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Nr 1/2020                         Warszawa, 2020-03-23 / poniedziałek 

 

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 

 

 

Wprowadzenie stanu epidemicznego a działalność 

przedsiębiorców 
Uchwalona dnia 2 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, która weszła w życie w dniu 8 marca, określa zasady oraz tryb podejmowania działań 

przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg 

szerzenia się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ustawa wprowadza również ograniczenia bądź 

całkowity zakaz prowadzenia działalności wybranych sektorów od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania. 

Czytaj więcej: 

➔ http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374 

➔ https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-

szczegolnych/koronawirus-szczegolne-rozwiazania-zwiazane-z-zapobieganiem-

przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19#2 

 

Propozycje działań w kontekście działań w zakresie koronawirusa przedstawiła również Komisja 

Europejska. Plan pomocy UE w walce z pandemią obejmuje m. in. utworzenie w ramach rescEU 

strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc 

państwom UE w walce z pandemią COVID-19. RescEU stanowi część Unijnego Mechanizmu Ochrony 

Ludności, który służy zacieśnianiu współpracy między uczestniczącymi państwami w zakresie ochrony 

ludności celem skuteczniejszego zapobiegania katastrofom oraz gotowości i reagowania na nie. W 

przypadku, gdy skala sytuacji nadzwyczajnej przekracza zdolności reagowania danego kraju, może on 

zwrócić się    o pomoc za pośrednictwem mechanizmu. 

 

Czytaj więcej 

➔ https://ec.europa.eu/poland/news/200319_resceu_pl 

 

 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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Organizacje pracodawców i przedsiębiorców apelują o nowelizację specustawy dotyczącej walki z 

koronawirusem, wskazując iż przedstawione w ustawie działania są niewystarczające. Organizacje 

podkreśliły konieczność podjęcia dialogu oraz udziału w konsultacjach społecznych nad 

przygotowywaną przez Ministerstwo Rozwoju specustawą, mających na celu wypracowanie i 

wprowadzenie dobrych rozwiązań legislacyjnych i osłonowych dla przedsiębiorców i miejsc pracy. 

Krajowa Izba Gospodarcza również wskazała rozwiązania mające przeciwdziałać skutkom pandemii w 

obszarze gospodarki. 

 

Czytaj więcej 

➔ https://kig.pl/stanowisko-kig-rozwiazania-dla-biznesu-w-obliczu-pandemii-covid-19/ 

 

Tarcza Antykryzysowa to program mający na celu ochronę firm i pracowników przed skutkami epidemii 

korona wirusa. Na tarczę antykryzysową, której celem jest zachowanie płynności finansowej i 

bezpieczeństwa pracowników, składa się pięć filarów: bezpieczeństwo pracowników; finansowanie 

przedsiębiorstw; ochrona zdrowia; wzmocnienie systemu finansowego; program inwestycji 

publicznych. Program ten zawiera propozycje rozwiązań dla pracowników, mikro, małych, średnich i 

dużych firm, w tym z branży przewozowej, turystycznej czy handlowej. Szczegóły oraz opinia Krajowej 

Izby Gospodarczej na temat programu Tarcza antykryzysowa poniżej: 

 

Czytaj więcej 

 

➔ https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow 

➔ https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-

skutkami-epidemii-koronawirusa 

➔ https://kig.pl/opinia-kig-do-gospodarczej-i-spolecznej-tarczy-antykryzysowej-wraz-z-

propozycjami-jej-rozszerzenia/ 
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes i 

zmniejszających konsekwencje pandemii COVID-19 

w poszczególnych krajach 
 

W obliczu pandemii COVID-19 i kryzysu gospodarczego, który dotknie świat w jej następstwie, rządy wielu 

krajów z uwagą przysłuchują się sygnałom płynącym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W obliczu 

znaczącego spadku klientów doświadczają one zmniejszenia produkcji, a przed wieloma stanęło widmo 

niewypłacalności i zamknięcia. 

 

Ze względu na wagę sytuacji jednym z głównych tematów medialnych na świecie stało się właśnie 

utrzymanie łańcucha dostaw oraz zabezpieczenie milionów miejsc pracy. W Polsce znamy chociażby 

propozycję „tarczy antykryzysowej”, z doniesień medialnych poznać możemy mechanizmy pomocowe w 

Ameryce Północnej czy Europie Zachodniej. Mało informacji w tym temacie napływa do nas z Ameryki 

Południowej, Azji, Afryki czy Bliskiego i Dalekiego Wschodu. 

 

Aby wypełnić tę lukę przedstawiamy syntezę doniesień medialnych dotyczących środków zapobiegania 

kryzysowi gospodarczemu i spowalniania epidemii z różnych krajów. 

 

REGION: EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA 

 

WĘGRY 
 

Odroczenie spłaty krótkoterminowych pożyczek biznesowych do 30 czerwca. Dla nowych 

kredytów konsumpcyjnych zaciągniętych od czwartku RRSO zostanie ograniczona do 

stopy bazowej banku centralnego powiększonej o max. 5 %. Ponadto w sektorach, które 

borykają się już z poważnymi problemami, takimi jak turystyka, hotelarstwo, rozrywka, 

usługi sportowe i kulturalne, a także transport pasażerski, tj. taksówkarze, składki ponoszone przez 

pracodawców są w całości zwolnione do 30 czerwca. Składki pracownicze są znacznie obniżone – 

zwolnienie ze składek emerytalnych; składki na ubezpieczenie zdrowotne są obniżone do ustawowego 

minimum. Ci którzy rozliczają się zgodnie z KATA (podatek od małych przedsiębiorstw) będą również 

zwolnieni z podatku liniowego do 30 czerwca. W tych sektorach nie można rozwiązać umów najmu i nie  
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można podnieść czynszów. Do 30 czerwca firmy zwolnione są od wpłat na fundusz rozwoju turystyki. 

Zapowiedziano, że wraz z rozwojem sytuacji podejmowane będą nowe decyzje i każdego dnia można 

spodziewać się coraz większej liczby nowych narzędzi w celu ożywienia gospodarki. 

 

ROSJA 

 

Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej Michaił Miszustin przedstawił na początku 

tygodnia propozycję utworzenia funduszu antykryzysowego w kwocie 300 mld RUB. Dla 

najbardziej zagrożonej branży lotniczej i turystycznej przedstawiono możliwość 

odroczenia poboru podatków. W kolejnych krokach metoda ta może zostać zastosowana 

również do innych branż dotkniętych konsekwencjami pandemii. Sieci handlowe otrzymać mają 

preferencyjne kredyty na utworzenie zapasu towarów pierwszej potrzeby. Dla tychże towarów ma być 

utworzony tzw. Zielony Korytarz w punktach odprawy celnej. Wśród środków zaradczych wymienia się 

również ulgi w opłatach dla MŚP za najem powierzchni w państwowych i miejskich nieruchomościach. 

 

➔ źródło: Tass, Vedomosti, Moskva24, Kommersant, RBC 

 

BIAŁORUŚ 
 

Na chwilę obecną Białoruś nie przeprowadza zbiorowej kwarantanny, ani nie wprowadza 

stanu wyjątkowego. W kwestii biznesowej, podobnie jak w większości krajów, tak i na 

Białorusi pierwszymi ofiarami kryzysu padły branże związane z transportem i turystyką. 

MŚP apelują do rządu o wprowadzenie środków zapobiegawczych, mających nie dopuścić 

do ich upadłości.  Na chwilę obecną nie padają żadne konkretne kwoty, jak również nie ma informacji na 

temat ulg czy zwolnień podatkowych. 

 

➔ źródło: Naviny, Sputnik.by, Belarus.by 

 

UKRAINA 
 

Prezydent Ukrainy Vladimir Zelenski podpisał ustawę o środkach przeciwdziałania 

pandemii koronawirusa. Obejmują one miedzy innymi: uproszczenie procedury zakupu 

towarów i usług kluczowych dla zwalczania epidemii, zniesienie podatku VAT oraz ceł na 

leki. Dodatkowo do 200% zwiększone zostało wynagrodzenie lekarzy działających na rzecz 

zmniejszenia skutków choroby. Ciekawym rozwiązaniem jest również zawieszenie naliczania kar i odsetek 

za opłaty komunalne. W ramach pomocy biznesowi wprowadzone zostały ulgi kredytowe do 30 kwietnia.  
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W ramach pozostałych działań rząd wydzielił z budżetu środki w wysokości 100 miliardów UAH ma zakup 

środków ochrony osobistej i zakazał eksportu sprzętu szpitalnego (respirator) i masek medycznych.     

 

➔ źródło: ePravda, RBC Ukraina, Strana.ua 

 

KRAJE BAŁTYCKIE 

 

 
 

Litwa: rząd przeznaczył kwotę 5 miliardów EUR na walkę z konsekwencjami pandemii. Z tego 1 miliard EUR 

przeznaczony zostanie po połowie na służbę zdrowie oraz ochronę miejsc pracy. Limit długu publicznego 

zwiększono z 900 mln EUR do 5,4 mld EUR. Dla przedsiębiorców działających w oparciu o jednoosobową 

działalność gospodarczą, którzy płacili składki na ubezpieczenie społeczne wprowadzona zostaje wypłata 

środków w wysokości 250 EUR miesięcznie. Płatności za prąd i gaz zostają odroczone.  

 

Łotwa: Koszt walki z konsekwencjami koronawirusa dla Łotwy rząd kraju ocenił na kwotę 2 miliary EUR. Na 

ochronę rynku pracy przeznaczone zostały środki w wysokości 75% wynagrodzenia na pracownika, które 

nie mogą przekraczać jednak kwoty 700 EUR miesięcznie. Ministerstwo Gospodarki Łotwy proponuje 

wprowadzić wakacje kredytowe, które mogą trwać do jednego roku. 

 

Estonia: 12 marca premier Jüri Ratas ogłosił wprowadzenie na terenie kraju stan wyjątkowy w związku z 

pandemią koronawirusa. Rząd Estonii podjął również decyzję o wydzieleniu 8% PKB na wsparcie 

gospodarki. Środek taki ma na celu przede wszystkim zapobieżenie upadłości małych i średnich 

przedsiębiorstw w wielu narażonych sektorach. Pomoc dla firm przekazana zostaje w oparciu o spełnianie 

dwóch z trzech kryteriów: spadek obrotu o 30% w stosunku do roku poprzedniego, niemożliwość 

zapewnienia pracy przynajmniej 30% pracowników z powodu koronawirusa lub zmniejszenie wynagrodzeń 

pracowników o co najmniej 30%.  

 

➔ źródło: Kurier Litewski, LSM, Postimees, ePravda, eurointegration.com.ua 
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MOŁDAWIA 
 

Mołdawia jako kolejny kraj regionu wprowadziła stan wyjątkowy na terytorium całego 

kraju. Ion Chicu, Premier Mołdawii, 19 marca opublikował za pośrednictwem portalu 

Facebooka wykaz działań, które rząd oraz bank narodowy planują podjąć aby wesprzeć 

mały i średni biznes. W wykazie tym mówi się między innymi o: odroczeniu podatku 

dochodowego od działalności gospodarczej do 25 czerwca 2020, obniżenie stawki VAT z 20% do 15% dla 

sektora HORECA począwszy od 1 maja 2020 czy zawieszenie kontroli skarbowych na czas trwania stanu 

wyjątkowego. Dodatkowo rząd w Kiszyniowie planuje utworzeni fundusz wielkości 150 milionów MDL na 

ochronę przedsiębiorstw strategicznych. 

 

➔ źródło: esp.md 


