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DLA BIZNESU 

Nowe branże dostaną pomoc z PFR 

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła nową uchwałę      
zmieniającą uchwałę w sprawie programu     
rządowego Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego     
Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i      
średnich firm. Za jej sprawą lista kodów PKD,        
która uprawnia do ubiegania się o subwencję ma        
zwiększyć się z 45 do 54 kodów.  

UWAGA! Dokładna treść uchwały nie jest      
jeszcze znana, ale z komunikatu Centrum      
Informacyjnego Rządu wynika, że obejmie: 

1. sprzedaż hurtową odzieży i obuwia; 
2. działalność klubów sportowych; 
3. naukę języków obcych; 
4. sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów     

skórzanych prowadzoną w   
wyspecjalizowanych sklepach; 

5. pranie i czyszczenie wyrobów    
włókienniczych i futrzarskich; 

6. produkcję filmów, nagrań wideo i programów      
telewizyjnych 

7. postprodukcję związaną z filmami,    
nagraniami wideo i programami    
telewizyjnymi; 

8. dystrybucję filmów, nagrań wideo i     
programów telewizyjnych; 

9. nagrania dźwiękowe i muzyczne. 

Jak informuje resort rozwoju dokładnie po PKD       
wymienione są: sprzedaż hurtowa odzieży i      
obuwia (46.42.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i      
wyrobów skórzanych prowadzona w    
wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), nauka    
języków obcych (85.59.A), działalność klubów     
sportowych (93.12.Z) oraz pranie i czyszczenie      
wyrobów włókienniczych i futrzarskich    
(96.01.Z). 

Wsparcie dla nowo dodanych branż wyniesie      
około 750 mln zł i obejmie 5 tys.        
przedsiębiorstw. 

Przypominamy! Kody PKD są weryfikowane     
na podstawie baz CEIDG i KRS. Przedsiębiorca       
musi wykonywać działalność gospodarczą w     
zakresie jednego lub więcej kodów PKD      
wskazanych łącznie w trzech datach, tj. na dzień:        
31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz         
złożenia wniosku o subwencję. Warunek ten      
będzie spełniony także wówczas, jeśli w każdej z        
tych dat przedsiębiorca będzie prowadził     
działalność gospodarczą objętą innym kodem     
PKD. Warunek dotyczący PKD uznaje się za       
spełniony również w sytuacji, gdy zmiana kodu       
PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do      
właściwego rejestru nie później niż w terminie 7        
dni od dnia zaistnienia zmiany. 

ZUS uzyska dostęp do rejestru zezwoleń 
na pracę cudzoziemców 

Projekt nowelizacji ustawy o systemie     
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych     
ustaw autorstwa Ministerstwa Rodziny i Polityki      
Społecznej, przewiduje zmianę ustawy o     
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.      
Proponowana zmiana może mieć duże znaczenie      
dla rynku pracy w Polsce i konkurencyjności       
pracodawców. 

Jak podaje portal Prawo.pl chodzi o      
projektowany art. 7, który sprowadza się do       
dopisania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do     
listy podmiotów, które na podstawie ustawy o       
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy      
mają dostęp do centralnego elektronicznego     
rejestru prowadzonego przez ministra pracy,     
a dotyczącego zezwoleń na pracę, zezwoleń na       
pracę sezonową oraz oświadczeń o     
powierzeniu wykonywania pracy   
cudzoziemcowi. W ten sposób ZUS zyska      
dostęp do informacji przechowywanych w     
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rejestrach, dotyczących cudzoziemca (m.in. jego     
imienia i nazwisko, daty urodzenia, płci,      
obywatelstwa, numeru PESEL, jeżeli został     
nadany, a także nazwy, serii, numeru, daty       
wydania i daty ważności dokumentu podróży czy       
adresu pobytu cudzoziemca na terytorium RP),      
co istotne również stanowiska i rodzaju pracy       
przez niego wykonywanej oraz miejsca pracy.  

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu,     
zaproponowana zmiana pozwoli uzyskać ZUS     
elektroniczny dostęp do centralnego rejestru     
prowadzonego przez ministra właściwego do     
spraw pracy w zakresie zezwoleń na pracę,       
zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o       
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi    
wraz z mechanizmem subskrypcji zmian. -      
Rozwiązanie to w szczególności wyeliminuje     
obieg papierowej dokumentacji, jak też umożliwi      
prowadzenie analizy ryzyka wystąpienia    
nieprawidłowości w zakresie realizacji    
obowiązków dotyczących ubezpieczeń   
społecznych cudzoziemców. Dodatkowo   
uzyskanie przez ZUS nie tylko nowego trybu       
udostępniania danych, ale również samodzielnej     
przesłanki dostępu do ww. danych i rejestrów       
umożliwi weryfikację i prawidłowość    
podlegania tych osób ubezpieczeniom. 

Z jednej strony będzie to uproszczenie dla osób        
ubiegających się o przyznanie świadczeń, bo      
urzędnik sam pobierze z systemu potrzebne      
dane, co zapewne przyspieszy postępowanie. Z      
drugiej strony, pracownicy organów    
administracji uzyskują coraz szerszy dostęp do      
różnorodnych baz i rejestrów. Rodzi się zatem       
pytanie, czy systemy te są odpowiednio      
zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem    
i wykorzystaniem danych. Tego typu     
elektroniczny dostęp będzie ułatwieniem    
weryfikacji prawidłowości zgłoszeń osób do     
ubezpieczeń społecznych, a w dalszej     
kolejności ścigania tych, którzy zatrudniają     
cudzoziemców i nie płacą za nich składek na        
ubezpieczenia społeczne albo płacą je w      

nieprawidłowej wysokości, choć w    
uzasadnieniu tej zmiany wskazuje się przede      
wszystkim odejście od dokumentacji papierowej. 

Aktualnie istnieje spora dysproporcja między     
szacowaną liczbą pracujących cudzoziemców    
przebywających w Polsce a liczbą     
ubezpieczonych w ZUS. Pod koniec 2019 roku       
w ZUS było ubezpieczonych ponad 700 tys.       
cudzoziemców z czego większość to Ukraińcy.      
Szacunki wskazują, że w Polsce przebywa nawet       
ok. 1 mln kadry ze Wschodu. Państwowa       
Inspekcja Pracy nie jest w stanie namierzyć       
wszystkich osób, które nielegalnie podejmują     
zatrudnienie w Polsce. Z tego punktu widzenia       
przekazanie ZUS dostępu do centralnego rejestru      
cudzoziemców jest dobrą informacją, bo     
pozwala lepiej kontrolować legalności    
zatrudnienia i naruszania konkurencji przez     
inne firmy, które dzięki temu mogą oferować       
tańsze usługi/produkty. 

Należy niestety pamiętać, że firmy zatrudniające      
cudzoziemców w formie zagranicznych spółek,     
delegujące pracowników np. z Ukrainy, aby      
ominąć polski ZUS to tylko wierzchołek góry       
lodowej, natomiast problem coraz większej     
ilości form kontroli i nie idący za tym wzrost         
sposobów ochrony oraz możliwości    
odwoławczych pozostaje aktualny. 

źródło: prawo.pl,gov.pl 
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