
tu m.in. o decyzje waloryzacyjne (art. 93
ust. 2 u.e.r.f.u.s.). W tym przypadku nie jest
wymagany własnoręczny podpis osoby
podpisującej rozstrzygnięcie.

n Od 26 stycznia 2021 r. decyzje i inne pisma, sporządzane
w sprawach świadczeń przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
zamiast podpisem odręcznym są opatrywane nadrukiem imienia
i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydawania. Takie rozwiązanie obowiązuje w okresie
istnienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni po ich
odwołaniu.

n Art. 1 pkt 29 nowelizacji dodaje w specustawie
art. 31zda.

n Obecnie senat uczelni może zmniejszyć wymiar praktyk zawodowych w czasie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania
uczelni.
n Dodatkowo wprowadzono możliwość czasowego ograniczenia
kształcenia doktorantów.
n W skład PKA wchodzi obecnie 100 członków.
n Liczbę rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez ministra zwiększono do 28.
n Uczelnie mogą dokonywać zmian w uchwale ustalającej
sposób, warunki, tryb i terminy rekrutacji na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021
oraz w roku akademickim 2021/2022.
n Wymóg uchwalenia zmian w regulaminie studiów na pięć
miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz wymóg
ich wejścia w życie z początkiem roku akademickiego został
wyłączony, a termin uzgodnień z samorządem studenckim
skrócony do 10 dni roboczych.
n W procesie rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku
akademickim 2021/2022 absolwent studiów I stopnia może złożyć
zaświadczenie o ukończeniu studiów zamiast dyplomu.

n Art. 18 nowelizacji
odpowiednio dodaje ust. 6
w art. 51b, oraz zmienia
art. 198a i art. 198b, art. 251
ust. 2 pkt 1, art. 277 ust. 2
p.s.w.n.
n Art. 20 nowelizacji dodaje
ust. 5aa, 5ba, 5d, 6a, 7a, 8b
oraz zmienia się 8a w art. 79
u.s.i.w.
n Art. 39, 40, 41 nowelizacji.

Wizy dla cudzoziemców

n Art. 1 pkt 26 i 27 nowelizacji
zmienia art. 15zzzzn i art. 31x
ust. 2–5 specustawy.
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Szkolnictwo wyższe

Szczególne uprawnienia w prawie pracy
Przedłużenie ważności
uprawnień

Tak jest

n Ważność zaświadczeń kwaliﬁkacyjnych
(techniczno-dozorowych), które miały stracić
ważność od 1 marca 2020 r., wydłużono
do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia
epidemicznego/epidemii/ nadzwyczajnego
i maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.
n Ważność świadectw kwaliﬁkacyjnych
spawaczy, operatorów spawania oraz zgrzewaczy tworzyw sztucznych, która miała
upłynąć od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia
2020 r., została wydłużona do końca ub.r.

Zatrudnianie i pomoc niepełnosprawnym
Nowe zasady
rekompensaty
dla pracodawców
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n Nowelizacja wprowadza pakiet zmian w przepisach kilku
ustaw, na mocy których MSZ stanie się – od 9 lutego br.
– organem wizowym w szerszym zakresie niż dotychczas.
Zmiany są podyktowane m.in. tym, że w niektórych miejscach
świata wykonywanie czynności konsularnych napotyka
na przeszkody, co obecnie dotyczy zwłaszcza Białorusi.
n Nowelizacja wprowadza zmiany w u.c. Teraz MSZ będzie
mógł określić w drodze rozporządzenia państwa, w których
cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy (krajowej
lub Schengen) przez MSZ, a także dodatkowe warunki,
na jakich może się to odbywać.
n Wiele czynności MSZ będzie realizowanych za pośrednictwem konsula (m.in. składanie wniosków o wydanie wizy czy
o ponowne rozpatrzenie sprawy, doręczanie pism, przeprowadzenie z cudzoziemcem rozmowy, jeśli jest konieczna).
n MSZ zostanie wyposażony w kompetencje związane z odmową
udzielenia wizy, jej cofaniem i unieważnianiem.
n Ustanowiono procedury odwoławcze w odniesieniu do
rozstrzygnięć wydawanych przez MSZ (tak samo jak w przypadku
konsulów będzie przysługiwać wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy przez MSZ).
n Na mocy zmiany w u.s.i.s. MSZ zostanie wyposażony w
możliwość weryﬁkacji w Systemie Informacyjnym Schengen dokumentów podróży przedkładanych wraz z wnioskami wizowymi.
n Zmiany w p.p.s.a. polegają na wprowadzeniu możliwości
zaskarżenia decyzji wydawanych przez MSZ w sprawie wniosków
o wydanie wiz na tych samych zasadach jak decyzje konsulów.
Przewidziano, że skargę wniesioną za pośrednictwem konsula
oraz skargę na decyzję wydaną przez MSZ minister będzie musiał
przekazać sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi
aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 60 dni
od dnia jej otrzymania odpowiednio przez niego albo konsula.
Uwaga! Omawiane regulacje wchodzą w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dz.U., czyli 9 lutego br.

n Art. 5 nowelizacji zmienia
art. 5 pkt 4, art. 52 par. 3
i art. 54 par. 2 p.p.s.a.
n Art. 11 nowelizacji zmienia
art. 4 ust. 1 pkt 8 u.s.i.s.
n Art. 16 nowelizacji w u.c.
zmienia art. 8 ust. 3, art. 75
ust. 2 pkt 1, pkt 6 i pkt 8,
art. 76 ust. 2, ust. 3, ust. 4
pkt 1 i pkt 7, art. 77 ust. 7,
art. 80 ust. 1 pkt 5 lit. a,
art. 93 ust. 2, ust. 3 i ust. 4
pkt 1 i 9, art. 94 w ust. 2 pkt 7
i pkt 9, a także dodaje art. 9
ust. 4 i 5, art. 10 ust. 2, art. 66
ust. 1a–1c oraz ust. 8 i 9,
art. 66a, art. 74b, art. 76 ust. 1
pkt 1a, ust. 1a, ust. 4 pkt 5a
i ust. 6, art. 77 ust. 9, art. 77a,
art. 77b, art. 78 ust. 3 i 4,
art. 79 ust. 5 i 6, art. 92 ust. 1a,
art. 93 pkt 1a, art. 94 ust. 4.
n Art. 36 nowelizacji.
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Instytucje pieczy zastępczej
Umożliwienie osobom
zatrudnionym
w instytucjonalnych
formach pieczy zastępczej
kontynuowania pracy
w warunkach kwarantanny

n Placówki opiekuńczo-wychowawcze
n Regionalne placówki
opiekuńczo-terapeutyczne
n Interwencyjne
ośrodki preadopcyjne
n Pracownicy
tych placówek

n Obowiązujący art. 4e specustawy
pozwala, by pracownicy i inne osoby świadczące usługi w domach pomocy społecznej
(DPS), noclegowniach oraz prywatnych
placówkach zapewniających całodobową
opiekę, które to osoby są w nich poddane
kwarantannie, mogły dalej wykonywać
swoje obowiązki. Jeśli zdecydują się na takie
rozwiązanie, to zachowają m.in. prawo
do wynagrodzenia. Przepisy do tej pory
nie obejmowały jednak instytucjonalnych
form pieczy zastępczej.

n Nowelizacja rozszerza możliwość świadczenia pracy przez
osoby objęte kwarantanną zatrudnione w instytucjonalnych
formach pieczy zastępczej: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
n Do pracowników tych placówek będzie miał zastosowanie
art. 4f specustawy. Na jego podstawie w jednostkach, które
zapewniają całodobową opiekę, pracodawca może po uzyskaniu
uprzedniej zgody pracowników, na czas określony m.in.:
‒ zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników;
‒ polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach
nadliczbowych;
‒ polecić realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bez możliwości jego opuszczania;
‒ zawiesić stosowanie przepisu o minimalnym tygodniowym
wypoczynku, przy zachowaniu w każdej dobie nieprzerwanego
11-godzinnego odpoczynku dobowego.
n Na powyższych pracowników rozciągnięto też możliwość
stosowania przepisów umożliwiających tymczasowe przeniesienie pracowników samorządowych do wykonywania innej
pracy.

n Adwokaci
n Komornicy

n Art. 1 pkt 1 nowelizacji
wprowadza zmiany w art. 4e
specustawy.
n Art. 1 pkt 2 nowelizacji
dodaje w art. 4f specustawy
ust. 4.
n Art. 1 pkt 12 nowelizacji
dodaje w art. 15zzz1 specustawy ust. 4.
n Art. 15 nowelizacji dodaje
art. 38c do u.w.r.s.p.z.
n Art. 24 nowelizacji.

n Zgodnie z art. 11 ust. 2 u.p.a. kadencja
organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich trwa cztery
lata, jednakże są one obowiązane działać
do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
Z uwagi na trwającą epidemię i wynikające z niej obostrzenia sanitarne
przeprowadzenie wyboru nowych organów
jest utrudnione, a w przypadku izb o dużej
liczbie osób – wręcz niemożliwe. Efektem
jest przekładanie pierwotnie zaplanowanych
terminów wyborczych.

n Zmiana umożliwi odbycie zdalnych zgromadzeń adwokatów
oraz wyborów na tych zgromadzeniach, bez konieczności ﬁzycznej obecności uprawnionych.
Analogiczne zmiany dotyczą komorników.
n Wybory przeprowadzone w ten sposób i podjęte tak uchwały
będą ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych
do głosowania wzięło w nich udział.
n Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały uważa się
za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany
adres osoby uprawnionej, określony na podstawie właściwych
przepisów samorządowych.

n Art. 1 pkt 3 nowelizacji
zmienia art. 14ha specustawy.

n Dzięki zmianie przedłużony może być okres posiadania
statusu aplikanta – z roku do dwóch lat od daty zakończenia
aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej i radcowskiej. Przy czym dotyczy to tych aplikantów,
którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do egzaminów adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na 24‒27 marca 2020 r.
oraz spełnili przesłanki udziału w danym egzaminie, a nie przystąpili do egzaminu przeprowadzonego w terminie dodatkowym
w dniach 23–26 czerwca 2020 r., niezależnie od przyczyny.
n Wydłużono możliwość zastępowania adwokata i radcy prawnego przez aplikanta do dwóch lat od daty zakończenia aplikacji
wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej
i radcowskiej.

n Art. 1 pkt 4 nowelizacji
dodaje art. 14hc do specustawy.

Wydłużenie okresu
posiadania statusu
aplikanta

n Aplikanci po odbyciu
aplikacji adwokackiej
i radcowskiej

n Sytuacja związana z COVID-19 spowodowała przesunięcie terminu egzaminów
adwokackiego i radcowskiego planowanych pierwotnie na marzec 2020 r.
i w efekcie przeprowadzenie tych egzaminów w terminie dodatkowym w czerwcu.
Jednak część aplikantów nie przystąpiła do
egzaminów przeprowadzonych w terminie
dodatkowym w szczególnym reżimie
sanitarnym. W efekcie osoby te w okresie
po roku od daty zakończeniu aplikacji
utraciłyby status aplikanta i po 31 grudnia
2020 r. nie mogłyby podejmować aktywności zawodowej.

Ułatwienie opróżniania
lokali mieszkalnych
w przypadku inwestycji
celu publicznego

n Użytkownicy lokali
wywłaszczonych na cele
pożytku publicznego
n Inwestorzy
(m.in. GDDKiA,
inwestorzy kolejowi itp.)

n Co do zasady w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
nie wykonuje się tytułów wykonawczych
nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Przepis ten utrudnia jednak działania,
w sytuacji gdy nastąpiło wywłaszczenie
lub przejęcie z mocy prawa nieruchomości
celem realizacji inwestycji celu publicznego.

n Lotniska
n Personel lotnisk

n Konieczne było wprowadzenie rozwiązań,
które ułatwią funkcjonowanie lotnisk i pracy
personelu w okresie epidemii COVID-19,
gdy utrudnione jest przedłużenie certyﬁkatów, licencji, zezwoleń, przeprowadzenie
egzaminów itp.

n Zmienione przepisy umożliwiają m.in.:
– utrzymanie ważności certyﬁkatów lotnisk w okresie
obowiązywania stanu epidemii;
– wydłużenie ważności szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa
cywilnego, na podstawie których zostały wydane karty
identyﬁkacyjne portu lotniczego;
– wydłużenie okresu ważności niektórych licencji i egzaminów;
– skrócenie i ułatwienie przeprowadzania procesu zmian
wysokości opłat lotniskowych, które miałyby skutkować
obniżeniem stawek niektórych opłat lotniskowych;
– uelastycznienie sposobu dokonywania przez prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego kontroli w podmiotach kontrolowanych
w okresie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii.

n Art. 1 pkt 11 nowelizacji
zmienia art. 15zzu ust. 1
specustawy.
n Art. 27 nowelizacji.

n Polski Instytut
Sztuki Filmowej
n Twórcy filmowi
n Dystrybutorzy
n Kina
n Inne podmioty
prowadzące działalność
w zakresie
kinematografii
n Osoby fizyczne
biorące udział
w tworzeniu utworu
audiowizualnego

n Branża kinematograﬁczna została
dotknięta skutkami pandemii COVID-19.
Skutkiem są m.in. opóźnienia i wzrost
kosztów produkcji ﬁlmowych, opóźnienia
w premierach.
n Ograniczenia w funkcjonowaniu kin
dotknęły szczególnie małe, pojedyncze
placówki.
n Część osób ﬁzycznych uczestniczących
w produkcjach ﬁlmowych straciła źródło
dochodów.

n Zmiana umożliwia przekazanie przez ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 120 mln zł
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rzecz PISF. Pieniądze
mają zostać przeznaczone na działania mające na celu wsparcie
branży kinematograﬁcznej w trudnym okresie pandemii
COVID-19.
n Środki będą przyznawane:
– podmiotom prowadzącym działalność w zakresie kinematograﬁi (wsparcie zostanie przyznane w formie dotacji, pożyczki
lub poręczenia);
– osobom ﬁzycznym (w formie stypendium).
n Planowane są trzy główne obszary wsparcia:
– dla produkcji ﬁlmowych,
– dla promocji premier ﬁlmowych,
– dla kin.
n Dodatkowo wsparcie w formie stypendiów będą mogły
otrzymać osoby biorące udział w tworzeniu utworu audiowizualnego, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w związku
z epidemią COVID-19.
Uwaga! Wnioski o pomoc mogą być składane przez podmioty
prowadzące działalność kinematograficzną od dnia ogłoszenia naboru do 30 kwietnia 2021 r. Kosztami kwalifikowanymi
będą koszty poniesione przez beneficjentów w okresie
od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

n Art. 1 pkt 34 nowelizacji
dodaje nowy ust. 3a w art. 36
specustawy.

n W okresie stanu epidemii wprowadzono
obniżenie maksymalnej wysokości kosztów
pozaodsetkowych kredytu. Przepisy te miały
pierwotnie zostać wygaszone po 365 dniach
od dnia wejścia specustawy.

Zwiększenie kręgu
podmiotów uprawnionych
do realizacji Polskiego
Bonu Turystycznego

n Organizatorzy
turystyki
n Osoby uprawnione
do Polskiego Bonu
Turystycznego

n Obecnie bonami można płacić wyłącznie
za same noclegi lub za imprezę turystyczną
z co najmniej jednym noclegiem, wykupioną
u organizatora turystyki.

n Wprowadzono możliwość płatności bonem za imprezy turystyczne jednodniowe, które nie obejmują noclegu. Pozwoli to
znacząco zwiększyć krąg podmiotów, u których można realizować bony turystyczne. Umożliwi to ﬁnansowanie bonem krótkich
jednodniowych imprez turystycznych, bez noclegu (chętnie
wybieranych przez rodziny), a także jednodniowych wycieczek
szkolnych.
n Płatność za pomocą bonu za imprezy turystyczne jednodniowe
będą mogły przyjmować jedynie organizacje pożytku publicznego
i organizatorzy turystyki.

n Art. 23 nowelizacji zmienia
art. 2 u.p.b.t.

Zwiększenie
zakresu informacji
podawanych
w bazie danych POT

n Przedsiębiorcy
turystyczni
n Organizacje pożytku
publicznego
n Polska Organizacja
Turystyczna

n Dotychczas w bazie podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności bonem
prowadzonej przez POT ujawniane były
dane miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej podmiotu, przyjmującego
zapłatę w bonach, a ono w praktyce mogło
być inne niż miejsca świadczenia usług.
Przykładowo – gdy przedsiębiorca miał kilka
obiektów hotelarskich, które działały pod
różnymi nazwami.

n Rozszerzono katalog informacji o podmiotach turystycznych,
które przyjmują zapłatę w bonach. Będą one mogły dodatkowo
wpisać nazwę handlową obiektu, w którym będą realizowane
usługi hotelarskie, a także adres swojej strony internetowej (o ile
taką posiadają). Dzięki temu turyści korzystający z bazy danych
podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności bonem
będą mogli łatwiej wyszukać konkretny obiekt, w którym jest
świadczona usługa hotelarska.

n Art. 23 nowelizacji zmienia
art. 8 u.p.b.t.

Obowiązek wpisania
dodatkowych informacji
do rejestru

n Przedsiębiorcy
turystyczni
n Organizacje pożytku
publicznego
n Polska Organizacja
Turystyczna

j.w.

n Nowela wprowadza obowiązek uzupełnienia powyższych
danych przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy turystyczni lub
organizacje pożytku publicznego, którzy przed wejściem ustawy
dokonali rejestracji na proﬁlu informacyjnym w systemie teleinformatycznym, zobowiązani są w ciągu 14 dni od wejścia w życie
ustawy (czyli od 26 stycznia) do uzupełnienia informacji.

n Art. 42 nowelizacji.

Polski Bon Turystyczny

Postępowanie egzekucyjne
Wydłużenie terminów
na złożenie oświadczenia

n Organy rentowe,
emerytalne lub emerytalno-rentowe (dłużnicy
zajętej wierzytelności)
n Komornicy sądowi
n Organy egzekucyjne
w administracyjnym
postępowaniu egzekucyjnym
n Dłużnicy
(zobowiązani)

n Co do zasady dłużnicy zajętej wierzytelności mają tydzień (7 dni w egzekucji
administracyjnej) na złożenie oświadczeń
lub przekazanie na żądanie komornika
sądowego lub administracyjnego organu
egzekucyjnego informacji w sprawach
zajętych wierzytelności w postępowaniach
egzekucyjnych.

Wsparcie operatorów
kolejowych przewozów
pasażerskich

n Organizatorzy
i operatorzy publicznego
transportu zbiorowego
w transporcie
kolejowym
n Pasażerowie

n Do tej pory przepisy ograniczały
beneﬁcjentów wsparcia do operatorów
publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym świadczącym usługi
wojewódzkich, międzywojewódzkich
i międzynarodowych przewozów pasażerskich.

n Nowelizacja dodatkowo umożliwia przekazywanie wsparcia również operatorom kolejowych przewozów pasażerskich,
tj.: gminnym, międzygminnym, powiatowym, międzypowiatowym, powiatowo-gminnym oraz metropolitalnym.
n Wysokość środków ﬁnansowych przekazanych danemu
operatorowi w danym miesiącu równa jest wysokości środków
ﬁnansowych przekazanych temu operatorowi w tym samym
miesiącu 2020 r. Z tym że wysokość przekazanych środków
ﬁnansowych w miesiącach I kwartału jest równa wysokości
środków przekazanych temu operatorowi w kwietniu 2020 r.,
ponieważ w I kwartale 2020 r. wsparcie nie było jeszcze
udzielane.
n Warunkiem udzielenia wsparcia jest zaplanowanie wydatków
w budżecie właściwego organizatora w celu sﬁnansowania
rekompensaty w wysokości nie mniejszej niż w roku poprzednim
oraz przekazanie przez organizatora operatorowi rekompensaty
co najmniej w tej wysokości.
n Przekazywane operatorowi publicznego transportu zbiorowego
w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym za każdy
miesiąc IV kwartału 2020 r. są wypłacane w I kwartale 2021 r.
Uwaga! W terminie 15 dni od zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego za 2020 r. operator publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich
w transporcie kolejowym przekazuje organizatorowi
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu
z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za
2020 r., zawierającego opinię biegłego rewidenta w zakresie
rozliczenia udzielonego wsparcia.

n Art. 1 pkt 22, 23 i 24 nowelizacji zmienia art. 15zzzzl1
i art. 15zzzzl2 oraz dodaje
art. 15zzzzl3 specustawy.
n Art. 29, 30 i 31 nowelizacji.

Obniżenie opłaty
podstawowej
dla przewoźników
kolejowych.
Wsparcie dla zarządcy
infrastruktury kolejowej

n Przewoźnicy kolejowi
n Zarządca
infrastruktury
kolejowej

n Zarządca infrastruktury kolejowej, czyli
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, pobiera od
przewoźnika kolejowego opłatę za usługi
wykonane w ramach minimalnego dostępu
do infrastruktury kolejowej, związane
ze zrealizowanym przejazdem pociągu,
zwaną opłatą podstawową. Obliczana
jest ona jako iloczyn przebiegu pociągu
i stawki jednostkowej określonej dla
przejazdu pociągu na odległość jednego
kilometra. Stawki jednostkowe opłaty
podstawowej ustalane są przez zarządcę po kosztach bezpośrednich, jakie ten
ponosi jako rezultat przejazdu pociągu.
W celu odzyskania całości ponoszonych
kosztów zarządca może, jeżeli wykaże,
że kondycja rynku to umożliwia, dokonać
podwyżki stawek.

n Nowelizacja pozwala PKP PLK SA, po uzgodnieniu z ministrami
właściwymi ds. ﬁnansów publicznych i transportu, nie pobierać
od przewoźników kolejowych części opłaty podstawowej
(nie więcej niż 50 proc.).
n Uszczerbek z powyższego tytułu zostanie PKP PLK SA
wyrównany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
n Zarządca infrastruktury może otrzymać środki z funduszu
w wysokości odpowiadającej wysokości przychodów utraconych
z tytułu niepobrania w 2020 r. opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej, o której mowa
w art. 33 ust. 3 u.t.k.

n Art. 1 pkt 25 nowelizacji dodaje w specustawie
art. 15zzzzl6.

n Art. 1 pkt 33 nowelizacji
dodaje nowy art. 31zzs
do specustawy.

Wsparcie
dla przewoźników
i operatorów
przewozów autobusowych
o charakterze
użyteczności publicznej

n Operatorzy
i przewoźnicy
przewozów
autobusowych

n Dotychczas przepisy nie przewidywały
wsparcia dla przedsiębiorstw transportowych realizujących transport drogowy.

n Nowelizacja umożliwia przekazywanie przewoźnikom osób
w transporcie drogowym środków ﬁnansowych za miesiące
obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami
publicznego transportu zbiorowego (w zakresie liczby zajętych
miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku
do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu)
nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.
Uwaga! Artykuł 15zzzzl5 specustawy wszedł w życie
26 stycznia 2021 r. z mocą od 1 stycznia 2021 r.

n Art. 1 pkt 25 nowelizacji dodaje w specustawie
art. 15zzzzl5.
n Art. 43 pkt 3 nowelizacji.

n Od 26 stycznia 2021 r., tj. dnia wejścia w życie nowelizacji,
niektórzy dłużnicy zajętej wierzytelności (czyli organy rentowe,
emerytalne lub emerytalno-rentowe, np. ZUS) mają więcej czasu
na złożenie oświadczeń lub przekazanie informacji w sprawach
zajętych wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych:
– z tygodnia do trzech tygodni wydłużony został termin na złożenie
oświadczenia komornikowi na podstawie art. 896 par. 2 k.p.c.;
– w postępowaniu egzekucyjnym w administracji siedmiodniowy
termin na złożenie oświadczenia został wydłużony do 21 dni
(art. 79 par. 4 u.p.e.a.).
Uwaga! Wydłużone terminy mają zastosowanie do zajęć
egzekucyjnych dokonanych nie wcześniej niż 26 stycznia
2021 r.

n Art. 1 pkt 29 nowelizacji dodaje w specustawie
art. 31zdb.
n Art. 32 nowelizacji.

Zbiorowy transport publiczny

n Art. 1 pkt 13‒21 nowelizacji.

Pomoc dla branży kinematograficznej
Wsparcie finansowe
dla twórców filmowych,
dystrybutorów i kin

n Wydłużono czas obowiązywania przepisów, które w okresie
epidemii i zagrożenia epidemiologicznego wprowadzają limit
maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych kredytu.
Ma to chronić szczególnie wrażliwych klientów przed wykorzystywaniem ich słabszej pozycji przez pożyczkodawców.
Uwaga! Przedłużone przepisy (art. 8d‒8f specustawy) stracą
moc z dniem 30 czerwca 2021 r.

n Pożyczkobiorcy
n Instytucje
pożyczkowe

Branża lotnicza
Usprawnienia
w pracy lotnisk

Podstawa prawna

Ochrona konsumentów
przed nadmiernymi
kosztami

Inwestycje celu publicznego
n Wprowadzono dodatkowe wyjątki od ogólnej zasady wstrzymującej wykonanie tytułów wykonawczych nakazujących
opróżnienie lokalu mieszkalnego. Postanowiono, że zasada
nie będzie obowiązywała m.in. w przypadku decyzji o:
– zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg
publicznych,
– ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
– zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego,
– ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu
Komunikacyjnego,
– pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych.
Uwaga! Powyższy przepis będzie miał zastosowanie również
do tytułów wykonawczych wydanych przed dniem wejścia
w życie noweli specustawy.

Tak jest

Udzielanie pożyczek w czasie epidemii

Zawody prawnicze
Umożliwienie
przeprowadzenia zdalnych
zgromadzeń adwokatów
i komorników
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Zagadnienie

Dla kogo

Tak było

Tak jest

Uprawnienie rady gminy
do zwolnienia z opłat
za korzystanie z koncesji

n Rady gmin
n Przedsiębiorcy
posiadający
zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
przeznaczonego
do spożycia w miejscu
sprzedaży
(np. restauracji)

n Rady gminy na podstawie dotychczasowych przepisów były upoważnione,
w drodze uchwały, zwolnić z należnej
w 2020 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń.
Mogły też przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty rada
gminy mogła przyznać zwrot określonej
części opłaty pobranej od przedsiębiorców,
którzy wnieśli jednorazowo opłatę za 2020 r.
w terminie do 31 stycznia 2020 r. Termin
wniesienia opłaty należnej w 2020 r. mógł
być przedłużony do 31 grudnia 2020 r. Przy
czym nie dotyczyło to zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży
(czyli np. sklepów monopolowych).

Upoważnienie
do dokonywania wpisów
w Karcie Szczepień

n Pracownicy medyczni

n Przepisy nie regulowały upoważnienia
do dokonywania wpisów w karcie szczepień.

n Nowelizacja zawiera analogiczne delegacje dla rad gmin
dla wydania uchwał. Mogą one:
– zwolnić przedsiębiorców posiadających zezwolenia z opłaty
należnej za 2021 r.;
– przewidzieć zwrot określonej części opłaty pobranej
od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę
za 2021 r. w terminie do 31 stycznia 2021 r.;
– przedłużyć termin wniesienia opłat należnych za 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.

n Art. 1 pkt 32 nowelizacji
zmienia art. 31zzca specustawy.

n Nie określono w przepisach prawa.

n Lekarz oraz lekarz dentysta mogą udzielić upoważnienia do
dokonywania wpisów w karcie szczepień na zasadach udzielania
upoważnień do wystawiania recept lub skierowań w swym imieniu.
n Upoważnienie może być udzielone osobie wykonującej:
– zawód medyczny, o której mowa w przepisach ustawy
o działalności leczniczej, a więc m.in. pielęgniarce, położnej,
ﬁzjoterapeucie, ratownikowi medycznemu,
– czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja
medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu,
na podstawie upoważnienia administratora danych, czyli
np. asystentce stomatologicznej, rejestratorce medycznej.
n Udzielenie upoważnienia na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
(z możliwością przedłużenia na kolejny okres i cofnięcia) następuje za pośrednictwem systemu informatycznego – Rejestru
Asystentów Medycznych, prowadzonego przez Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
n Asystent medyczny może być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i jest obowiązany do zachowania poufności
wszelkich uzyskanych informacji oraz danych.

n Art. 2 nowelizacji zmienia
art. 41a u.z.l.l.d.

n Szczepienia są przeprowadzane na podstawie skierowania
w postaci elektronicznej. Jest ono ważne przez 90 dni od dnia
wystawienia.
n Tworzy się centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (administratorem danych
jest minister zdrowia).
n Rejestracja na wykonanie szczepienia następuje w systemie
po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL
osoby poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego
braku – numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego
na skierowaniu.
n Wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 jest poprzedzone
lekarskim badaniem kwaliﬁkacyjnym w celu wykluczenia
przeciwwskazań do jego wykonania.
n Szczepienia przeprowadzają: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni oraz posiadający
odpowiednie kwaliﬁkacje: ﬁzjoterapeuci, farmaceuci, higienistki
szkolne i diagności laboratoryjni.
n Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci
elektronicznej udostępnia się na Internetowym Koncie Pacjenta.
Na żądanie tej osoby wydaje się je także w postaci papierowej.
n Koszty szczepień są ﬁnansowane ze środków publicznych.
Uwaga! Dodane art. 21a–21f u.z.z.z.c.z. oraz art. 2 w pkt 6
w lit. e i art. 15 po ust. 4d u.s.i.o.z. weszły w życie 26 stycznia
2021 r., z mocą od 27 grudnia 2020 r.

n Art. 12 nowelizacji dodaje
w u.z.z.z.c.z. art. 21a–21f,
w art. 47 u.z.z.z.c.z. uchyla
ust. 10b.
n Art. 13 nowelizacji w art. 2
w pkt 6 u.s.i.o.z. dodaje lit. e,
natomiast w art. 15 u.s.i.o.z.
dodaje ust. 4d a, w art. 24
zmienia: ust. 5, 6, z kolei
w art. 31b dokonuje zmian
w ust. 8, 11 i 14.
n Art. 43 pkt 2 nowelizacji.

n Żołnierze zawodowi

Forma decyzji
(rozkazu personalnego)

n Żołnierze zawodowi

Skład zespołu zarządzania
kryzysowego

n Wojewodowie

pożyczka obrotowa na ﬁnansowanie deﬁcytu w kapitale obrotowym,
n pożyczka obrotowa ﬁnansująca wypłatę wynagrodzeń
w sektorze MSP,
n leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów MSP,
n leasing operacyjny „maszyneria” bez wpłaty własnej lub karencją w spłacie dla klientów MSP, na zakup maszyn i urządzeń.
n

n Przed skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami
państwa oraz po powrocie do kraju żołnierze zawodowi są obligatoryjnie kierowani
do wojskowej komisji lekarskiej.

n Od tej zasady nowelizacja wprowadziła wyjątek. Przed skierowaniem lub wyznaczaniem żołnierzy do pełnienia zawodowej służby
wojskowej poza granicami państwa z przeznaczeniem realizacji
zadań na terenie kontynentu europejskiego oraz Państw-Stron
Traktatu Północnoatlantyckiego spoza tego kontynentu, żołnierze
fakultatywnie są kierowani do wojskowej komisji lekarskiej. Rozwiązanie to ma odciążyć komisje lekarskie i jednostki służby zdrowia
realizujące diagnostykę na rzecz tych komisji.

n Art. 6 nowelizacji zmienia
art. 5 ust. 3 pkt 5 u.s.w.ż.z.

n Decyzje i rozkazy personalne wydaje
się w formie indywidualnej lub zbiorowej.
W przypadku sporządzenia decyzji lub
rozkazu personalnego w formie zbiorowej
wyciąg z tej decyzji lub rozkazu jest z nim
równoznaczny.

n Nowelizacja wprowadza rozwiązanie, że w przypadkach
sporządzenia decyzji lub rozkazu personalnego (albo wyciągu)
ich wydruk wykonany z jednolitej ewidencji prowadzonej
w systemie elektronicznym jest z nimi równoznaczny. To skróci
drogę doręczania, ponieważ dokument wydawany przez organ
inny niż dowódca jednostki wojskowej może zostać wydrukowany i doręczony żołnierzowi już na szczeblu macierzystej jednostki.
Uwaga! Regulacja ta nie obejmuje spraw związanych
z powołaniem do zawodowej służby wojskowej lub służby
kandydackiej oraz zwolnienia z tych służb.

n Art. 6 nowelizacji zmienia
art. 6 w ust. 2 pkt 2 u.s.w.ż.z.

n W skład zespołu zarządzania kryzysowego, powoływanego
przez wojewodę, wchodzą przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczeni przez ministra obrony narodowej.

n Art. 6 nowelizacji zmienia
art. 14 ust. 10 u.z.k.

Nieodpłatna pomoc prawna
Kurs doszkalający
dla doradców
obywatelskich

n Doradcy obywatelscy
n Organizacje
pozarządowe

n Doradcy obywatelscy są obowiązani do
uczestnictwa w kursie doszkalającym co
najmniej raz w roku, począwszy od roku
następnego po roku, w którym ukończyli
szkolenie albo uzyskali zaświadczenie. Jest to
warunek świadczenia nieodpłatne poradnictwa obywatelskiego.

n Od 26 stycznia 2021 r. weszło rozwiązanie, zgodnie z którym
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu
epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zajęcia w
ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Uwaga! Termin ukończenia kursu doszkalającego za 2020 r.
upływa 30 czerwca 2021 r.

n Art. 17 nowelizacji dodaje
ust. 3a w art. 11a u.n.p.p.
n Art. 37 nowelizacji.

Uchylenie przepisów
Ochrona zdrowotna
i wykonanie budżetu
państwa

n 8 marca 2021 r. utracą moc przepisy odnoszące się do:
– świadczenia teleporad (art. 7 specustawy),
– ﬁnansowania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 7 specustawy),
– przenoszenie planowanych wydatków budżetowych między
częściami i działami budżetu państwa (art. 31 specustawy).

Konrad Trzonkowski,
dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A.

Takiego wyzwania w swojej 30-letniej historii Agencja
Rozwoju Przemysłu jeszcze nie miała – ma pomóc firmom
stanąć na nogi po pandemii. Chodzi przede wszystkim
o sektor małych i średnich przedsiębiorstw, na który ARP
S.A. otworzyła się wraz z uruchomieniem dwa lata temu
pierwszego Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu. Mikro, małe i średnie firmy mogą w sumie ubiegać
się za pośrednictwem Agencji o 2,6 mld zł finansowania.
Większa część tej kwoty – 1,7 mld zł – jest dostępna w ramach Traczy Antykryzysowej. Pieniądze mają być przeznaczone na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2.
Wśród oferowanych produktów są: leasing operacyjny
z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń
w sektorze MSP, pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym oraz pożyczka na spłatę rat

leasingowych. Zasady przyznawania tej zwrotnej pomocy zostały dostosowane do obecnych realiów rynkowych
oraz indywidualnych okoliczności i profilu ryzyka każdego zainteresowanego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy mogą
liczyć na niskooprocentowane wsparcie, długi okres finansowania oraz wydłużony okres karencji.
– To sprawia, że nasza oferta jest bardziej elastyczna od
tej proponowanej przez instytucje komercyjne, zarówno
jeśli chodzi o warunki jej przyznawania, jak i późniejszą
spłatę – mówi Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu.
Kolejne 900 mln zł przedsiębiorcy mogą pozyskać poza
Tarczą Antykryzysową. O pieniądze mogą się ubiegać zarówno ci, którzy ucierpieli na skutek pandemii i szukają sposobu na odzyskanie płynności czy przeprowadzenie restrukturyzacji, jak i ci, którzy chcą dalej rozwijać
swój biznes poprzez nowe inwestycje. Finansowanie jest
udzielane w formie kredytu obrotowego, inwestycyjnego, restrukturyzacyjnego, ale i factoringu czy leasingu.
– Możliwości jest wiele i są one dopasowane do potrzeb
przedsiębiorcy – zaznacza Konrad Trzonkowski, dodając,
że jak dotąd firmy złożyły wnioski opiewające na 1 mld zł.
Udzielono na razie finansowania na kwotę 0,6 mld zł.
Dyrektor ARP S.A. podkreśla, że luty to czas wzmożonej
aktywności ze strony firm.
– Cały czas napływają nowe wnioski od przedsiębiorców.
Plan na ten rok zakłada w związku z tym kolejny 1 mld zł
udzielonego finansowania – mówi Konrad Trzonkowski.

By starać się o wsparcie, firma musi
spełnić następujące warunki:
prowadzić działalność przez 12 miesięcy,
prowadzić pełną księgowość,
n jej przychody za ostatni rok obrotowy wyniosły minimum
4 mln zł,
n wykazać się w ostatnim roku obrotowym zyskiem netto
i dodatnią EBITDĄ,
n wykazać negatywny wpływ epidemii COVID-19 na prowadzoną działalność, który powinien przejawiać się spadkiem
przychodów ze sprzedaży na poziomie co najmniej 25 proc.
za dany miesiąc 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego lub 15 proc. porównując dwa miesiące 2020 r. do analogicznych z 2019 r.
n
n

Kto może skorzystać z Tarczy Antykryzysowej
przygotowanej przez ARP S.A.
Pomoc jest skierowana do małych i średniej wielkości ﬁrm,
potrzebujących wsparcia z powodu negatywnego wpływu
epidemii koronawirusa na prowadzoną przez nie działalność gospodarczą.
n Chodzi o ﬁrmy, które potrzebują dodatkowych środków na
ﬁnansowanie deﬁcytu w kapitale obrotowym lub ﬁnansowania na zakup maszyn i urządzeń za pomocą leasingu
czy możliwości reﬁnansowania aktualnie leasingowanych
środków transportu.
n Do pomocy kwaliﬁkują się też podmioty potrzebujące uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu ﬁnansowania
w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu
ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych.
n

Dlatego też, jak podkreśla, oferta ARP S.A. będzie cały czas
rozbudowywana. – Pojawił się w niej już nowy produkt adresowany do firm sektora autobusów pasażerskich. Pracujemy obecnie nad kolejnym, który już niedługo zadebiutuje na rynku – informuje Konrad Trzonkowski.

Charakterystyka produktów

Zarządzanie kryzysowe
n W skład zespołu zarządzania kryzysowego, powoływanego przez wojewodę,
wchodził szef wojewódzkiego sztabu
wojskowego lub jego przedstawiciel.

Preferencyjne pożyczki i leasing – na to mogą liczyć przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy
Antykryzysowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Wkrótce pojawią się nowe formy finansowania

Produkty oferowane przez ARP S.A.
w ramach Tarczy Antykryzysowej:

Służba wojskowa
Kierowanie żołnierzy
zawodowych do wojskowej
komisji lekarskiej

prezentacja

2,6 mld zł wsparcia
dla firm w ofercie ARP S.A.

Podstawa prawna

Szczepienia przeciwko COVID-19

n Pracownicy medyczni
n Obywatele
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Zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Procedura szczepień
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n Art. 1 pkt 34 lit. a nowelizacji zmienia art. 36 ust. 3
specustawy.

©℗

Oprac. LJ, JP, KTo

pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
▶ Dla kogo:
– dla małych i średniej wielkości firm – spółek i osób fizycznych,
– dla przedsiębiorstw:
• mających obroty powyżej 4 mln zł,
• mających dodatni wynik za 2019 r., w tym EBITDA i wynik netto,
• prowadzących pełną księgowość.
▶ Na co:
– na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym firmy, powstałego na skutek
epidemii koronawirusa.
▶ Warunki udzielania pożyczki:
– kwota wsparcia: 0,8–5 mln zł,
– okres finansowania: do 6 lat,
– wydłużony okres karencji w spłacie: do 15 miesięcy,
– oprocentowanie jest rynkowe, czyli jest równe stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę, której wysokość można określić za pomocą siatki marż stosowanej

w parametryzatorze pożyczkowym; wynosi ona od 2,5 proc. do 5 proc. w zależności od czasu prowadzonej działalności i kwoty pożyczki,
– wymagane jest zabezpieczenie w postaci:
a. hipoteki na nieruchomości i innych standardowych zabezpieczeń akceptowanych przez ARP S.A. (minimum 120 proc. według wartości rynkowej),
b. wykorzystania wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczeń uzupełniających (weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową),
c. oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., poręczenia według prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy,
– pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach.
▶ Koszty udzielania pożyczki:
– prowizja przygotowawcza wynosi 0,2 proc.,
– brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń
▶ Dla kogo:
– dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej.
▶ Na co:
– na sfinansowanie deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa,
– na uzupełnienie źródła finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej,
– na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności,

▶ Warunki udzielania pożyczki:
– pożyczka jest przyznawana na podstawie:
a. weryfikacji luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego),
b. analizy krótkiej płynności za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego,
– okres finansowania: do 2 lat,
– wydłużony okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy,
– oprocentowanie jest rynkowe, czyli jest równe stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę, której wysokość można określić za pomocą siatki marż stosowanej
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w parametryzatorze pożyczkowym, wynosi ona od 2,5 proc. do 5 proc. w zależności od czasu prowadzonej działalności i kwoty pożyczki,
– wymagane jest zabezpieczenie w postaci:
• dla pożyczek do 200 tys. zł:
a. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
b. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
c. poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy,
• dla pożyczek powyżej 200 tys. zł:
a. hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120 proc. wg wartości rynkowej),
b. wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP,
c. zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.
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– pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach,
– jest przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze (przez ARP S.A.
lub za pośrednictwem agenta operacyjnego, czyli wybranego banku),
– istnieje możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy
z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki.
▶ Koszty udzielania pożyczki:
– prowizja przygotowawcza wynosi 0,2 proc.,
– nie ma prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki,
– może zostać pobrana opłata na poczet opłacenia kosztów agenta operacyjnego.
pao

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
lub finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MSP
1. Sprawozdania finansowe za lata 2018–2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz
z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz z informacją o ustanowionych zabezpieczeniach.
3. Informacje o zatrudnieniu:
– liczba osób (etaty i inne formy zatrudnienia) – na koniec 2019 r., na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania. Dane o zatrudnieniu są potrzebne do tego, by wyliczyć, ile potrzeba pieniędzy na zapłacenie pracownikom,
składek do ZUS, ile trzeba wypłacić tym, którzy są na działalności gospodarczej.
4. Plan wpływów i wydatków na najbliższe 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem, pokazującego spadek sprzedaży towarów lub usług – którego integralną częścią jest rachunek zysków i strat za dwa miesiące roku bieżącego
oraz za analogiczne dwa miesiące roku poprzedniego lub za kolejne dwa miesiące roku 2020.
WAŻNE
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
a. Nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych
dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna
się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
b. Nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r.
do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno
po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest
w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

KROK PO KROKU

➊ Należy wypełnić wniosek:

– online – jest dostępny na stronie https://www.arp-tarcza.pl/,
– jeśli nie ma możliwości złożenia wniosku przez internet, można go
złożyć w formie papierowej z wykorzystaniem dokumentów dostępnych
na stronie ARP S.A.

➋ Przed przystąpieniem do składania formularza:

– upewnij się, że masz aktywny Profil Zaufany na platformie ePUAP, czyli
podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do
podmiotów publicznych,
– jeśli go nie masz, to załóż.

WAŻNE
Profil zaufany można założyć na dwa sposoby:
• za pomocą internetowego konta bankowego.
Wystarczy wejść na stronę banku lub zadzwonić na infolinię albo wejść
na stronę profilu zaufanego. Zalogować się na swoje konto bankowe,
a następnie wyszukać formularz zakładania profilu zaufanego. Potem
za każdym razem, przy logowaniu się z wykorzystaniem profilu zaufanego, dobrze jest wybierać opcję logowania przez system tego banku.
Jeżeli nie możesz lub nie chcesz zakładać profilu zaufanego za pomocą
konta w banku – możesz założyć go w punkcie potwierdzającym np.
w urzędzie skarbowym lub ZUS.
• za pomocą kwaliﬁkowanego podpisu elektronicznego.
Jeżeli masz kwalifikowany podpis elektroniczny, możesz go użyć do
założenia profilu zaufanego od ręki, bez wychodzenia z domu. Wystarczy podpisać wniosek o potwierdzanie profilu zaufanego.

➌ Zanim wypełnisz formularz wniosku o pożyczkę:

– zapoznaj się z instrukcją, jak zrobić to poprawnie,
– sprawdź, czy masz przygotowane wszystkie potrzebne dokumenty
w wersji elektronicznej (wykazy można znaleźć na stronie
https://www.arp-tarcza.pl), podpisane zgodnie z reprezentacją firmy,
– zainstaluj jedną z zalecanych przeglądarek (Chrome 56 i wyższe,
Firefox 51 lub wyższe, Edge 79 lub wyższe).

➌ Co dalej?

5.
6.

7.
8.

Plan powinien zawierać opis planowanych działań w celu ustabilizowania sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem
zarówno przewidywanych wpływów z bieżącej działalności, środków z tytułu
uzyskanego wsparcia z innych instytucji, jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe.
Prognoza finansowa na kolejne lata finansowania (w tym prognoza uproszczona).
Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń.
Preferowane:
a. Nieruchomość
– operat szacunkowy nie starszy niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku,
– polisa ubezpieczeniowa.
b. Maszyny i urządzenia
– operat szacunkowy nie starszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub wydruk z ewidencji środków trwałych podający wartość księgową
netto nie starszą niż wg stanu na 31.12.2019 r.,
– polisa ubezpieczeniowa.
Inne:
a. Zastaw rejestrowy na stanach magazynowych
– zestawienie zapasów z ostatnich 12 miesięcy wraz z podziałem na surowce, materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe i towary oraz opis rodzajowy przedmiotów wchodzących w skład zapasów,
– polisa ubezpieczeniowa.
b. Informacja o wysokości możliwego poręczenia pożyczki przez podmiot z grupy Funduszy Poręczeniowych KGP.
Obowiązkowym zabezpieczeniem jest poręczenie cywilne głównych udziałowców, którym jest wypełnione oświadczenie majątkowe dla udziałowców będących osobami fizycznymi lub pełne sprawozdanie finansowe za lata 2018, 2019
dla udziałowców będących osobami prawnymi.
Zaświadczenia z ZUS i US, opinie z instytucji finansowych (nie starsze niż jeden miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub
ich stanie.
Upoważnienie do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku
Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności
płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.
pao
WAŻNE
Upoważnienia muszą być przekazane w formie papierowej do ARP S.A..
Jeśli zostało podpisane podpisem kwalifikowanym, to wtedy może być
przesłane na adres e-mail: tarcza.pozyczki@arp.pl

– Wniosek o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi
załącznikami.
– Po złożeniu wniosku oczekuj na kontakt ze strony ARP S.A. W przypadku
braków formalnych ARP S.A. wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia
w terminie nie dłuższym niż pięć dni,
– Aktualny status wniosku można sprawdzić na Pulpicie Klienta,
– Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję, nastąpi podpisanie umowy o pożyczkę. Aby przyspieszyć ten proces, podpisz umowę kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Pozyskanie wsparcia od ARP S.A. nakłada
na przedsiębiorców liczne obowiązki
i ograniczenia
BARTOSZ WOJTACZKA
radca prawny, redaktor bloga Prawo pomocy publicznej

P

rzedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z pożyczek ARP S.A., powinni na pewno zwrócić uwagę
na kilka aspektów. Po pierwsze, cały proces aplikowania o wsparcie został obwarowany
sankcjami karnymi. Wszelkie oświadczenia, dokumenty i informacje przedkładane przez
przedsiębiorców są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Nie stanowi to novum
w programach wsparcia, niemniej wymaga od przedsiębiorców, by dokładnie zapoznali się
z wymaganiami ARP S.A. i przeanalizowali, czy wszystko jest dla nich jasne.
Po drugie, gdy chodzi o samo przeznaczenie wsparcia to warto zwrócić uwagę, że podobnie jak
w przypadku Tarczy Finansowej PFR, przedsiębiorcy mają zakaz wykorzystania otrzymanych
środków finansowych w celu regulowania zobowiązań względem podmiotów powiązanych.
W tym zakresie ARP S.A. jest bardziej precyzyjna niż PFR, niemniej postanowienia umowy
mogą budzić wątpliwości (chociażby jak rozumieć wyrażenie „członków rodziny oraz osób bliskich Pożyczkobiorcy” w sytuacji, gdy Pożyczkobiorcą nie jest osoba fizyczna).
Pozyskanie wsparcia od ARP S.A. nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki i ograniczenia. Są
to np. zakaz wypłaty dywidendy czy też obowiązek informowania o zbywaniu majątku, zaciąganiu zobowiązań finansowych lub też zmianie struktury właścicielskiej. Na mocy umowy ARP
S.A. oczekuje, że przedsiębiorca na każde jej żądanie będzie udostępniał wszelkie dokumenty
umożliwiające sprawdzenie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, prawnej i organizacyjnej. Nie
ma przy tym znaczenia, czy w ocenie przedsiębiorcy to żądanie ARP pozostaje w jakimkolwiek
związku z uzyskaną pożyczką. Innym tego typu przykładem jest obowiązek korzystania z usług
spółki ARP Leasing Sp. z o.o., o ile jej oferta będzie nie gorsza niż inne dostępne na rynku.

Poradnik Gazeta Prawna, 29–31 stycznia 2021 nr 19 (5427)

C15

gazetaprawna.pl

prezentacja

PARTNER

leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów msp, którzy wykorzystują samochody ciężarowe czy autokary w swojej działalności gospodarczej
▶ Dla kogo:
– dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy wykorzystują
samochody ciężarowe lub autokary w swojej działalności gospodarczej,
– dla firm o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r.
(pozytywna EBITDA i wynik netto) i prowadzących pełną księgowość.
▶ Na co:
– na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych.
▶ Warunki:
– posiadanie samochodu ciężarowego bądź autokaru,
– pojazdy i/lub naczepy nie mogą być starsze niż z 2017 r.,
– kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta,
– okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją),
– karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy.
▶ Koszt:
– oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu,
– opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0 proc.,
– opłaty manipulacyjne 0 proc.,
– ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat
– zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.
▶ Jakie dokumenty są potrzebne:
1. Sprawozdania finansowe za lata 2018–2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz
z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach).
3. Bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
4. Plan wpływów i wydatków na najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem, pokazującego spadek sprzedaży towarów lub usług – którego integralną
częścią jest rachunek zysków i strat za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego lub za kolejne 2 miesiące roku 2020.
WAŻNE
Spadek sprzedaży towarów lub usług, jaki należy wykazać:
a) nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających
w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno
po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to
jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,
b) nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r.
do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów
z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym
niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Plan powinien zawierać opis planowanych działań w celu ustabilizowania jego
sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów z bieżącej działalności, środków
z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji, jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe.

5. Dokumenty niezbędne do udzielenia leasingu:
• promesa dotychczasowego leasingodawcy wskazująca wartość przedmiotu leasingu konieczna do spłacenia na rzecz leasingodawcy w celu zamknięcia dotychczasowej umowy leasingu (.pdf ),
• dotychczasowa umowa leasingu,
• dowód rejestracyjny leasingowanego pojazdu,
• karta pojazdu leasingowanego pojazdu,
• polisa ubezpieczeniowa OC przedmiotu leasingu,
• polisa ubezpieczeniowa AC przedmiotu leasingu.
6. Zaświadczenia i opinie: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US, opinie z instytucji finansowych (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie.
7. Upoważnienie do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.
WAŻNE
Podpisane upoważnienie musi być przekazane w formie papierowej
na adres: ARP Leasing sp. z o.o., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
z dopiskiem „Upoważnienie BIG/BIK”.
Jeśli upoważnienie zostało podpisane podpisem kwalifikowanym, może
być przesłane na adres e-mail: tarcza.leasing@arpleasing.pl.

KROK PO KROKU

➊ Należy wypełnić wniosek:

– online jest dostępny na stronie https://www.arp-tarcza.pl/,
– jeśli nie ma możliwości złożenia wniosku przez internet, można go
złożyć w formie papierowej z wykorzystaniem dokumentów dostępnych
na stronie ARP.

➋ Przed przystąpieniem do składania formularza:

– upewnij się, że ma aktywny Profil Zaufany na platformie ePUAP, czyli
podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do
podmiotów publicznych,
– jak go nie masz, to go załóż,
– przygotuj dokumenty w wersji elektronicznej; powinny być podpisane
zgodnie z reprezentacją firmy.

WAŻNE
Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia
wraz z wymaganymi załącznikami.

▶ Co dalej:
– po złożeniu wniosku, oczekuj na kontakt ze strony ARP S.A. W przypadku braków formalnych ARP S.A. wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni,
– aktualny status wniosku można sprawdzić na Pulpicie Klienta,
– jeśli otrzymasz pozytywną decyzję, nastąpi podpisanie umowy o pożyczkę. Aby
przyśpieszyć ten proces, podpisz umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

leasing operacyjny „maszyneria” bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie dla klientów msp, na zakup maszyn i urządzeń
▶ Dla kogo:
– bez ograniczeń rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
– dla klientów z sektora MSP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie
wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto) prowadzących pełną księgowość.
▶ Na co:
– leasing operacyjny (w tym zwrotny) dla zapewnienia płynności.
▶ Warunki:
– maszyny i urządzenia pochodzą od polskich dostawców lub od autoryzowanych
przedstawicielstw w Polsce renomowanych dostawców zagranicznych,
– według wyboru klienta: brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub do 12
miesięcy karencji w spłacie pierwszej raty leasingowej przy min. 10 proc.
czynszu inicjalnym (długość okresu karencji zależna od wyniku analizy leasingowej),
– okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją),
– kwota leasingu dla klienta ustalana indywidualnie.
▶ Koszt:
– oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu,
– opłaty manipulacyjne 0 proc.,
– wartość wykupu 1 proc.,
– ubezpieczenie w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat,
– zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.; inne w przypadku
zidentyfikowanych potrzeb dodatkowego zabezpieczenia transakcji – do uzgodnienia z klientem.
▶ Lista wymaganych dokumentów:
1. Sprawozdania finansowe za lata 2018–2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).

2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz
z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach).
3. Bilans i Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał (.pdf).
4. Plan wpływów i wydatków na najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem, pokazującego spadek sprzedaży towarów lub usług – którego integralną
częścią jest rachunek zysków i strat za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego lub za kolejne 2 miesiące roku 2020.
WAŻNE
Spadek sprzedaży towarów lub usług, jaki należy wykazać:
a) nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających
w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno
po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to
jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,
b) nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r.
do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów
z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym
niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Plan powinien zawierać opis planowanych działań w celu ustabilizowania jego
sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów z bieżącej działalności, środków
z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji, jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe.
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5. Sprawozdania śródroczne proporcjonalnie do upływu czasu (aktualnie I kw. 2020 r.
i I kw. 2019).
6. Dokumenty niezbędne do udzielenia leasingu:
• faktura proforma dotycząca przedmiotu leasingu lub oferta/specyﬁkacja przedmiotu,
• leasingu do dostawcy,
• polisa ubezpieczeniowa przedmiotu leasingu, jeśli klient posiada,
• wycena przedmiotu leasingu, przy leasingu zwrotnym (operat nie starszy niż
2 m-ce).
7. Upoważnienie do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.
WAŻNE
Podpisane upoważnienie musi być przekazane w formie papierowej na adres: ARP Leasing sp. z o.o., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, z dopiskiem „Upoważnienie BIG/BIK”.
Jeśli upoważnienie zostało podpisane podpisem kwalifikowanym, może
być przesłane na adres email: tarcza.leasing@arpleasing.pl.

KROK PO KROKU

➊ Przygotuj dokumenty w wersji elektronicznej, dokumenty powinny być
podpisane zgodnie z reprezentacją firmy.

➋ Pobierz wniosek z menu „Wzory dokumentów”, wypełnij wraz

z wymaganymi załącznikami, podpisz (podpisem kwalifikowanym lub
tradycyjnie), a następnie prześlij na adres tarcza.leasing@arpleasing.pl.

WAŻNE
Wniosek o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków formalnych wniosku instytucja
wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym
niż 5 dni.

program wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych
przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych

Trzeba wyraźnie wykazać
wpływ pandemii na wyniki

▶ Dla kogo:
– dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich, z wiodącym PKD 49.31.Z lub PKD 49.39.Z (pozytywna EBITDA i wynik ﬁnansowy netto
za 2019 r.).
▶ Na co:
– dotyczy wszystkich umów, na podstawie których oddaje się pojazd do korzystania za wynagrodzeniem.
▶ Warunki:
– brak ograniczeń przystąpienia do programu tj. wieku pojazdu, rodzaju prowadzonej działalności, statusu (wielkości) przedsiębiorstwa,
– pożyczka udzielana w złotych bez względu na walutę finansowanej umowy,
– okres przelewania transz pożyczki do 12 miesięcy,
– kwota pożyczki ustalana indywidualnie,
– okres spłaty pożyczki (raty równe) ustalany indywidualnie z przedsiębiorcą (umowa leasingu będzie obowiązywała co najmniej przez okres równy okresowi spłaty pożyczki – wydłużenie okresu trwania umowy leasingu).
▶ Koszt:
– oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu,
– brak opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki,
– zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

KROK PO KROKU

➊ Skontaktuj się ze swoim towarzystwem leasingowym, w którym otrzy-

ŁUKASZ WARSZAWSKI
Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

O

ferowane instrumenty finansowe mają charakter rynkowy, a wsparcie
udzielane jest po dokonaniu przez ARP weryfikacji zasadności złożonego
wniosku w zakresie spełnienia przesłanek określonych w ustawie oraz
uproszczonej oceny zdolności finansowej wnioskodawcy.

W odniesieniu do każdego z ww. programów do wniosku o wsparcie oprócz standardowych dokumentów finansowych należy dołączyć plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy, czyli dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie
działalności spowodowane epidemią COVID-19, pokazujący spadek sprzedaży towarów lub
usług na odpowiednim poziomie, jak również zawierający opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.
Jeżeli chodzi o najnowszy instrument oferowany przez ARP, jakim jest Program wsparcia
dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem
na spłatę rat leasingowych, adresatami tego programu są nie tylko podmioty z sektora
MSP, lecz także duże przedsiębiorstwa. Warto również pamiętać, że wniosek o udzielenie pożyczki w ramach tego programu (w przeciwieństwie do dwóch pozostałych instrumentów) składa się bezpośrednio do leasingodawcy, z którym przedsiębiorcę łączy
umowa leasingu pojazdu, i który przystąpił formalnie do programu. Warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie pozytywnej opinii leasingodawcy, która nie jest wymagana
w przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach pozostałych programów.

masz wniosek o pożyczkę.

➋ Wypełnij wniosek o pożyczkę i złóż go w swoim towarzystwie leasingo-

REKLAMA
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WAŻNE
W przypadku braków formalnych wniosku towarzystwo leasingowe
wezwie cię do jego uzupełnienia.

➌ Towarzystwo leasingowe poprosi cię o niezbędne dokumenty, aby

sprawdzić, czy spełnione zostały kryteria umożliwiające wnioskowanie
o otrzymanie wsparcia w ramach programu.

Za niepełnosprawnego pracownika rekompensata
nie tylko pensji, lecz także wszystkich kosztów płacy
Zakłady aktywności zawodowej, aby otrzymać pomoc finansową, mogą teraz wybrać jeden z trzech sposobów
na wykazanie, że ich przychody zmniejszyły się z powodu epidemii
Michalina Topolewska
michalina.topolewska@infor.pl

Centra integracji społecznej

Wśród zmian, które znalazły się w ustawie z 21 stycznia
2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 159, dalej: nowelizacja), są też takie, które są adresowane do pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne, a w szczególności do podmiotów mających status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ).

W art. 1 pkt 6 nowelizacji znalazły się zmiany związane z funkcjonowaniem centrów integracji społecznej (CIS).
Za udział w zajęciach CIS ich uczestnikom przysługuje prawo do świadczenia integracyjnego (w wysokości zasiłku
dla bezrobotnych). Do tej pory było tak, że w przypadku zawieszenia działalności centrum przez wojewodę z powodu
COVID-19 uczestnik zajęć zachowywał świadczenie w pełnej wysokości. Od 26 stycznia br. tak samo będzie w momencie, gdy trafi na izolację w warunkach domowych po zakażeniu koronawirusem albo będzie poddany obowiązkowej kwarantannie – za dni nieobecności świadczenie nie będzie obniżane. Dodatkowo, jeśli zawieszenie zajęć
będzie trwać łącznie dłużej niż trzy miesiące, kierownik CIS będzie mógł przedłużyć okres uczestnictwa (standardowo wynosi on 12 miesięcy) o ten okres. Co więcej, gdy wstrzymanie działalności CIS miało miejsce przed wejściem
w życie nowelizacji, to tamten czas również będzie wliczony do okresu zawieszenia zajęć uprawniającego do przedłużenia okresu uczestnictwa i wypłaty świadczenia integracyjnego.
©℗

Więcej czasu na wniosek
Instrumentem wsparcia skierowanym wprost do ZAZ jest
rekompensata, która przysługuje mu w sytuacji, gdy epidemia znacząco obniżyła lub pozbawiła go przychodów z prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej. Środki
z tego tytułu są wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a zasady określa art. 15a ustawy z 2 marca 2020 r., czyli tzw. specustawy
covidowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r.
poz. 159) i to właśnie treść tego przepisu została zmieniona przez art. 1 pkt 5 nowelizacji. Pierwsza ze zmian dotyczy
zakresu rekompensaty, która dotychczas obejmowała tylko
wynagrodzenie wypłacone niepełnosprawnemu pracownikowi. Natomiast nowe brzmienie art. 15a ust. 1 stanowi,
że ZAZ może ubiegać się o rekompensatę poniesionych za
dany miesiąc kosztów płacy osoby z dysfunkcją zdrowotną
(a więc również należnych składek i podatków). Jednocześnie we wniosku o wypłacenie wsparcia zamiast wysokości
wynagrodzeń trzeba podać kwotę kosztów płacy podlegających rekompensacie. Dodatkowo wskazano, że należy ona
się proporcjonalnie w części, w jakiej pozostaje:
liczba dni przestoju w działalności ZAZ w miesiącu objętym wnioskiem do liczby dni tego miesiąca;
spadek przychodu z działalności w miesiącu objętym
wnioskiem względem przychodu z analogicznego miesiąca 2019 r.;
spadek przychodu z działalności w miesiącu objętym
wnioskiem w stosunku do średniomiesięcznego przychodu z czwartego kwartału 2019 r.
Zakład może dowolnie wybrać jeden z tych trzech sposobów ustalenia kwoty rekompensaty.
Do wniosku o pomoc finansową ZAZ musi dołączyć dodatkowe dokumenty i tu też nastąpiły zmiany. Poprzednio
wymagane było dołączenie dokumentów potwierdzających wypłatę oraz wysokość poniesionych kosztów płacy,
a także zestawienia przychodów z działalności za czwarty kwartał poprzedniego roku oraz kopii umów, które nie
mogły być zrealizowane z powodu COVID-19.
Po zmianie przepisów potrzebne zaś będą:
dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych
kosztów płacy,
oświadczenie o liczbie dni przestoju w miesiącu objętym wnioskiem,
oświadczenie o wysokości przychodu osiągniętego w
miesiącu objętym wnioskiem i analogicznym miesiącem 2019 r. albo o wysokości przychodu osiągniętego

w miesiącu objętym wnioskiem i średniomiesięcznym
przychodzie z czwartego kwartału 2019 r.
W każdym z oświadczeń musi znaleźć się klauzula o świadomości odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych informacji. Z punktu widzenia ZAZ
szczególnie istotna jest rezygnacja z konieczności przedstawiania niewykonanych umów, bo zakłady ich po prostu nie posiadają – głównie z uwagi na to, że duża część
z nich jest podpisywana na bieżąco i wraz z wchodzeniem w życie kolejnych ograniczeń w gospodarce nie są
one po prostu zawierane.
Ponadto art. 1 pkt 5 nowelizacji wydłuża czas, w jakim
ZAZ może wnioskować o rekompensatę. Teraz, zgodnie
z art. 15a ust. 5 specustawy, ma na to 30 dni od dnia wypłacenia pracownikom wynagrodzeń.
Te wszystkie zmiany związane z ubieganiem się o rekompensaty mają zastosowanie do wniosków złożonych po
wejściu w życie nowelizacji, tj. od 26 stycznia br. Z kolei do
spraw wszczętych i niezakończonych do tej daty będą stosowane dotychczasowe przepisy, o czym przesądza art. 23.

Zgoda jako decyzja
Następne zmiany dla pracodawców mających niepełnosprawnych pracowników znajdują się w art. 4 nowelizacji.
Modyfikują one ustawę z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r.
poz. 159). Znowelizowany został m.in. art. 68gd, który określa szczególny tryb wykorzystywania pieniędzy na cele
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 z zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)
przez pracodawców mających status zakładu pracy chronionej lub – w przypadku ZAZ – z zakładowego funduszu
aktywności (ZFA). Polega on na tym, że 20 proc. zgromadzonych na tych funduszach pieniędzy może być przeznaczonych np. na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc
pracy, wynagrodzenia i pomoc bytową dla pracowników
oraz innych osób świadczących pracę, a także inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia. Przy
czym, aby było to możliwe, pracodawca musi najpierw złożyć wniosek i uzyskać zgodę prezesa PFRON, niestety do
tej pory przepisy nie wskazywały, jaką ta akceptacja ma
mieć formę. Obecnie, na mocy znowelizowanego art. 68gd,
zgoda ma być wydawana w formie decyzji przez prezesa

funduszu. Pracodawca niezadowolony z rozstrzygnięcia
będzie mógł skorzystać z procedury odwoławczej i złożyć
wniosek do PFRON o ponowne rozpatrzenie sprawy albo
bezpośrednio skargę do sądu. Doprecyzowano też, że gdy
nie wystąpi w ogóle o zgodę lub otrzyma decyzję odmowną, to będzie musiał zwrócić pieniądze na konto ZFRON
lub ZFA, a także zapłacić karę finansową.
Ponadto, zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w art. 32 nowelizacji, w sprawach o udzielenie zgody, które zostały wszczęte, ale nie zakończyły się przed jej
wejściem w życie, zgoda nie będzie miała formy decyzji
(która to będzie obowiązywać w stosunku do wniosków
składanych po tej dacie).

Pomoc publiczna
Znowelizowany został też art. 68ge ustawy o rehabilitacji.
Stanowi on odstępstwo od wynikającej z prawa unijnego
generalnej reguły, że pomoc publiczna nie może być przyznawana podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej. Ze względu na epidemię przyjęto bowiem,
że pomoc publiczna przewidziana w ustawie o rehabilitacji – w tym m.in. dofinansowania do wynagrodzeń czy
zwrot kosztów dostosowania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika – może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc
publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w sekcji 3.1 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa
w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Przy czym postawiony został warunek, że na tej podstawie pomoc może być udzielana do 31 grudnia 2020 r. W nowym brzmieniu art. 68ge
ww. data graniczna została usunięta, co w praktyce oznacza, że pomoc publiczna będzie przyznawana w sposób
w nim opisany tak długo, jak będzie na to pozwalał komunikat Komisji.
Wreszcie do ustawy o rehabilitacji dodany został nowy
art. 68gh, na mocy którego w 2021 r. samorząd województwa, który dofinansowuje działalność ZAZ z pieniędzy pochodzących z PFRON (dzielonych według specjalnego algorytmu), zaoszczędzone środki otrzymane na realizację
innych zadań lub własne będzie mógł przekazać jako dodatkowe wsparcie na pokrycie kosztów funkcjonowania
©℗
zakładów.

Na czas epidemii dwa dni zwolnienia dla honorowych dawców

WAŻNE
Pozytywna ocena twojego towarzystwa leasingowego umożliwia
dalszą weryfikację przez ARP/ARPL, ale nie jest równoznaczna z otrzymaniem wsparcia w ramach programu. Decyzję o udzieleniu pożyczki
(w przypadku spełnienia kryteriów i pozytywnej opinii twojego
towarzystwa leasingowego, na podstawie przesłanych dokumentów)
podejmuje ARP/ ARPL.

Dodatkowe uprawnienia mają zachęcić do oddawania
krwi i osocza tzw. ozdrowieńców. Zyskają jednak również ci, którzy nie przeszli COVID-19

➍ W przypadku pozytywnej opinii twojego towarzystwa leasingowego,

twój wniosek o pożyczkę oraz potrzebne dokumenty zostaną przesłane do Agencji Rozwoju Przemysłu/ARP Leasing przez towarzystwo
leasingowe.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
to partner biznesowy dla ﬁrm, które szukają
ﬁnansowania, terenów inwestycyjnych lub chcą się rozwijać

▶ Co dalej?
– Twój wniosek przesłany przez towarzystwo leasingowe trafi do analityka ARP/
ARPL, który zajmie się jego weryfikacją i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.
– Analityk skontaktuje się z tobą, aby poinformować cię o decyzji co do udzielenia
pożyczki; pozytywna decyzja jest równoznaczna z objęciem „Programem wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych”.
– Analityk ustali także z tobą termin, miejsce i sposób podpisania Umowy o pożyczkę z ARP/ARPL oraz porozumienia trójstronnego (pomiędzy tobą, twoim towarzystwem leasingowym oraz ARP/ARPL) regulującego warunki objęcia programem wsparcia.
grk

w innowacyjnych branżach.
ARP S.A. realizuje następujące programy: Tarcza Antykryzysowa, skierowana
do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
oraz Polityka Nowej Szansy uruchomiona z myślą o przedsiębiorcach
wdrażających proces restrukturyzacji.
Więcej na:
https://www.arp-tarcza.pl

I

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

Dotychczas uprawnienia pracownicze związane z oddawaniem krwi wynikały z dwóch przepisów – art. 9 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1777) oraz z par. 12 rozporządzenia z 15 maja
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od
pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).
Z pierwszego z nich wynikało, że honorowemu dawcy
krwi przysługuje, po pierwsze, zwolnienie od pracy w dniu,
w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a po drugie także zwrot utraconego
zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Ponadto są też dwa świadczenia niezwiązane z pracodawcą, a mianowicie zwrot kosztów przejazdu do jednostki publicznej służby krwi i posiłek regeneracyjny. Z kolei
przepis rozporządzenia doprecyzowywał, że oddanie krwi
jest zwolnieniem od pracy na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, oraz wskazywał,
że pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny

do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one
być wykonane w czasie wolnym od pracy. Jest to zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które jest
ustalane według zasad obliczania wynagrodzenia za czas
urlopu, z tym że zmienne składniki są brane pod uwagę z miesiąca, w którym przypada zwolnienie od pracy.
Zmiana wprowadzona nowelizacją specustawy dotyczącej koronawirusa (Dz.U. poz. 159) obejmuje także ustawę
o publicznej służbie krwi, w której zmodyfikowano brzmienie art. 9 oraz dodano nowy – art. 9a. Pierwsza zmiana
rozszerza zastosowanie przepisu na stosunki służbowe
(np. w służbach mundurowych), a mianowicie dodano
w nim, że zwolnienie przysługuje nie tylko od pracy, lecz
również od wykonywania czynności służbowych. Najważniejsze zmiany wynikają jednak z nowego art. 9a, który
będzie obowiązywał tylko na czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Pierwszym
z uprawnień przewidzianych w tym przepisie jest zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni, które obejmuje
dzień oddania krwi i dzień następny, a będzie ono przysługiwało na podstawie zaświadczenia wydanego przez
regionalne centrum krwiodawstwa lub Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Uprawnienie dotyczy honorowych dawców krwi, którzy oddali krew lub jej skład-

niki, w tym osocze po chorobie COVID-19. Jeśli jednak
dawca oddał co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, to nabywa
dodatkowo uprawnienie do ulgi w wysokości 33 proc. na
przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
1) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej
i przyspieszonej oraz
2) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.
Dokumentem poświadczającym, że dana osoba może
skorzystać ze zniżki na przejazdy, jest odpowiednie zaświadczenie z centrum krwiodawstwa, z którego wynika, że dawca oddał co najmniej trzy donacje krwi. Uprawnienie będzie ważne przez sześć miesięcy od wystawienia
zaświadczenia (art. 33 ust. 1 nowelizacji).
Uwaga! Należy pamiętać, że w związku ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa nie powinny być przez pracodawców przechowywane ani w aktach osobowych, ani
w dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy. Służ©℗
by kadrowe mogą ich żądać jedynie do wglądu.
Łukasz Prasołek
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Termin na wnioski o zwolnienie ze składek nie dla wszystkich

Jest wreszcie refundacja za wożenie powietrza

Luka w przepisach została więc naprawiona tylko częściowo. Ponadto zmianie uległy regulacje dotyczące ZUS
w zakresie elementów wydawanych decyzji i prowadzonej wobec organu egzekucji

Z dopłat będą mogli skorzystać przewoźnicy oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej. Pomoc będzie wypłacana tylko za 2021 r. Nie obejmie jednak komunikacji miejskiej

szeniem ustawy, która weszła w życie dopiero 16 grudnia
2020 r. Wyjątek wprowadzono tylko dla przedsiębiorców,
których przeważająca działalność oznaczona jest kodami
55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania) oraz
79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki) – mogli oni
składać wnioski do 15 stycznia 2021 r. Inne rodzaje działalności nie zostały tym terminem objęte, a więc mimo
że przepis uprawniający ich do zwolnienia ze składek
wszedł w życie, to nie mogli złożyć wniosku. Nowelizacją ustawodawca błąd ten częściowo naprawił. Zgodnie
z dodanym do specustawy art. 31zp ust. 1 pkt 3a płatnicy
zwolnieni ze składek na podstawie art. 31zo ust. 8 mogą
składać wnioski do 15 marca 2021 r., ale znów nie wszyscy spośród tych, którzy nie mogli tego zrobić w poprzednim stanie prawnym. W nowej regulacji nie wymieniono bowiem kilku kodów PKD. ramka

Joanna Śliwińska
joanna.sliwinska@infor.pl

tylko nadruk imienia i nazwiska
Na mocy ostatniej nowelizacji do specustawy o COVID-19
(ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159) dodano art.
31zda. Zgodnie z tym przepisem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni
po ich odwołaniu decyzje oraz pisma w sprawach świadczeń przyznawanych lub wypłacanych przez ZUS mogą
zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska
wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej
do ich wydania. Warto pamiętać o tej zmianie, aby w odwołaniu od decyzji ZUS nie powoływać niepotrzebnych
zarzutów, np. że decyzja nie ma podpisu.

Dla kogo 15 marca 2021 r.
W tym terminie wniosek mogą złożyć osoby
prowadzące działalność oznaczoną kodem:
n 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów,
nagrań wideo i programów telewizyjnych,
n 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana
z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi,
n 59.13.Z ‒ Działalność związana z dystrybucją filmów,
nagrań wideo i programów telewizyjnych,
n 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
n 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
n 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
n 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych.
Nowy termin dotyczy także świadczących usługi
na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z 21 listopada
1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 902),
oznaczone kodem:
n 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej
oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
n 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji pozaszkolnej,
n 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji nigdzie indziej
niesklasyfikowane,
n 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację oraz
prowadzących muzeum w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do
wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy.
Uwaga! Wniosku nadal nie mogą złożyć przedsiębiorcy prowadzący jako przeważającą działalność
oznaczoną kodem PKD:
n 79.90.A ‒ Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy świadczą usługi na rzecz
muzeów,
n 59.20.Z ‒ Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
n 93.11.Z ‒ Działalność obiektów sportowych.

wydłużenie egzekucji
Zgodnie z nowo dodanym do specustawy art. 31zdb
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 oraz w okresie 30 dni następujących po ich
odwołaniu termin wyznaczony na podstawie art. 896
par. 2 kodeksu postępowania cywilnego przez organ
egzekucyjny dłużnikowi zajętej wierzytelności – będącemu organem rentowym lub emerytalnym lub organem emerytalno-rentowym – wynosi trzy tygodnie.
Natomiast termin wskazany w art. 896 par. 2 k.p.c. jest
dużo krótszy – przepis ten przewiduje, że wraz z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika, aby
w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:
czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;
czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności,
czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy
się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz
czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej
wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.

nowa data
Poprzednia nowelizacja specustawy (ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. poz. 2255) przyznała przedsiębiorcom prowadzącym działalność o określonych w ustawie
numerach PKD zwolnienie ze składek za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Warunkiem było zgłoszenie jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. oraz
przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek
o zwolnienie z opłacania tych składek, niższy co najmniej
o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym
samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Problem polegał jednak na tym, że termin na składanie wniosków
upływał 30 listopada 2020 r., a więc jeszcze przed ogło-

Leszek Jaworski
leszek.jaworski@infor.pl

©℗

©℗

Więcej firm i turystów skorzysta z bonu
Można nim płacić już także za jednodniowe wycieczki
bez noclegu. W efekcie poszerzy się krąg podmiotów,
w których można go realizować. Ponadto precyzyjniejsze i pełniejsze będą również informacje o przedsiębiorcach figurujących w bazie POT
Do niedawna posiadacze Polskich Bonów Turystycznych
mogli płacić nimi głównie za noclegi w obiektach turystycznych oraz za imprezy turystyczne z minimum
jednym noclegiem, organizowane przez operatorów turystycznych lub organizacje pożytku publicznego. Od
26 stycznia br. możliwe jest już dokonywanie płatności
nimi również za jednodniowe imprezy turystyczne, które noclegu nie obejmują. A to dzięki najnowszej nowelizacji specustawy o COVID-19 (czyli ustawie z 21 stycznia
2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw; Dz.U. z 2021 r. poz. 159), która w art. 23 dokonała również zmian w przepisach ustawy z 15 lipca 2020 r.
o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1262;
ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz.159).

Możliwości dla rodzin…
Zmiana ta pozwoli na zwiększenie możliwości wykorzystania bonów przez jego posiadaczy, czyli polskie rodziny (przypomnijmy: dokument elektroniczny uprawniający do kwoty 500 zł przysługuje na każde dziecko,
wprowadzono go w połowie ub.r., aby wesprzeć branżę turystyczną w czasach COVID-19, będzie można go
realizować do końca marca 2022 r.). – Po zmianie bony
będą mogły służyć również m.in. do opłacania pakietów usług, np po zniesieniu obostrzeń będzie można

łączyć usługę transportu z biletami wstępu na basen,
do parków rozrywki, i innych obiektów albo z usługami
przewodników. Będzie można za ich pomocą również
realizować wycieczki szkolne, które często są jednodniowe, np. łącząc usługę transportu z biletami wstępu do muzeum – wyjaśnia Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy
i Technologii. Podstawowy warunek: pakiety muszą być
oferowane przez legalnie działającego organizatora turystyki lub organizację pożytku publicznego.

…i dla branży
W efekcie poszerzyć się może krąg podmiotów, które realizują bony. Resort rozwoju liczy, że w ostatecznym efekcie więcej przedsiębiorców i specjalistów będzie mogło
pozostać aktywnymi zawodowo. – Wprowadzona zmiana może pomóc w zdobyciu klientów przez osoby prowadzące działalność w szeroko rozumianej branży turystycznej: począwszy od pilotów wycieczek, przewodników,
agentów, poprzez osoby zajmujące się transportem, aż po
osoby organizujące wyjazdy szkolne. Liczymy, że będzie
zachęcać do oferowania pakietów usług. Przewodnik turystyczny będzie np. mógł proponować w pakiecie usługę przewodnictwa i bilety wstępu do muzeów czy do innych turystycznych atrakcji – mówi dyr. Dominik Borek.
Jednocześnie wymóg oferowania usług przez profesjonalnych organizatorów turystyki (o których mowa w art. 4
pkt 8 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 2139) ma wyeliminować możliwość nadużyć.
Dokładniejsze informacje
Do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym została wprowadzona także poprawka dotycząca systemu rejestrowa-
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nia się przedsiębiorców w bazie podmiotów realizujących
bony (prowadzonej przez Polska Organizację Turystyczną).
Najnowsze zmiany zobowiązują przedsiębiorców nie tylko do podawania tak jak dotychczas danych firmy, tj. nazwy i adresu, pod którymi jest zarejestrowana działalność,
lecz także nazwy handlowej i adresu konkretnego obiektu, w którym są realizowane usługi hotelarskie, a ponadto adresu strony internetowej (jeśli taka jest prowadzona). – A zatem w przypadku, gdy firma jest właścicielem
kilku obiektów, musi teraz osobno podać dane adresowe
każdego z nich – wyjaśnia na swoich stronach Polska Organizacja Turystyczna.
Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie informacji, jakie
figurują w bazie i trafiają do turystów zainteresowanych
realizacją bonów. Do tej pory niejednokrotnie bywało, że
figurujący na stronie adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu przyjmującego zapłatę
w bonach jest inny niż miejsca świadczenia usług hotelarskich. Tak się zdarzało, gdy przedsiębiorca prowadził
kilka hoteli albo gdy jego działalność podstawowa była
zgoła odmienna.
Z poszerzeniem katalogu informacji w bazie POT wiąże się obowiązek nałożony na przedsiębiorców, którzy
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonali
rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym. Muszą w ciągu 14 dni od wejścia noweli w życie uzupełnić brakujące informacje (art. 42 ustawy nowelizującej specustawę). I choć obowiązek nie jest
obwarowany żadną sankcją, to resort jest przekonany, że
przedsiębiorcy sami będą zainteresowani uzupełnieniem
informacji w bazie. – To pomoże im lepiej dotrzeć ze swoją ofertą do posiadaczy bonów – mówi Dominik Borek.
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Epidemia COVID-19 niekorzystanie wpłynęła na kondycję
przedsiębiorstw transportowych realizujących publiczny
transport drogowy. Dotknęła zarówno tych, którzy mają
zezwolenia wydane na podstawie art. 18 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jak i działających
po zawarciu umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym. W dużym uproszczeniu: chodzi tutaj zarówno o firmy, które komercyjnie realizują usługi przewozu
np. między miastami, jak i te, które zostały wyłonione
w przetargu przez samorządy do obsługi przewozu pasażerów na wybranych trasach. W wyniku drastycznego
spadku liczby podróżujących zmniejszyły się ich przychody ze sprzedaży. Chociaż poszkodowani przedsiębiorcy od
dłuższego czasu domagają się wsparcia, dopiero w nowelizacji specustawy o COVID-19 z 21 grudnia 2020 r. przyjęto mechanizmy pomocy specjalnie dla przewoźników
i operatorów wykonujących przewozy autobusowe.

Wysokość dofinansowania
Zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom regulowane są w nowo dodanym art. 15zzzzl5 ust. 2 specustawy
o COVID-19. Zgodnie z nim przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymują
wsparcie finansowe. Przysługuje ono za miesiące obowiązywania „ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących
w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu”, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. Przy czym – wsparcie to nie przysługuje komunikacji miejskiej.
Wysokość pomocy ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną
(czyli łączną liczbę wykonanych kilometrów przez przewoźnika) zrealizowaną za każdy miesiąc 2019 r. w stosunku do analogicznych danych za ten sam miesiąc 2021 r.
Kalendarz przysporzy problemów
Nowelizacja w art. 15zzzzl5 ust. 3 specustawy o COVID-19
określiła warunki otrzymania pomocy. Z regulacji jednoznacznie wynika, że wprowadza ona dofinansowanie tylko
dla tych operatorów i przewoźników, którzy nie zaprzestali świadczenia usług w okresie pandemii.
Wsparcie można bowiem otrzymać, jeżeli w miesiącu nim objętym:
1) z porównania z analogicznym miesiącem z 2020 r.
nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego w odniesieniu do wozokilometra przewozu;
2) utrzymana została praca eksploatacyjna wyrażona
w wozokilometrach na poziomie tego samego miesiąca 2019 r. (w przypadku obniżenia pracy eksploatacyjnej
kwota wsparcia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu).
A więc inaczej mówiąc: podmioty nieprowadzące działalności zostały z możliwości wsparcia wyłączone. Ponadto
dofinansowanie odnosi się do wartości przewozów z refundacją ulg realizowanych w 2019 r., a więc wyłączono
z niego tych przewoźników, którzy rozpoczęli przewozy
dopiero od 2020 r.
– Z przedstawionych warunków wynika, że wsparcie
otrzymają tylko te przedsiębiorstwa, które będą świadczyć usługi przewozowe w 2021 r., a największe dostaną te
firmy, które zachowają wymiar usług z 2019 r. – wskazuje Marcin Gromadzki, ekspert z Public Transport Consulting. I dodaje, że rozbicie beneficjentów na przewoźników
i operatorów skutkuje komplikacjami, gdyż zdecydowana

większość umów operatorskich dotyczy wcześniejszych
umów o przewozy komercyjne, które zostały jedynie odpowiednio wydłużone – aby spełnić warunki aplikacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (przypomnijmy – to powołany przez rząd fundusz wspierający rozwój
lokalnych linii). – Ponadto porównanie dotyczy każdego
z miesięcy, a więc spore perturbacje wnosi tu sam kalendarz, gdyż w 2019 r. w żadnym z województw ferie zimowe nie odbywały się w tym samym terminie, co w 2021 r.,
a tylko w części w tym samym miesiącu. W efekcie niewiele podmiotów zakwalifikuje się do dopłaty za styczeń
– twierdzi ekspert.

Obowiązujące pułapy
W art. 15zzzzl5 ust. 4 specustawy o COVID-19 przewidziano limity wsparcia. Wysokość dofinansowania nie może
przekroczyć kwoty dopłaty do krajowych autobusowych
przewozów pasażerskich, o której mowa w art. 8a ust. 2
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, rozliczonej za
te same miesiące 2019 r., pomniejszonej o przekazane
przewoźnikom dopłaty na finansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące. – Regulacja ta ogranicza wysokość wsparcia do różnic w kwotach
refundacji ulg – wskazuje Marcin Gromadzki. I wyjaśnia,
że beneficjenci nie otrzymają pomocy stanowiącej wyrównanie spadku przychodów z biletów, a ten jest przecież bardzo duży.
Z kolei w przypadku operatorów dofinansowanie nie
może przewyższać wysokości rekompensaty, o której mowa
w art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (dalej: u.p.t.z.), rozliczonej
za te same miesiące 2019 r., pomniejszonej o przekazaną
rekompensatę na finansowanie utraconych przychodów
w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do
ulgowych przejazdów za te miesiące. Co więcej, w przypadku operatora przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej otrzymane dofinansowanie jest
uwzględniane przy obliczaniu należnej mu rekompensaty, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c u.p.t.z. Według
Gromadzkiego operatorzy przewozów drogowych osób,
które nie są komunikacją miejską, to przede wszystkim
podmioty otrzymujące dopłaty z FRPA, a ci zaczęli działać dopiero od 1 września 2019 r. i do tego jeszcze na niewielką skalę. Zdaniem eksperta wsparcie za miesiące od
stycznia do sierpnia jest dla nich co do zasady nienależne.
Obliczanie kwoty
Wsparcie jest przekazywane z budżetu państwa ze środków zaplanowanych w budżecie właściwego wojewody
przeznaczonych na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Przy czym jest ono uwzględniane przy naliczaniu rekompensaty lub ulega pomniejszeniu (tak wynika
z art. 15zzzzl5 ust. 5 specustawy o COVID-19). W przypadku
operatora przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest zaliczane przy obliczaniu należnej operatorowi rekompensaty, o której mowa w art. 50
ust. 1 pkt 2 lit. c u.p.t.z. Ponadto jego wysokość ulega pomniejszeniu o kwotę wsparcia uzyskanego z innych źródeł na utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej ze świadczeniem usług przewozu osób, z wyjątkiem rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, o której mowa w art. 50 u.p.t.z. Regulacje te w praktyce mogą powodować wątpliwości. opinia
Złożenie wniosku
Środki finansowe będą przekazywane przez marszałków
województw. Wniosek musi zawierać kalkulację kwot
wsparcia w ujęciu miesięcznym wraz z oświadczeniem
o prawidłowości danych w nich ujętych.

opinia
MARCIN GROMADZKI
z Public Transport Consulting

P

rzepis mówiący, że „wsparcie jest przekazywane
z budżetu państwa ze środków zaplanowanych
w budżecie właściwego wojewody przeznaczonych
na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”, nie
precyzuje, czy chodzi tu o środki na refundację ulg, czy też
na dopłaty z FRPA. Logika nakazuje jednak interpretować,
że chodzi o środki na refundację ulg, które zapewniono
w kwocie jak dla 2019 r., a nie skonsumuje to rezerwy
z FRPA powstałej w niektórych województwach (w części
województw tych rezerw nie ma). Dość enigmatycznie
brzmi również zapis, że „wsparcie otrzymane przez
operatora przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej jest uwzględniane przy obliczaniu
należnej operatorowi rekompensaty”. Być może ustawodawcy chodzi o zastąpienie wsparciem części udziału
jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu
deficytu przewozów. Jeśli tak, to rekomendowany
przez nas model umowy operatorskiej pracować będzie
na zmniejszenie obciążeń samorządów, ale z powodu
wymienionego wyżej – uruchomienia przewozów
z dopłatą z FRPA dopiero od września 2019 r. – korzyść ta
dotyczyć będzie tylko niewielu z nich. Wysokość wsparcia
ulega też pomniejszeniu o kwotę uzyskaną z innych
źródeł na utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług przewozu osób,
z wyjątkiem rekompensaty z tytułu świadczenia usług
publicznych.
©℗

W celu weryfikacji danych ujętych we wniosku właściwy miejscowo marszałek województwa może:
żądać od przewoźnika oraz organizatora dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku,
przeprowadzać kontrole i zlecać – na koszt beneficjentów – ich przeprowadzenie.
Co ważne, w przypadku gdy łączna kwota wsparcia dla
beneficjenta za wszystkie miesiące 2021 r. przekracza
500 tys. zł, marszałek musi zlecić kontrolę.
– Obawiam się, że w warunkach szczupłości zasobów
urzędów (pracownicy, środki finansowe) praktyką stanie
się zlecanie kontroli podmiotom zewnętrznym na koszt
przewoźnika. Koszt takiej kontroli może pochłonąć sporą część wsparcia i prowadzić do sporów, gdyż brakuje
szczegółowych wytycznych – uważa Marcin Gromadzki.
Zdaniem eksperta nowelizacja nie wprowadza też żadnego mechanizmu finansowania spadku przychodów
w 2020 r. Obejmie dopiero rok bieżący, gdyż zmiany te
wchodzą w życie 26 stycznia 2021 r., z wyjątkiem m.in.
art. 15zzzzl5 ust. 5 specustawy o COVID-19, który obowiązuje z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2021 r.
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• art. 15zzzzl

5
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1842, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
art. 18 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2140; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1087)
art. 8a ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 295)
art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1944; ost.zm. Dz.U.
z 2020 r. poz. 2400)
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Samorząd lokalny (ponownie) może pomóc gastronomii
Rada gminy ma prawo uchwalić zwolnienie z opłat
za korzystanie z koncesji na alkohol także w 2021 r.
To analogiczne rozwiązanie jak w ubiegłym roku
Zgodnie z upoważnieniem zawartym w zmienionym
art. 31zzca ust. 1 specustawy o COVID-19 rada gminy może,
w drodze uchwały, zwolnić z opłaty za korzystanie z zezwoleń, należnej w 2021 r., lub przedłużyć termin na jej
wniesienie. W myśl art. 31zzca ust. 3 pkt 2 specustawy termin ten może zostać przedłużony do 31 grudnia 2021 r. Ponadto gdy rada w uchwale postanowi o zwolnieniu, może
także przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od
tych przedsiębiorców, którzy wnieśli ją jednorazowo za
2020 r. (w terminie do 31 stycznia 2021 r.),
Przypomnijmy, że opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem

w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja
i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Nowelizacja z 21 grudnia 2020 r. pozostawiła w art. 31zzca
specustawy o COVID-19 zastrzeżenie, że przewidzenie w tym
przepisie ulgi mogą dotyczyć tylko tych przedsiębiorców,
którzy mają koncesję na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu zakupu. Ustawodawcy chodziło zatem głównie o branżę gastronomiczną. Delegacja nie
odnosi się do przedsiębiorców, którzy sprzedają poza miejscem zakupu, czyli np. sklepów monopolowych.
Analogiczne przepisy wprowadziła na 2020 r. tarcza 4.0.
Nowelizacja z 21 grudnia 2020 r. specustawy o COVID-19
przedłuża zatem możliwość skorzystania przez rady gmin
z delegacji do wydania uchwał. Z informacji napływających z magistratów wynika, że gminy w u.br., nie kwapi-

ły się do udzielania zwolnień od opłat za koncesję. Tylko
niektóre uchwaliły ulgi, np. Rada Miejska w Bielsku Białej
zwolniła przedsiębiorców z obowiązku uiszczenia trzeciej
raty opłaty, a oprócz tego postanowiła zwrócić część daniny
tym z nich, którzy przelali opłatę w całości do 31 stycznia
2020 r. Miejscowe władze często tłumaczą się, że przedsiębiorcy nie występowali o taką pomoc.
©℗
Leszek Jaworski
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art. 31zzca ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
art. 111 ust. 7 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277; ost.zm. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1492)
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Po jaką pomoc z BGK mogą jeszcze sięgnąć przedsiębiorcy
Bank Gospodarstwa Krajowego wydłużył działanie niektórych instrumentów ze swojego pakietu pomocowego dla firm poszkodowanych
przez epidemię COVID-19. Między innymi o pół roku dłużej, bo do końca czerwca 2021 r., przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych form
gwarancji. Przy okazji bank poprawił warunki niektórych z instrumentów. Obecnie trwają również prace nad przedłużeniem na ten
rok dopłat do oprocentowania kredytów oraz preferencyjnych pożyczek. Przedstawiamy podstawowe warunki wybranych form pomocy,
po które wciąż mogą sięgać przedsiębiorcy borykający się z trudnościami z powodu epidemii.
Nie wynikają one z ostatniej nowelizacji specustawy o COVID-19, jednak uzupełniają ofertę rządowych tarcz ochronnych.
gwarancje de minimis
z krajowego funduszu gwarancyjnego
Z gwarancji de minimis na warunkach zmienionych
w związku z pandemią skorzystało ok. 55 tys. przedsiębiorców. Dzięki nim mogli zaciągnąć prawie 30 mld zł
kredytu. Od 1 stycznia 2021 r. wydłużona została możliwość korzystania z tego instrumentu, zwiększono też
kwotę gwarancji do maksymalnej możliwej, na jaką pozwalają przepisy UE.
▶ Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe firmy i średnie
firmy.
▶ Forma i wysokość wsparcia:
– Gwarancja pozwala zabezpieczyć spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. BGK przejmuje odpowiedzialność wobec banków na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił zobowiązania w terminie określonym
w umowie.
– BGK udziela zabezpieczenia w formie gwarancji do
80 proc. kwoty kredytu. Od 1 stycznia br. możliwe jest
obejmowanie gwarancjami także kredytów w walucie obcej.
– Maksymalna kwota gwarancji to obecnie: 1,5 mln euro
w przypadku kredytów zaciąganych na okres do 5 lat
i 750 tys. euro w przypadku kredytów na okres od 5
do 10 lat. Wcześniej było to maksymalnie 3,5 mln zł.
– Maksymalny okres gwarancji dla kredytu obrotowego to obecnie 75 miesięcy. Z kolei maksymalny okres
gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 120 miesięcy.
– Nie ma prowizji za udzielenie gwarancji lub przedłużenie na kolejny okres.
– Zaciągnięty kredyt można wykorzystać na finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej i utrzymanie bieżącej płynności finansowej.
▶ Podstawowe wymogi: z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca
2021 r. gwarancja może zostać udzielona kredytobiorcy,
w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie miał ich na 1 lutego 2020 r.
▶ Gdzie złożyć wniosek: w bankach kredytujących, współpracujących z BGK.
▶ Ważne terminy: gwarancje na zmienionych zasadach,
będą dostępne do końca czerwca 2021 r.

gwarancje biznesmax
z dopłatą do oprocentowania
Firmy innowacyjne lub efektywne ekologicznie mogą
o pół roku dłużej skorzystać z bezpłatnych gwarancji
spłaty kredytu Biznesmax, w ramach których dodatkowo istnieje możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu. Ponadto po ostatnich zmianach
gwarancją można objąć również kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne udzielane na potrzeby płynnościowe firm.
▶ Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy.
▶ Forma i wysokość wsparcia:
– Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty
kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia
innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z dodatkową możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.
Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.
– Na czas pandemii COVID-19 wprowadzono możliwość
objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis,
kredytu płynnościowego, tj. kredytu odnawialnego
(także w rachunku bieżącym), oraz nieodnawialnego, niezwiązanego z inwestycją, zaciąganego na zapewnienie płynności finansowej.
– Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro.
– W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych
inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym
w umowie kredytu.
▶ Podstawowe wymogi:

PRENUMERATA:

– Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub
realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Wiąże się
to z faktem, że gwarancja jest udzielana z Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR), który
jest finansowany z Funduszy Europejskich.
– Dodatkowo w czasie pandemii COVID-19 z gwarancji obejmującej kredyt płynnościowy, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy
efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania. Kredyty płynnościowe na czas
pandemii COVID-19 nie muszą wykazywać związku
z realizowaną lub zakończoną inwestycją i mogą być
uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych.
▶ Gdzie złożyć wniosek: w bankach kredytujących, współpracujących z BGK.
▶ Ważne terminy: zmienione warunki obowiązują co
30 czerwca 2021 r.

gwarancja cosme
Przeznaczona jest dla tych wszystkich firm z sektora
MSP, które nie chcą lub nie mogą uzyskać pozostałych
pomocowych gwarancji BGK. Do 30 czerwca 2021 r. nadal
obowiązywać będzie obniżona prowizja za jej udzielenie. Nowością jest też dłuższy, maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych.
▶ Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy.
▶ Forma i wysokość wsparcia:
– Jest to zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja jest
udzielana na warunkach rynkowych, stanowi alternatywę dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z gwarancji BGK udzielanych jako pomoc de
minimis lub regionalna pomoc inwestycyjna.
– Gwarancją może być objęte do 80 proc. kwoty kredytu
– może być to zarówno kredyt inwestycyjny, jak i płynnościowy, odnawialny lub nieodnawialny.
– Maksymalna kwota gwarancji to 480 tys. zł. Maksymalna wysokość kredytu objętego gwarancją to 600 tys. zł.
Maksymalny okres gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 99 miesięcy. W przypadku kredytów obrotowych wydłużono maksymalny okres gwarancji: dla tych
udzielanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
wynosi on 39 miesięcy (wcześniej było to 27 miesięcy).
– Prowizja za udzielenie gwarancji została obniżona
z 1 proc. do 0,7 proc.
▶ Podstawowe wymogi: gwarancja COSME udzielana jest
na zasadach rynkowych, czyli nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi składać dokumentów, jakie są wymagane dla unijnych programów pomocowych.
▶ Gdzie złożyć wniosek: online w bankach kredytujących,
które podpisały z BGK umowę o współpracy, lista dostępna na stroniehttps://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-cosme/#c11589.
▶ Ważne terminy: specjalne warunki obowiązują do 30
czerwca 2021 r.

gwarancje faktoringowe
Od początku roku wprowadzono korzystne zmiany dla
przedsiębiorców. Przede wszystkim wydłużono okresy
gwarancji i okres limitu faktoringowego. W praktyce
oznacza to, że np. dłuższy będzie czas, w którym firma
korzystająca z niego będzie mogła przedstawiać faktorowi faktury do wykupu. Dzięki temu faktoranci będą
mogli w większym stopniu skorzystać z faktoringu, zapewniając sobie płynność finansową w okresie pandemii.
▶ Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy.
▶ Forma i wysokość wsparcia:
– Celem gwarancji jest zapewnienie płynności finansowej firm poprzez zwiększenie dostępu do finansowania w formie faktoringu z regresem i faktoringu
odwrotnego, a także umożliwienie kontynuowania
umów o limity faktoringowe firmom, w tym poszkodowanym przez epidemię COVID-19.
– W ramach ostatnich zmian maksymalny okres gwarancji został wydłużony do 27 miesięcy (wcześniej
były to 24 miesiące).

– Maksymalny okres limitu faktoringowego zwiększono do 24 miesięcy (wcześniej – 21 miesięcy).
– Maksymalna kwota gwarancji: 200 mln zł. Maksymalna wysokość limitu faktoringowego: 250 mln zł.
– Gwarancją może być objęte do 80 proc. kwoty limitu.
– Zabezpieczany rodzaj faktoringu: faktoring odwrotny lub faktoring z regresem.
– Forma zabezpieczanego limitu faktoringowego: odnawialny lub nieodnawialny.
– Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi od 0,25 proc.
do 1,15 proc. kwoty gwarancji.
▶ Podstawowe wymogi: ze wsparcia mogą skorzystać
przedsiębiorcy faktoranci, którzy m.in.:
– nie znajdowali się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.,
– nie mają zobowiązań przeterminowanych w ZUS/
KRUS, urzędzie skarbowym, a także u faktora, w kwocie przekraczającej 3000 zł, powyżej 30 dni lub nie
mieli takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.
▶ Gdzie złożyć wniosek: w firmach faktoringowych, które podpisały z BGK umowy dotyczące udzielania gwarancji
spłaty limitów faktoringowych; są to z reguły firmy powiązane z największymi bankami, lista: https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-splaty-limitu-faktoringowego/#c13878.
▶ Ważne terminy: po gwarancje spłaty limitu faktoringowego przedsiębiorcy mogą sięgnąć do końca czerwca 2021 r.

gwarancje płynnościowe
Przed ryzykiem utraty płynności mają chronić duże
i średnie firmy gwarancje płynnościowe, z których będzie można skorzystać do końca czerwca 2021 r.
▶ Dla kogo: średnie i duże przedsiębiorstwa.
▶ Forma i wysokość wsparcia:
– Gwarancja przeznaczona jest dla nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych
w rachunku bieżącym, linii kredytowych lub kredytów nieodnawialnych.
– BGK zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu.
– Kwota gwarancji: do 200 mln zł (kwota kredytu objętego gwarancją: do 250 mln zł).
– Okres gwarancji: maksimum 27 miesięcy i nie dłużej
niż okres kredytu + 3 miesiące.
▶ Podstawowe wymogi: do finansowania mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które m.in.:
– nie znajdowały się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r.,
– nie posiadają negatywnych wpisów w bazach kredytowych na 1 lutego 2020 r.,
– nie mają zobowiązań w banku kredytującym, w kwocie powyżej 3000 zł, a także zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, urzędu skarbowego.
▶ Gdzie złożyć wniosek: online w bankach współpracujących z BGK.
▶ Ważne terminy: gwarancje będą udzielane do 30 czerwca 2021 r.

gwarancja kreatywna europa
Do pakietu pomocowego dla firm poszkodowanych
przez COVID-19 dołączyła też oferta zabezpieczeń dla
firm kreatywnych lub z sektora kultury. Dostępna jest
w pięciu bankach.
▶ Dla kogo: mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa, które
prowadzą działalność w branżach zaliczanych do sektorów kreatywnych lub sektora kultury albo realizują (lub
zamierzają realizować) projekty w tych sektorach.
▶ Forma i wysokość wsparcia:
– Zabezpieczenie BGK obejmuje do 80 proc kwoty kredytu.
– Maksymalna kwota kredytu 8,4 mln zł. Maksymalna
kwota gwarancji 1,5 mln euro.
– Okres gwarancji to 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego, 99 miesięcy ‒ w przypadku kredytu inwestycyjnego.
– Wysokość prowizji: 0 proc. w przypadku prowizji należnej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
▶ Gdzie złożyć wniosek: w jednym z pięciu w banków, które podpisały z BGK umowę na udzielanie tych gwarancji.
▶ Ważne terminy: gwarancje będą udzielane do 30 czerwca 2021 r.
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