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Nr                      Warszawa, 2020-04-22 / środa 

 

W dzisiejszym numerze 
 

1. Tarcza 2.0 - podsumowanie zmian i nowe rozwiązania dla przedsiębiorców 

2. Program pomocowy dla firm: Ministerstwo Finansów i PFR 

3. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa – badanie CMSG 

4. Solidarni z Biznesem 

5. Porównanie rozwiązań wspierających  biznes i zmniejszających konsekwencje  

pandemii COVID-19 w poszczególnych krajach 

a. Francja 

b. Dania 

c. Tanzania 

 
Tarcza 2.0 - podsumowanie zmian i nowe 
rozwiązania dla przedsiębiorców 

 

16 kwietnia 2020 r. prezydent podpisał ustawę z o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawę z 3 kwietnia 2020 r.  o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 

w 2020 r. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek 

ZUS. Na co będą mogli liczyć przedsiębiorcy? Co się zmieni? 

 

➔ Czytaj więcej: https://pracodawcyrp.pl/tarcza-20  

➔ https://bit.ly/3eJ9v2j  

 

Treści obu ustaw opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku     z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (Dz. U. 2020, poz. 695): https://bit.ly/2VPo3EL  

• Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020r., (Dz. U. 2020, poz. 

694): https://bit.ly/2KqtKE4  

 

 

https://pracodawcyrp.pl/tarcza-20
https://bit.ly/3eJ9v2j
https://bit.ly/2VPo3EL
https://bit.ly/2KqtKE4
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Program pomocowy dla firm: Ministerstwo 
Finansów i PFR 

 

Przedsiębiorco!  

Planujesz skorzystać z programu pomocowego dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii, w ramach 

Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Złóż deklarację VAT w czasie, który pozwoli na 

jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF). 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/finanse/program-pomocowy-dla-firm  

➔ https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html  

 
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach 
koronawirusa – badanie CMSG 

 

3,6 punktu na 10 możliwych – tak polskie firmy oceniają swoją obecną kondycję, jak wynika   z badania 

zrealizowanego przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej w pierwszej połowie kwietnia br. 

na grupie 500 firm. Ponad trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorstw ma bufory płynnościowe na co 

najwyżej trzy miesiące. Prawie 70 proc. badanych firm uważa, że przepisy w zakresie instrumentów 

pomocowych są niejasne. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2zmr6Ng  

 

Solidarni z Biznesem 

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem).  

 

➔ Więcej informacji https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac 

 

https://www.gov.pl/web/finanse/program-pomocowy-dla-firm
https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html
https://bit.ly/2zmr6Ng
https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  
i zmniejszających konsekwencje pandemii  
COVID-19 w poszczególnych krajach  

 

 
FRANCJA 
 

 

Francuski rząd podejmuje działania mające na celu jak najszybszy powrót do działalności przez jak 

największą liczbę firm, przy czym warunkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 

wszystkim pracownikom. Prawidłowe warunki sanitarne oznaczają ustalenie bardzo precyzyjnych 

wytycznych (od szatni do stanowiska pracy, na stołówkach firmowych, itp.), które minimalizują ryzyko 

kontaktu z wirusem. Opracowanie planów sanitarnych powinno się odbywać w ramach dialogu 

społecznego pomiędzy organizacjami związkowymi, przedstawicielami pracowników i pracodawcami. 

Państwo natomiast odgrywa role wspierającą poprzez zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia w 

odpowiadanie na zapytania firm w kwestiach zdrowotnych, Ministerstwa Pracy w sprawach ochrony 

pracowników; Ministerstwo Gospodarki zaś mobilizuje przedsiębiorstwa do produkcji maseczek 

ochronnych, które w najbliższym czasie mają być do dyspozycji pracowników. Wraz z wznowieniem 

działalności zapotrzebowanie na maseczki wzrośnie.  

 

Zdaniem Medefu (największa organizacja pracodawców), gospodarka francuska traci każdego dnia 1 

mld euro. Geoffroy Roux de Bezieux (GRB), przewodniczący Medefu zaapelował 17.04. do wszystkich 

przedsiębiorców o wznowienie działalności jak szybko jest to możliwe. Pracodawcy poinformowali, że 

zgodnie z zaleceniami rządu, w pierwszej kolejności utrzymany zostanie system telepracy, a także 

zwiększy się poziom robotyzacji (supermarkety), przyspieszone i zwiększone zostanie wykorzystywanie 

SI i platform. 

 

Ekonomiści, którzy doradzają Ministerstwu Gospodarki, uważają, że aby zakończyć kryzys, Francji 

potrzebny będzie plan dwufazowy: wsparcie dla popytu oraz pomoc dla przedsiębiorstw, aby uniknąć 

łańcuchowych bankructw. Należy znaleźć właściwą równowagę między wkładami kapitałowymi, 

pomocą inwestycyjną i sektorowym anulowaniem podatków i obciążeń socjalnych. 

 

 

Obecny poziom aktywności we francuskim przemyśle jest zróżnicowany w zależności od branży. 

Szacuje się, że francuski przemysł działa na poziomie ok. 50%, przy czym wg danych rządowych 
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przemysł samochodowy został wstrzymany w 90%, natomiast przemysł farmaceutyczny i medyczny 

funkcjonuje prawie w 100%.  Ogółem aktywność francuskiego przemysłu w dobie epidemii sanitarnej 

jest niższa aniżeli średnia europejska (przemysł utrzymuje silną aktywność we Włoszech i działa na 

pełnych obrotach w Niemczech i Europie Północnej). 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Paryżu, MSZ RP 

 

 
DANIA 
 

 

Analiza przewidywanych ekonomicznych skutków pandemii dla DK 

 

Od 20 bm. Dania wchodzi w II etap ponownego uruchomienia gospodarki po pandemii: otwiera się 

szereg branż, w tym duża część sektora usług (m.in. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, gabinety masażu, 

psychologiczne, chiropraktyce, etc.) i prywatnej opieki medycznej. 19 bm. Min. biznesu S. Kollerup 

przedstawił warunki, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy w celu ograniczenia ryzyka infekcji: 4 m2 

powierzchni podłogi na jedną osobę; co najmniej 2 metry odstępu między stanowiskami dla klientów; 

ograniczenie liczby przyjmowanych osób; zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, materiałów 

informacyjnych, dokładnego czyszczenia pomieszczeń i narzędzi; usunięcie wszelkich czasopism  

i zabawek z poczekalni; odstęp min. 2 metrów między oczekującymi.  

 

Od 14 bm. następuje ponowne powolne otwarcie DK. Rozpoczęto je od części sektora biznesu,  

z wyłączeniem licznych obszarów (14 bm.) oraz instytucji publicznych, tj. żłobków, przedszkoli i szkół 

(15 bm.). Z uwagi na pozytywne rezultaty pierwszej fazy otwarcia (utrzymanie płaskiej krzywej 

zachorowań), od 20 bm. kolejne branże, w tym tzw. wolne zawody zostaną ponownie przywrócone do 

normalnego trybu pracy. Będą to m.in. zakłady fryzjerskie, salony masażu, rehabilitacji, ale także sądy 

i pozostałe instytucje wymiaru sprawiedliwości oraz laboratoria badawcze, szkoły jazdy i kolejne 

placówki handlowe. Porozumienie w tej sprawie uzgodnione zostało w ramach szerokiego 

porozumienia sił parlamentarnych obecnych w parlamencie z rządem. 

 

 

 

 

Choć szczegółowe wytyczne dot. otwarcia jeszcze zostaną opracowane w porozumieniu z 

organizacjami pracodawców i pracowników, to sam fakt otwarcia szybszego niż pierwotnie zakładano 

oznacza, że DK może w 2020 r. ograniczyć spadek PKB do ok. 3%. Podstawowy scenariusz Danmarks 
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Nationalbank nie zmienił się i  zakłada spadek PKB o 5%. Natomiast jeden z jego wariantów zakładał, 

że jeśli ponowne otwarcie gospodarki nastąpi bezpośrednio po Wielkanocy, to straty będą znacznie 

mniejsze.  

 

Jednocześnie wg Duńskiego Urzędu Statystycznego, ocena ogólnej koniunktury w gospodarce przez 

przedsiębiorców jest znacznie niższa od ostatnio notowanego minimum podczas kryzysu finansowego 

w 2009 r., a jej spadek nastąpił znacznie szybciej. Zamknięcie spowodowane COVID 19 nie tylko mocno 

uderzyło w popyt w DK, ale także w eksport, od którego gospodarka DK jest zależna. Optymizm 

wyrażany przez przedsiębiorców co do rozwoju ekonomicznego spadł z poziomu 96% w marcu do 50% 

w kwietniu, obniżeniu o kilka punktów uległ też wskaźnik ogólnej oceny koniunktury gospodarczej. 

 

Na negatywne nastroje wpływa nie tylko sytuacja w samej DK, ale także na pozostałych rynkach. 

Ponadto kraj odnotowuje stały wzrost bezrobocia. Od 9 marca br. pracę w DK straciło 46 tys. osób, w 

kwietniu dziennie rejestruje się średnio tysiąc osób. Rzeczywista liczba bezrobotnych może być wyższa, 

ekonomiści spodziewają się też jej wzrostu 1 maja i 1 lipca (gdy kończą się okresy wypowiedzeń). 

Ponowne uruchomienie gospodarki, w ocenie ekspertów, może zatrzymać ten negatywny trend i 

wpłynąć na spowolnienie przyrostu bezrobocia. Obecnie prognozowana stopa bezrobocia na koniec 

2020 r. to ok 7-8%. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Kopenhadze, MSZ RP 

 

 

TANZANIA 
 

 

• Liczba zakażonych osób wynosi 254, w tym 10 zgonów. 

Komentarz: Tanzania znacząco zwiększyła liczbę wykrytych przypadków koronawirusa. Wydaje 
się, że władze zaczęły testować większą liczbę osób. Potwierdzono również pierwszy przypadek 
zarażenia posła. 

• Ethiopian Airlines będzie latać na lotnisko Kilimandżaro 3 razy w tygodniu, aby zabierać świeże 
produkty na rynki europejskie. Międzynarodowe loty pasażerskie wciąż są zawieszone. 

 

 

Komentarz: Wspólne przedsięwzięcie Tanzania Horticulture Association (Taha), władz lotniska 
oraz Ethiopian Airlines jest znaczącym wsparciem dla tanzańskiego sektora rolniczego, który 
znacznie ucierpiał z powodu zawieszenia lotów międzynarodowych. 
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• Protest w związku z traktowaniem Afrykańczyków w Chinach. Tanzania jest jednym z państw 
afrykańskich, które wysłały noty protestacyjne ws. traktowania Afrykańczyków w Chinach. 
Media społecznościowe obiegły bowiem informacje świadczące o tym, że Afrykańczycy w 
prowincji Guangdong, którzy poddawani są obowiązkowym testom na koronawirusa, są źle 
traktowani. Afrykańczycy z Guangdong raportują, że są eksmitowani z mieszkań, odmawia się 
im obsługi w sklepach i restauracjach. Władze chińskie, które oświadczyły, że testy są 
przeprowadzane w związku z rosnąca liczbą zarażonych Afrykanów, oskarżono o rasizm. 

• Francja przeznacza 1,2 mld EUR na walkę z koronawirusem w Afryce. Część środków zostanie 
przeznaczona na Tanzanię, ale nie wiadomo jeszcze w jakiej wysokości. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (15 – 21 kwietnia 2020 r.) 

 


