
 

§ 5.  

b) 2 w okresie 23 latmiesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy 

nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

komentarz: Skracany jest okres dla Wnioskodawców chcących złożyć wniosek o przyznanie pomocy - nie 

wykonywania działalności gospodarczej z 2 lat na 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy . 

 

§ 5.  

 

2) 3 operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie do dnia, w 

którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, 

ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym 

ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 

gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie 

utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych 

miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

 

komentarz: Zmieniono okresy/czas obowiązywania  ww. warunków – patrz § 27. 

 

§ 27.  

1a. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, przepisów ust. 1 pkt 1 nie 

stosuje się, a umowa zawiera ponadto zobowiązania beneficjenta do: 

1) 11 podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata 

od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz: 

a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i 

ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z 

tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 

2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub 



b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 

gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie 

utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonychtego 

miejscmiejsca pracy do dnia, w którymprzeliczeniu upłynąna 2pełne lataetaty od dnia wypłaty 

płatności końcowejśrednioroczne; 

2) 12 osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 

ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie 

rok od dnia wypłaty płatności końcowej.  

(uchylony). 

1aa. 13  Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, w zakresie: 

1) wykonywania działalności gospodarczej, 

2) podlegania ubezpieczeniom, 

3) utrzymania miejsca pracy 

- przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 

2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

1ab. 14  Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. a, w zakresie podlegania ubezpieczeniom 

uznaje się również za realizowane, jeżeli - w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z 

powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku 

macierzyńskiego - beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu 

wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców. 

1ac. 15  Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. b, w zakresie utrzymania miejsca pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił 

się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym 

ubezpieczeniom. 

 

komentarz: Zmieniono czas obowiązujący Beneficjenta na wywiązanie się z warunków zawartych w umowie, 

obecnie są to łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż upływają 2 

lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

W praktyce oznacza to, że zniesiono warunek ciągłości zobowiązań w umowie, a także skrócono czas jej 

obowiązywania. 

Co może powodować: 

- możliwość zawieszania działalności gospodarczej 

- możliwość wcześniejszej likwidacji działalności gospodarczej 

UWAGA: aby zrealizować zapisy umowy mówiące o 2 latach realizowania zobowiązań przez Beneficjenta– muszą 

łącznie być zrealizowane 3 warunki (jeśli dotyczy) tj. wykonywana działalności gospodarczej – jeżeli w między 

czasie zawiesimy działalność to o ten czas wydłuża nam się okres na spełnienie tego warunku, podleganie 

ubezpieczeniom – jeżeli nie ubezpieczyliśmy się wcale po zarejestrowaniu firmy (zgodnie z zapisem § 29.) a 

następnie korzystaliśmy z „ulgi na start” to również o ten czas wydłuża nam się okres na spełnienie warunku 2 

lat, utrzymania miejsca pracy – jeśli dotyczy 

 

Dodatkowo zlikwidowano całkowicie warunek osiągnięcia minimum 30 % zakładanej w biznesplanie sprzedaży 

produktów/usług – tabela 3.2 – nie będzie już przedmiotem kontroli po 12 miesiącach od wypłaty II transzy. 



Ważna zmiana dla Beneficjentów korzystających z zasiłku macierzyńskiego – dopuszczono możliwość podlegania 

tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej 

Kolejna zmiana umożliwia definiowanie/uznanie samozatrudnienia (po spełnieniu warunku zgłoszenia do 

pełnych  ubezpieczeń społecznych), jako utworzenie miejsca pracy, zatrudnienia osoby i utrzymania miejsca 

pracy. 

Co może powodować: 

- możliwość zwolnienia dodatkowych pracowników zadeklarowanych wcześniej w umowie 

§ 29.  

1. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a środki finansowe z tytułu pomocy 

są wypłacane w dwóch transzach, z tym że: 

1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli 

beneficjent: 

a) 20 podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,  

złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności 

do CEIDG, 

b) 21 zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a - w przypadku, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, chyba że korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,  

(uchylona), 

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji 

inwestycji objętych operacją; 

 

komentarz: Ustawodawca rozróżnił moment rejestracji działalności gospodarczej a moment 

faktycznego jej uruchomienia. Bowiem sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie ma 

charakteru konstytutywnego, lecz deklaratywny i to w zakresie całej jego treści, czyli z punktu widzenia 

prawa podatkowego czy ubezpieczeniowego znaczenie ma faktyczne prowadzenie działalności 

gospodarczej w rozmaitym jej przedmiocie. 

Stąd uchylono obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego na etapie składania wniosku o 

wypłatę pierwszej transzy, dając swobodę decyzji dla Beneficjenta – kiedy faktycznie zamierza 

uruchomić działalność gospodarczą, czyli uzyskać pierwszy przychód z jej prowadzenia – to będzie 

bowiem ten moment kiedy powstanie obowiązek podatkowy i ubezpieczeniowy dla Beneficjenta. 

 

2) 22 druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli 

operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, a w 

przypadku gdy beneficjent korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa 

w lit. a - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a.  

druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli: 

a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 

b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 lit. 

a, oraz: 



– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub - w przypadku 

zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi 

ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego - zgłosił się do ubezpieczenia 

zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub 

– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i 

zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub 

zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu 

wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom. 

 

komentarz: Według nowych przepisów przed złożeniem wniosku o wypłatę II transzy premii Beneficjent musi już 

zgłosić się do pełnych ubezpieczeń społecznych (jeżeli nie zrobił tego wcześniej) w przypadku samozatrudnienia 

lub zatrudnić pracownika na umowę o pracę, który spełni warunek utworzenia jednego miejsca pracy 

 

 

UWAGA: Aby mieć pewność i jasność, że Beneficjent prawidłowo korzysta z wprowadzonych zmian, należy 

zawnioskować do SW o przygotowanie stosownego aneksu wprowadzającego ww. zmiany do zawartych już 

umów i wskazać z których zmian zamierza skorzystać i w jakim zakresie – uzyskując na to zgodę SW. 

 


