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DLA BIZNESU 

Od 12 lutego otwarte będą hotele, kina, 
teatry, baseny i stoki narciarskie 

Od 12 lutego otwarte będą hotele, kina, teatry,        
baseny i stoki narciarskie. Informację tą ogłosił       
premier Mateusz Morawiecki. Na otwarcie     
niestety nadal będzie musiała poczekać     
gastronomia i branża fitness oraz aquaparki.  

UWAGA! Według zapowiedzi, kina, teatry     
filharmonie i opery będą otwarte warunkowo      
na dwa tygodnie. Od 12 lutego do 26 lutego         
warunkowo ruszą też baseny i stoki      
narciarskie. Będzie też można amatorsko     
uprawiać sport na świeżym powietrzu. Adam      
Niedzielski, minister zdrowia zaznaczył, że     
decyzja o częściowym otwarciu niektórych branż      
jest warunkowa i w razie wzrostu zakażeń,       
będzie rekomendował wykonanie kroku wstecz.  

Hotele, kina, teatry będą otwarte pod pewnymi       
warunkami. Dostępne miejsca noclegowe mogą     
być zapełnione w połowie. Podobnie widownia      
w kinach i teatrach. Piotr Gliński, wicepremier i        
minister kultury, dodał, że w obiektach kultury       
będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek i      
zakaz konsumpcji. Podobnie w hotelach.     
Posiłki będą dostarczane na życzenie klientów      
do pokoju, restauracje hotelowe będą dalej      
zamknięte. 

 

Profil zaufany a wnioski do PFR 

Tak jak w pierwszej tarczy finansowej wnioski o        
pomoc są składane przez system bankowości      
elektronicznej. W programie bierze udział 17      
banków. Tym razem jednak wnioskodawca musi      
od razu przekazać dokumenty poświadczające     
umocowanie osoby składającej wniosek. Co     
ważne, jeśli wniosek składa osoba upoważniona,      
musi mieć udzielone pełnomocnictwo    
opatrzone elektronicznym podpisem   

kwalifikowanym. Jeden kosztuje ok. 300     
złotych, a taki podpis muszą złożyć np. wszyscy        
wspólnicy spółki cywilnej. Jak pokazuje     
praktyka z profilu zaufanego skorzystać nie      
można.  

W momencie składania wniosku konieczne jest      
dołączenie w formie elektronicznej    
potwierdzenia do reprezentacji podmiotu.    
Gdy reprezentacja wynika z CEIDG lub KRS       
należy załączyć wygenerowany z tych     
rejestrów aktualny plik. Gdy wniosek składany      
jest przez pełnomocnika, wówczas dołączyć     
trzeba pełnomocnictwo według wzoru    
przygotowanego przez PFR. Beneficjent    
uzupełnia tyko nazwę firmy, numery NIP, KRS,       
REGON i dane pełnomocnika. Trzeba je również       
opatrzyć kwalifikowanym podpisem   
elektronicznym należącym do osób    
uprawnionych do reprezentacji beneficjenta,    
zgodnie z zasadami jego reprezentacji. 

UWAGA! Zgodnie z regulaminem tarczy     
podpis trzeba zamieścić wewnątrz pliku w      
formacie PAdES, nie może być on w formacie        
XAdES. 

AdES to PDF, który daje się otworzyć przez        
Adobe, a informacja o podpisie jest widoczne w        
panelu podpisu. XAdES z kolei to PDF       
przekonwertowany na specjalny rodzaj pliku,     
który można otworzyć tylko przy pomocy      
oprogramowania służącego do składania    
podpisu. 

Niestety udostępniona przez rząd tzw.     
“podpisywarka” profilu zaufanego dodaje co     
prawda pieczęć PAdES, ale w panelu podpis, w        
Adobe, widnieje informacja, że dokument     
opatrzono pieczęcią ministra w imieniu     
podpisującego wskazanego z imienia i nazwiska      
oraz numeru PESEL. Zatem PDF     
wygenerowany przez podpisywarkę nie będzie     
dokumentem o takiej mocy prawnej jak ten       
opatrzony podpisem kwalifikowanym.  
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Czy jest więc możliwości zastąpienia     
kwalifikowanego podpisu elektronicznego,   
który przecież nie wszyscy przedsiębiorcy     
posiadają? Według prawników można powołać     
prokurenta albo członka zarządu. Będzie on      
umocowany do reprezentacji, ale nie będzie      
pełnomocnikiem. O ile ustanowienie prokury dla      
jednoosobowej działalności gospodarczej jest    
proste i trzeba to zrobić pisemnie i zgłosić do         
CEIDG, co zajmie mniej niż pół dnia, o tyle dla          
spółki cały proces jest bardziej skomplikowany.      
Po podjęciu uchwały w sprawie ustanowienie      
prokurenta, trzeba go jeszcze wpisać do KRS, co        
może potrwać kilka tygodni.  

źródło: prawo.pl, gov.pl 
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