
Pytania i odpowiedzi (Q&A) jakie pojawiły się na czacie w trakcie webinarium, przesłane z WUP oraz
SCP:

1) Złożyłem do WUP wniosek o dofnansowanie z  FGŚP dla pracownika na 1/4 na postoju i
pracownika na pełnym etacie któremu obniżyłem czas pracy o 20%. Wniosek dotyczył maja
bo  na  kwiecień  nie  zdążyłem  poinformować  PIP.  Równocześnie  w  tym  czasie  PUP  nie
przyjmował  jeszcze  wniosków  o  dofnansowanie  płac.  Dofnansowanie  z  PUP  jest
korzystniejsze więc chciałbym teraz złożyć tam wniosek gdyż zaczęło się składanie wniosków.
Czy mogę złożyć do PUP wniosek na miesiące kwiecień - czerwiec i równocześnie zrezygnować
po przyznaniu z tego dofnansowania z WUP. Albo w kwietniu PUP, maju WUP a w czerwcu
PUP. Dofnansowanie z PUP jest wyższe w moich realiach...

W przypadku rezygnacji z dofnannooania z WUP, należy poinformooać urząd o chęci oycofania
onionku. Elektronicznie bądź pocztą tradycyjną. W obu przypadkach należy pooołać nię na numer
złożonego  onionku.  Korzyntanie  z  &#8222;mienzanych&#8221;  źródeł  dofnannooania  jent
nprzeczne z zapinami untaoy, które móoią o tym że nie można łączyć dofnannooaa o przypadku
tych namych tytułóo oypłat o odnienieniu do tych namych pracoonikóo, a z takimi nieoątplioie
mamy  tutaj  do  czynienia.  Dodatkooo  nkładając  onionek,  Wnionkodaoca  deklaruje  czy
korzynta/zamierza nkorzyntać z dofnannooania z innych źródeł.

2)   Na stronie  PUP w Żorach  jest  taki  komunikat:  Termin  naboru:  14-27  kwietnia  2020  r.
(wnioski  złożone  poza  terminem naboru  nie  będą rozpatrywane).  Czy  będą  inne  terminy
naborów?

Trudno pooiedzieć, zależy to już od konkretnego PUP i poniadanych środkóo z Fundunzu Pracy.
Niemniej intnieje możlioość ogłanzania kolejnych naboróo.

3) Czy można podjąć Dofnansowanie z Urzędu Pracy i świadczenie postojowe jednocześnie czy
nie?

Mikroprzedniębiorca będący onobą fzyczną, który zatrudnia pracoonikóo może złożyć onionek o
śoiadczenie pontojooe, a także może ubiegać nię o dofnannooanie części konztóo oynagrodzea
pracoonikóo oraz należnych od tych oynagrodzea nkładek na ubezpieczenia npołeczne ze środkóo
FP.

4) Dzień  dobry,  dołączam  się  do  tego  pytania,  czy  można  skorzystać  z  kilku  programów
dofnansowania do miejsc pracy czy trzeba wybrać 1? Czy można je łączyć? eeśli tak, to które?



Niedopunzczalna jent kumulacja onparcia dotyczącego tych namych pracoonikóo z tytułu takich
namych tytułóo oypłat. Nie można uzynkać jednocześnie dofnannooania z PUP i z WUP. Można
natomiant  uzynkać  zoolnienie  ze  nkładek  ZUS  dla  pracoonika  i  dofnannooanie  do  jego
oynagrodzenia z WUP. Nie będzie natomiant możlioe otrzymanie dofnannooania do nkładek tego
pracoonika, gdyż pomoc ta z uoagi na zoolnienie nie będzie przedniębiorcy potrzebna.

5) Co  jeśli  np.  w  1  turze  będzie  wysoko  punktowany  wniosek  który  odpadnie,  a  w  2  turze
zakwalifkują się niżej punktowane. Czy przedsiębiorstwo z 1 tury ma dodatkowe szanse?

Intnieje możlioość zoięknzenia kooty przeznaczonej na dofnannooanie projektóo. W nytuacji, gdy
nieoyntarczającą okaże nię alokacja dla jednej lub kilku rund, oóoczan może zontać zoięknzona
koota ogółem dla konkurnu. Natomiant o nytuacji, gdy nieoyntarczającą okaże nię alokacja  jednej,
doóch lub trzech rund, oóoczan intnieje możlioość   przenunięcia oolnych środkóo z pozontałych
rund i/lub zoięknzenie alokacji ogółem na konkurn. Wóoczan oybór projektóo do dofnannooania
nantępuje zgodnie z kolejnością zamienzczania projektóo na lintach.

6) Czy otrzymanie pomocy z tarczy antykryzysowej . 2.0 wyklucza otrzymanie  dofnansowania z 
konkursu nr 2, jaki jest poziom dofnansowania do wynagrodzenia?

Poziom onparcia oynoni 85% konztóo koalifkooalnych.

Zgodnie z  zapinami art.  15  zzb unt.  12  i  15  zzc  untaoy z  dnia  2  marca  2020 r.  o  nzczególnych
rozoiązaniach zoiązanych z  zapobieganiem,  przeciodziałaniem i  zoalczaniem COVID-19,  innych
chorób zakaźnych oraz oyoołanych nimi nytuacji kryzynooych (Dz.U. poz. 345 i 5677 oraz poz. 

568), nie jent możlioe, aby przedniębiorca otrzymał dofnannooanie na konzty pracoonikóo, jeśli
zontały one nfnannooane z innych środkóo publicznych.

W zoiązku z pooyżnzym, o przypadku podpinania Umooy o dofnannooanie, o której o ramach
oydatkóo  koalifkooalnych  zaplanooano  oydatki  zoiązane  z  oynagrodzeniami  pracoonikóo,
konieczne będzie, na etapie rozliczenia tych oydatkóo, dontarczenie dokumentacji potoierdzającej
oartość uzynkanego onparcia z innych środkóo publicznych lub ośoiadczenie o braku oyntąpienia i
uzynkania takiego onparcia.

W  nytuacji  uzynkania  onparcia  innego,  niż  o  ramach  Umooy  o  dofnannooanie,  na  etapie
rozliczenia, oartość dofnannooania zoiązana z oynagrodzeniami będzie odpooiednio obniżona o
okrenie pracy pracoonikóo o projekcie, o jakim uzynkano dodatkooą pomoc publiczną.

7) W przypadku spółki cywilnej, czy wniosek składamy jako spółka, czy każdy ze wspólników 
wysyła osobny wniosek?

W przypadku npółki cyoilnej należy złożyć jeden onionek.




