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Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje, iż dokonano
zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
wprowadzając antykryzysową tarczę branżową nr 6, w ramach
której zaproponowane zostały nowe rozwiązania pomocowe.

I Zmiany w aktualnie obowiązujących instrumentach dotyczą
następujących kwestii:
1. przedłużono do 30 czerwca 2021r. udzielanie pomocy w formie dofinansowania części
wynagrodzeń dla pracowników (art. 15zzb), dofinansowania części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc),
przyznawania jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd), dofinansowania
wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) oraz dofinansowania do wynagrodzeń
dla kościelnej osoby prawnej ( art. 15zze), określono graniczny termin składania wniosków na
wsparcie w ramachww. form pomocy do dnia 10 czerwca 2021 r.,
2. uregulowania sytuacji śmierci wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie w ramach
art. 15zzc i zmarł w okresie, na który została przyznana pomoc. W takim przypadku spadkobiercy
przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do zwrotu otrzymanego dofinansowania w związku z
nieprowadzeniem działalności gospodarczej przez cały okres, na który wnioskodawca otrzymał
dofinansowanie.
Analogiczne uregulowanie dotyczy sytuacji śmierci wnioskodawcy, który otrzymał pożyczkę w ramach
art. 15zzd. W przypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,
pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu.
3. Nową formą pomocy dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż jest dotacja do
wysokości 5 tys. zł (art. 15zze4).
Nabór wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://czarnkow.praca.gov.pl/ i
rozpocznie się w dniu 19.12.2020r.
Dotacje będą wypłacane w oparciu o wnioski przedsiębiorców składane wyłącznie w formie
elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl podmiotom, które na dzień 30 września
2020 r. prowadziły działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji
Działalności ( PKD ) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności
gospodarczej na dzień 30 września 2020 r., a ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo
listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskiwanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 r.
4. Jednocześnie informujemy, iż naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii stanowi podstawę do odmowy udzielenia pomocy
publicznej, w szczególności zaś wsparcia określonego w ww. przepisach.
https://czarnkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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W związku z powyższym każdy przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ww. pomocy zobowiązany jest
do złożenia oświadczenia, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku ze
stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
Oświadczenie takie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie
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