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Szanowni Państwo,
w zwitku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wj^wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) Departament 
Rynku Pracy w' załączeniu przekazuje, do wykorzystarua, przygotowane kolejne wyjaśnienia 
do wrw. ustawy.
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Odpowiedzi MRPiPS na pytania dot. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) - 23.łV.2020 r.

Pytanie 1. Czy dofinasowanie może zostać udzielone przedsiębiorcy, który ze względu na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku ubiegłym, nie jest w stanie oszacować spadku 
obrotów w stosunku do analogicznych dwóch miesięcy kalendarzowych roku ubiegłego 
i porównać ich do miesięcy przypadających po 1 stycznia 2020 r. ?
Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego 
przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb „specustawy” - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na 
stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 
50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami 
roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Należy zatem przyjąć, że 
przedsiębiorca, starający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien prowadzić swoją 
działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku 
bowiem nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

Pytanie 2. Czy podmioty, które w okresie styczeń-marzec 2019 miały zawieszoną działalność 
gospodarczą i nie mają możliwości dokonania porównania okresu z 2019 do okresu z 2020 roku, 
mogą skorzystać ze wsparcia żart 15 zzb?
Możliwość przyznania, a co za tym idzie - także dostępna wysokość wsparcia, oferowanego 
przedsiębiorcom w ramach art. 15 zzb „specustawy” - zgodnie z wolą ustawodawcy, opiera się na 
stwierdzeniu poziomu spadku obrotów u danego przedsiębiorcy (odpowiednio o co najmniej 30, 
50 lub 80%) w zestawieniu dwóch miesięcy roku bieżącego z odpoAviadającymi im miesiącami 
roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020. W okresie wskazanych do 
wyliczenia spadku obrotów 2 kolejnych miesięcy roku bieżącego oraz analogicznych 2 miesięcy 
roku poprzedniego, działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona. Działalność musiała być 
wykonywana, aby przedsiębiorca mógł obliczyć obroty, a w rezultacie wskazać ich spadek.

Pytanie 3. W jaki sposób firmy, które wykazują straty mogą porównać okresy i wykazać spadek 
obrotów?
Komplet dokumentów (zamieszczony m.in. na https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i- 
przedsiebiorcow/tarcza ) zawiera m.in. Załącznik nr 2 do Wniosku - Wykaz pracowników, 
który zawiera imienną listę pracowników objętych Umową oraz 3 kalkulatory: przy pomocy 
jednego kalkulatorów przedsiębiorca wpisując wysokość obrotów w swojej firmie oblicza 
procentowy spadek obrotów oraz procentową wysokość dofinansowania.
Obliczenie spadku obrotów dokonujemy według algorytmu: (x-y)/y*100 
gdzie:
X= suma łącznych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r.
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Y= suma łącznych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
w 2019 r.
Wynik, to procentowy spadek obrotów w 2020 r.

Pytanie 4. Co w przypadku jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia i w trakcie zatrudnienia 
pracownik ztoży wypowiedzenie umowy o pracę? Czy będzie to skutkowało zwrotem?
W odniesieniu do instrumentu w ramach art. 15zzb przyjmuje się, że dokumentem bazowym, do 
którego odnoszą się kolejne miesięczne oświadczenia o zatrudnianiu pracowników objętych 
wnioskiem, jest pierwsze oświadczenie składane wraz z nim. Jeżeli stan zatrudnienia pracowników 
objętych wnioskiem w kolejnym miesiącu będzie inny od początkowego, to przedsiębiorca 
otrzyma proporcjonalnie pomniejszone dofinansowanie. Oświadczenie przedsiębiorcy jest bowiem 
składane co miesiąc i w sytuacji, kiedy pracownik już nie pracuje, należy go nie uwzględniać lub 
wpisać w przypadku kosztów wynagrodzenia czy składek 0 zł.

Pytanie 5. Jak należy rozumieć zapis mówiący o tym, te przedsiębiorca „nie może otrzymać 
dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały 
albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych ”?
Zapis mówiący o „tych samych kosztach” należy odnieść wprost do celu, na który przedsiębiorca 
może przeznaczyć dane wsparcie. Na przykład przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania 
do wynagrodzeń pracowników (...) w ramach instrumentu z art. 15 zzb i pożyczki dla 
mikroprzedsiębiorcy, lecz z zastrzeżeniem, że koszty pożyczki nie mogą posłużyć do pokrycia 
kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek.

Pytanie 6. Czy w ramach dofinansowania wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcom ze 
środków RPO można dofinansować wynagrodzenie mężczyzny z wykształceniem wyższym 
łub policealnym/ Pomaturalnym mającego kwalifikacje. W naszych umowach - kujawsko- 
pomorskie te osoby niespełniające definicji uczestnika projektu są wyłączone. Pytanie 
wynika z tego że w pierwszej edycji RPO bieżącego okresu finansowania takie osoby mogły 
być finansowane.
W ramach RPO można dofinansować wynagrodzenie mężczyzn z wykształceniem wyższym 
lub policealnym/pomaturalnym mających kwalifikacje. Te warunki nie będą mieć 
zastosowania do osób pracujących, a takie są grupą docelową instrumentu dofinansowań do 
wynagrodzenia.
(odpowiedź konsultowana z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej)

Pytanie 7. Wniosek składany 28.04:
• dofinansowanie od 01.04 czy 28.04?

Dofinansowanie za miesiąc, w którym zostało przyznane wsparcie.

• okres 3 miesięcy liczony : od 01.04.2020 r. — 30.06.2020 r. + 3 miesiące
utrzymanie firmy od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., czy od 28.04.2020 r. — 
28.07.2020 r. + utrzymanie firmy od 29.07.2020 r. do 29.10.2020 r.?
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Wedle ustawy, dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 
miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Zatem jeśli 
dofinansowanie zostało przyznane od kwietnia na 3 miesiące, to przedsiębiorca 
dofinansowanie otrzyma za miesiące; kwiecień, maj i czerwiec. Zgodnie ze 
zmianami zawartymi w ustawie przedsiębiorca jest obowiązany do 
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało 
dofinansowanie.

• pierwsza transza po złożeniu wniosku np. 29.04, a czy kolejna może być 
wypłacona na początku maja po złożeniu oświadczenia, że w maju prowadzi 
działalność?
Dofinansowanie powinno zostać wypłacone niezwłocznie, zgodnie 
z miesiącem za które zostało przyznane i niezwłocznie za każdy kolejny 
miesiąc wedle umowy z danym przedsiębiorcą.

Pytanie 8. Czy wnioskodawca może złożyć zamiast jednego trzy wnioski (po jednym 
w każdym miesiącu), np. w kwietniu (obroty za luty i marzec - spadek 35%), w maju 
(obroty za marzec i kwiecień - spadek 60%), w czerwcu (obroty za kwiecień i maj - spadek 
95%) ? Jeśli tak to jak będzie liczony okres utrzymania firmy. Jeśli bierzemy pod uwagę, że 
okres utrzymania ma być taki jak dofinansowania , to umowa kwietniowa obejmowałaby 
maj, majowa - czerwiec, czerwcowa - lipiec. W tej sytuacji przedsiębiorca byłby w lepszej 
sytuacji niż składając wniosek od razu na 3 miesiące, bo wystarczyłoby utrzymać firmę do 
łipca zamiast do września.

Z art. ISzzc ust. 3 wynika, że dotacja może zostać przyznana na okres nie dłuższy niż 3 
miesiące. We wniosku, w części D przedsiębiorca ma za zadanie wpisać, ilość miesięcy, na 
jakie ubiega się o wsparcie. Może zatem zdecydować, czy będzie to okres maksymalny 
(3 miesięcy) czy np. tylko na 1 miesiąc. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z opcji 
wielokrotnego składania wniosku, jeśli np. w następnym miesiącu będą mieli wyższy spadek 
obrotu i będą mogli ubiegać się o wyższą kwotę dofinansowania. Z zaznaczeniem, że 
wsparcie w sumie, nie może przekroczyć 3 miesięcy. Zatem przedsiębiorca będzie mógł 
złożyć w tym zakresie maksymalnie 3 wnioski. Należy natomiast zwrócić uwagę, że w 
świetle art. 15zzc ust. 8, wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, zatem wniosek w 
kolejnych miesiącach będzie można złożyć pod warunkiem ogłoszenia nowego naboru 
wniosków.

Pytanie 9. Czy wnioskodawca może złożyć wniosek w lipcu wskakując, że wsparcie chce od 
01.04.2020 r. ? Jeśli tak to czy wypłacamy mu od razu 3 transze (za IV, V i VI) a działalność 
ma prowadzić do IX ?

Zgodnie z artykułem 15zzc ust. 3 Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Zatem jeśli w lipcu, 
będzie nabór wniosków na ten instrument, przedsiębiorca składając wniosek w lipcu, będzie 
mógł ubiegać się o dofinansowanie od tego właśnie miesiąca.
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Pytanie 10. Małe i średnie firmy. 1. Czy można złożyć wniosek o dofinansowanie, jeżełi 
spadek dochodów będzie dopiero po kwietniu czy maju?
2. Jak należy policzyć spadek obrotów, jeżeli w jednym miesiącu spadek obrotów wynosi 
30%, a w kolejnym 80%? Czy trzeba w takim razie wnioskować 2 razy (np. z rozbiciem 
dofinansowania) ?
3. Wjaki sposób powinno się liczyć wynagrodzenie, jeżeli nie jest to stawka godzinowa, czy 
miesięczna, a np. wynagrodzenie za usługę (np. wynagrodzenie za jednego pacjenta)?

Ad. 1. Jeśli spadek obrotów miał miejsce w kwietniu to przedsiębiorca może złożyć Wniosek 
w maju a przy obliczaniu spadku obrotu uwzględnić dane z marca i kwietnia. Natomiast jeśli 
spadek obrotów nastąpi w maju to postępujemy analogicznie jak poprzednio czyli Wniosek 
może zostać złożony w czerwcu natomiast do obliczenia spadku obrotów będą brane pod 
uwagę dane z kwietnia i maja ale sytuacja ta będzie możliwa pod warunkiem, że Dyrektor 
PUP ogłosi nabór wniosków w czerwcu.

Ad. 2 Spadek obrotów należy obliczyć wg wzoru; (x-y)/y*100gdzie: x oznacza sumę 
łącznych obrotów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r., y oznacza sumę 
łącznych obrotów w okresie analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2019 r. 
Aby Przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie z art. ISzzb ustawy spadek obrotów musi 
wynosić co najmniej 30%.

Ad. 3 Wynagrodzenie, które podlega dofinansowaniu w ramach przepisów zawartych w art. 
15zzb ustawy (tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne) to kwota brutto jaką pracodawca 
zobowiązał się wypłacać pracownikowi w umowie (o której mowa w ust. 1 przytoczonego 
powyżej artykułu ustawy).

Pytanie 11. Mała firma. Czy po 3 miesiącach pracownik, na którego pracodawca otrzymuje 
dofinansowanie będzie mógł z własnej woli iść na urlop bezpłatny, bo nie będzie w tym 
czasie nadał pracy (brak dochodów)?
Tak - gdyż osoba ta wciąż pozostaje w zatrudnieniu. W tym miejscu należy podkreślić, że 
zgodnie z rozwiązaniami Tarczy Antykryzysowej 2.0 przedsiębiorcy mają obowiązek 
prowadzenia działalności tylko przez okres otrzymywania dofinansowania. Prowadzenie 
działalności gospodarczej po zakończeniu wsparcia jest już obowiązkiem przedsiębiorcy.

Pytanie 12. Mikrofirma. Czy można skorzystać z różnych form dofinansowania do pensji 
pracowników, np. najpierw złożyć wniosek o dofinansowanie do pensji pracowników 
Z powodu przestoju ekonomicznego, a potem przejść na dofinansowanie do pensji 
pracowników w przypadku spadku obrotów firmy o co najmniej 80 procent?

Dopuszczalne jest także skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników 
w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb, ale jedynie pod warunkiem, że nie 
będzie ono dotyczyło tych samych pracowników, w tym samym okresie.
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lytanie 13. Mikrofirma do 9 osób. Cqy świadczenia z tarczy antykryzysowej - 
niskooprocentowana potyczka, dofinansowanie do pensji oraz zwolnienie składek nie 
wykluczają się wzajemnie oraz czy mogą być przyznane jednocześnie?
Ww. instmmenty nie wykluczają wzajemnie, pod warunkiem, że nie przeznacza się ich na 
opłacenie kosztów działalności, które zostają pokryte z innych źródeł publicznych.

Pytanie 14. Mikrofirma. Czy w ramach jednego zakładu pracy, pracodawca może 
wnioskować o obniżony wymiar czasu pracy z funduszu dla części pracowników 
(pracownicy produkcji), a dla drugiej części pracowników (administracja) wnioskować 
o dofinansowanie od starosty?
Dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników 
w ramach instrumentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb, ale jedynie pod warunkiem, że nie 
będzie ono dotyczyło tych samych pracowników.

Pytanie 15. Czy pracownicy w mikroprzedsiębiorstwie również mogą korzystać z pomocy 
Tarczy Antykryzysowej jeżeli od zeszłego roku są na urlopie wychowawczym?

W ramach art. 15zzb to przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie do faktycznych kosztów 
wynagrodzenia i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne za 
zatrudnionych pracowników, a jeśli ich nie ponosi nie może otrzymać dofinansowania 
w ramach art. ISzzb.

Pytanie 16. Czy można obniżyć wielkość etatu do np. 0.95, aby otrzymać dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników? Czy można równolegle skorzystać z umorzenia składek ZUS 
i dofinansowania wynagrodzenia za pracowników z urzędu pracy?

1. TAK.2. TAK- Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia 
w ramach art. ISzzb. W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania 
składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej 
składek na ubezpieczenia spc^eczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników.

Pytanie 17. Przedsiębiorca zatrudnia 2 osoby na pełny etat, od 15.03 nie ma żadnych 
wpływów. Na koniec III kw. zalegała z płatnością VAT, który został opłacony z 10-cio 
dniowym opóźnieniem wraz Z odsetkami i pytania brzmi: czy może ubiegać się o dopłaty do 
wynagrodzeń czy to opóźnienie dyskwałifikuje?
We wniosku przedsiębiorca oświadcza o nie zaleganiu z uregulowaniem zobowiązań 
podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy 
lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. Jeśli przedsiębiorca nie ma ww. 
zaległości może ubiegać się o świadczenie.
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Pytanie 18. Klient prowadzi pod jednym nr NIP dwa rodzaje działalności: sklep spożywczy 
oraz usługi kosmetyczne i solarium. Chce skorzystać z ochrony miejsc pracy wyłącznie dla 
osób zatrudnionych w salonie kosmetycznym. W jaki sposób powinien wyliczyć poziom 
spadku obrotów wyłącznie tej działalności przy składaniu wniosku w dostępnym programie?

Zgodnie z art. 15 zzb ustawy o Covid-19 przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 
części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca decyduje których pracowników chce objąć 
dofinansowaniem i wykazuje ich we wniosku.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest również ^wykazanie spadku obrotów gospodarczych, 
rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym o kolejno 30, 50 lub 80%. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek 
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy 
czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020r. 
do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Różnorodna działalność gospodarcza (pod 
względem wpisanych w CEEDG kodów PKD) jest traktowana jako całość, co oznacza, że 
przedsiębiorca spadek obrotów wylicza uwzględniając obroty całej działalności.

Pytanie 19. Jak ujmować osoby przebywające na zasiłku chorobowym płatnym ze strony 
Pracodawcy ?
W tej sytuacji Przedsiębiorca ujmuje tego pracownika/ów we Wniosku i po zakończonym 
okresie dofinansowania, przy końcowym rozliczeniu (zgodnie z § 3 Umowy), zwraca do 
Urzędu Pracy środki nienależnie pobrane.

Pytanie 20. Co w sytuacji gdy Przedsiębiorca ma problem z wyliczeniem wynagrodzenia (np. 
dla pracy w systemie akordowym) ?

W tej sytuacji sugerujemy Przedsiębiorcy skorzystanie z opcji składania wniosku co miesiąc 
- może to ułatwić kalkulację wysokości wynagrodzeń pracowników (kalkulacja będzie 
wówczas dotyczyła jednego miesiąca, a nie od razu trzech). W przypadku trudności 
z dokładnym wyliczeniem wysokości wynagrodzenia za wnioskowany okres. Przedsiębiorca 
może wskazać maksymalną wysokość przewidywanego wynagrodzenia, o które wnioskuje, 
a po zakończonym okresie dofinansowania, przy końcowym rozliczeniu (zgodnie z § 3 
Umowy), zwrócić do Urzędu Pracy środki nienależnie pobrane.

Pytanie 21. Pracodawca zatrudnia tylko pracowników na umowę zlecenia, nie zatrudnia 
żadnego na umowę o pracę. Czy może skorzystać z dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ?

Przedsiębiorca może, zatrudniając wyłącznie na umowę zlecenie, skorzystać z 
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
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wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców.

Pytanie 22. Czy przedsiębiorca przebywający na zasiłku opiekuńczym może ubiegać się o 
dofinansowanie zgodnie z art ISzzc ?

Jeśli w czasie składania wniosku działalność jest aktywnie prowadzona (nie jest zawieszona), 
to przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie. Przebywanie na zasiłku opiekuńczym 
sprawia jedynie, że przedsiębiorca odprowadza mniejsze składki. Także może aktywnie 
prowadzić działalność i z tego tytułu mieć obroty.

Pytanie 23. Czy mogę starać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników będących na 
wymiarze czasu pracy pól etatu oraz niższych ?

Tak, Przedsiębiorca może również składać wniosek gdy zatrudnia na mniej niż pełen etat.

Pytanie 24. Czy w przypadku przyznania przedsiębiorcy dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne na podstawie art. 15 zzb dopuszcza się aneksowanie zawartych umów w zakresie 
pracowników zgłoszonych przez przedsiębiorcę we wniosku np. gdy pracownik się zwolni, a 
na jego miejsce zostanie przyjęty nowy ponadto czy w przypadku gdy pracownik sam się, 
zwolni i nie zostanie w danym miesiącu zatrudniony nowy to czy przedsiębiorca ma dalej 
prawo korzystać z dofinansowania?

Nie przewiduje się aneksowania umów w tym zakresie. W sytuacji gdy pracownik zwolni się 
z pracy a pracodawca nie zatrudni nikogo na jego miejsce wówczas pracodawca zwraca 
proporcjonalnie tę część dofinansowania, które byłoby należne na tego pracownika od dnia 
zakończenia pracy do końca danego miesięcznego okresu dofinansowania.

Natomiast w przypadku gdy po odejściu pracownika na jego miejsce zostanie zatrudniony 
kolejny wówczas pracodawca nie zwraca otrzymanego dofinansowania ale po zakończeniu 
okresu dofinansowania, przy końcowym rozliczeniu (zgodnie z § 3 Umowy), zwraca do 
urzędu pracy środki nienależnie pobrane. Sytuacja taka może zaistnieć gdy np. osoba 
zatrudniona po odejściu innego pracownika otrzyma niższe wynagrodzenie niż to, o które 
Przedsiębiorca wnioskował. W takim przypadku różnicę należy zwrócić na konto urzędu 
pracy.

Pytanie 25. Co należy rozumieć przez pojęcie „niestandardowe składki ZUS” wskazane 
w kalkulatorze stanowiącym załącznik do wniosku?

Pojęcie „niestandardowe składki ZUS” zostało doprecyzowane w kalkulatorze.
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Pomoc Publiczna udzielana na podstawie art ISzzb, ISzzc, 15 zzd i ISzze - stanowisko 
UOKiK:

Pomoc udzielana na podstawie art. 15zzb, 15zzc, 15 zzd i 15zze 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 (Dz. U. z 2020 r. poz 374, 567 i 568), została notyfikowana KE jako pomoc 
zgodna z warunkami określonymi w Komunikacie Komisji z 19 marca 2020 r. Tymczasowe 
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 
COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/Ol z 20.3.2020)- zmienionym Komunikatem Komisji 
z 3 kwietnia 2020 r. Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVlD-19 (Dz. Urz. UE C 112 I/Ol 
z 4.4.2020) - dalej Tymczasowe Ramy. Na ten moment - tj. do czasu wydanie decyzji KE - 
nie jest jeszcze przesądzone, czy pomoc ta zostanie zakwalifikowana jako pomoc z sekcji 3.1 
czy 3.10.

W odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie z sekcją 3.1 Tymczasowych Ram, Komisja 
wprost określiła, iż pomoc można przyznawać w formie m.in. dotacji bezpośrednich, pod 
warunkiem że łączna wartość nominalna takich środków pozostanie poniżej całkowitego 
pułapu wynoszącego 800 000 EUR na przedsiębiorstwo; wszystkie dane liczbowe muszą 
zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat. Tym 
samym istotna jest wyłącznie wartość nominalna pomocy, nie podlegająca dyskontowaniu.

W odniesieniu do pomocy określonej w sekcji 3.10, KE w ogóle nie wymaga natomiast 
monitorowania takiej pomocy (mimo to, zgodnie z przepisami krajowymi ona również 
powinna być sprawozdawana do UOKiK). Mając to na uwadze, a także tymczasowy 
charakter przedmiotowej regulacji i nadmierne obciążenia administracyjne, które może 
powodować dyskontowanie udzielanej pomocy, zdaniem UOKiK nie należy dyskontować 
pomocy udzielanej na podstawie art. ISzzb, ISzzc, IS zzd i ISzze ww. ustawy.

8


