RKKW na bieżąco. Druga fala Covid-19
nowe wsparcie i nowe obostrzenia
Co ze wsparciem?
W Sejmie procedowany jest nowy projekt tarczy antykryzysowej. Proponowane zmiany zakładają m.in.:

1. przedłużenie terminu do składania wniosków o wsparcie w dotychczasowym zakresie, np. dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników, pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, świadczenia postojowe (oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie składali wniosków o wsparcie, ponieważ
np. nie spełniali wymaganych warunków, będą mogli to zrobić do 10.06.2021 r.);
2. dodatkowe wsparcie dla ściśle określonych branż, np. gastronomicznej, rozrywkowej (estradowej,
targowej, fotograficznej, filmowej), dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Jak ma funkcjonować
firma w trakcie drugiej fali
koronawirusa?

Czy planowane są nowe
ograniczenia w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw?

Rozporządzeniem Rady Ministrów1 wprowadzono różnego rodzaju ograniczenia, zakazy
i nakazy, które obowiązują na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii. Zakazuje się w nim
m.in. organizowania zgromadzeń2 (z pewnymi
drobnymi wyłączeniami) w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Wskazane ograniczenie nie obejmuje:

Zespół RKKW zajmujący się wsparciem przedsiębiorców na bieżąco śledzi ścieżkę legislacyjną projektów aktów prawnych zgłaszanych
w związku z panującą pandemią koronawirusa, aby móc niezwłocznie informować swoich Klientów o istotnych dla nich zmianach
w przepisach prawa. Na ten moment sytuacja
jest dynamiczna i w każdej chwili możemy spodziewać się wprowadzenia nowych obostrzeń.
Będziemy Państwa informować o najistotniejszych zmianach - trzymamy rękę na pulsie!

1. spotkań i zebrań służbowych oraz zawodowych;
2. imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym
jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub
spotkanie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
w zakresie interpretacji lub korzystania z nowych przepisów związanych z Covid-19 – zapraszamy do kontaktu.

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 9.10.2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) z późniejszymi zmianami.
Zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych
na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym: maksymalna liczba
uczestników nie może być większa niż 5, a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
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