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W razie konieczności będą
rozwiązania pomagające
portom, armatorom
mówi Marek Gróbarczyk, minister gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej
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Czy ktoś kiedyś widział
czarnego łabędzia?
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Znany z teorii, czarny łabędź, właśnie wylądował i rujnuje nam gospodarkę, nasze życie. Poważny kryzys gospodarczy wydaje się być nie
do uniknięcia. W 2007 roku, Nassim Taleb sformułował słynną teorię.
„Czarny łabędź w porządku zdarzeń, to zmieniająca kierunek gry okoliczność, która jest zarówno niezmiernie rzadka jak i prawie niemożliwa
do przewidzenia”. A skoro nie można jej przewidzieć, to po co się nią
przejmować i uwzględniać w naszych planach?
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Prof. Nouriel Roubini, jako jeden z nielicznych przewidział światowy kryzys finansowy w 2008 roku. Zyskał dzięki temu światową sławę.
Odniósł się później do teorii Taleba mówiąc, że kryzys nie jest czarnym
łabędziem, ale czymś co naturalnie występuje w gospodarce, z czym
trzeba się pogodzić, nastawiając się na łagodzenie jego skutków, kiedy
się pojawi.
„Kapitał Polski” zawsze docierał do wybitnych naukowców, samorządowców, przedsiębiorców. W trudnych warunkach rynkowych
byli oni wzorem dla innych. Przyszedł czas, aby skorzystać teraz z ich
mądrości i kreatywności. Opisujemy jakie działania podejmują teraz,
u progu kryzysu.
Jak uchronić firmy przed bankructwem, pracowników przed bezrobociem? Przecież całe branże stanęły, a ludzie przestali kupować, korzystać z usług. Piszemy o tym, że przez trzy miesiące przedsiębiorcy
zostaną zwolnieni z obowiązku płacenia składek ZUS, a osoby prowadzące działalność rolniczą - ze składek na KRUS. Pokazujemy jak duże
jest to wyzwanie dla ZUS-u i KRUS-u.

Partner wydania
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W ramach projektów należących do Tarczy antykryzysowej, Polski
Fundusz Rozwoju uzyskał większe kompetencje. Będzie mógł skuteczniej wspierać przedsiębiorców w walce z epidemią. Rada Ministrów
będzie mogła mu powierzyć realizację programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. PFR uzyska możliwość nie tylko obejmowania nowo wyemitowanych akcji i udziałów przedsiębiorstw, ale
także nabywania akcji z obecnego kapitału zakładowego.
Pomocy przedsiębiorcom udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego. Ma
ona polegać m.in. na ułatwieniu dostępu do kredytów w bankach komercyjnych i spółdzielczych. Jedno z rozwiązań przewiduje zwiększenie
maksymalnej wysokości gwarancji de minimis z 60 proc. do 80 proc.
kwoty kredytu. BGK zrezygnuje też z 0,5 proc. prowizji pobieranej przy
udzieleniu gwarancji.
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W pomoc w walce z koronawirusem aktywnie włączają się Spółki
Skarbu Państwa. PKN Orlen maksymalnie obniżył ceny paliwa w swoich stacjach. Lotos przekazał 2 mln złotych na paliwo dla jednoimiennych szpitali zakaźnych w całej Polsce. Wsparcia przedsiębiorcom
udzielają również samorządy.

Wesprzyj nas 1% podatku.

Opisujemy samorząd Tarnowa Podgórnego. Wójt gminy nie czekając
na ostateczne opracowanie gminnego „Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców” i odgórne zmiany w przepisach, zaproponował przedsiębiorcom pomoc polegającą na umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na
raty niektórych należności wobec budżetu gminy.

KRS 00000587321
nr konta: c46 1050 1373 1000 0022 3009 3821

Jaka będzie gospodarka, gdy największe zagrożenie minie? Nikt tego
nie wie. Wiadomo jednak, że mniej będzie takich, którzy lekceważąco
zapytają: czy ktoś kiedyś widział czarnego łabędzia?
Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński
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W razie konieczności będą rozwiązania
pomagające portom, armatorom
Z Markiem Gróbarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,
rozmawia Marcin Prynda

W jakim stopniu Budowa Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni, terminala kontenerowego w Świnoujściu, pogłębienie toru
wodnego Świnoujście-Szczecin oraz
Przekop Mierzei Wiślanej wpłyną na
wzrost liczby przeładunków w polskich portach. Kiedy ten wzrost będzie najszybciej zauważalny?

Są to najważniejsze inwestycje z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki morskiej. W poprzednim roku, porty
morskie ponownie przekroczyły 100 mln
ton przeładowanych towarów, co z jednej
strony pokazuje ich dynamiczny rozwój,
ale z drugiej udowadnia potrzebę dalszego rozwoju. Z naszych szacunków wynika, że realizacja wszystkich tych inwestycji pozwoli polskim portom przekroczyć
barierę 200 mln ton/rocznie. Pogłębianie
toru wodnego Świnoujście-Szczecin oraz
Przekop Mierzei Wiślanej są w trakcie realizacji, natomiast rozbudowa terminali
przeładunkowych w portach to procesy
inwestycyjne, które rozpoczęły się w ubiegłym roku.
Natomiast w związku z pandemią koronawirusa na bieżąco monitorujemy, jak wpływa to na branżę morską w Polsce. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy proponować
rozwiązania, które złagodzą skutki gospodarcze pandemii przede wszystkim wobec
portów morskich, polskich armatorów etc.
Na jakim etapie jest budowa przekopu
Mierzei Wiślanej. Jakie są zagrożenia
odnośnie terminowego zakończenia
tej inwestycji?
Zgodnie z harmonogramem, trwa realizacja tej inwestycji. Na Mierzei Wiślanej
pracuje ciężki sprzęt, przygotowywane jest
nabrzeże przeładunkowe od strony Zatoki Gdańskie, ponieważ wiele materiałów
budowlanych zostanie dowiezione na teren budowy właśnie drogą morską. Na tę
chwilę nie ma żadnego zagrożenia ws. terminowego zakończenia budowy. Jest to rok
2022. Oczywiście nie wiemy, jak sytuacja
z koronawirusem przełoży się na rynek
budowlany, natomiast przekop jest realizowany przy zachowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa dla pracowników.
Jak duże nakłady i jakie przedsięwzięcia mające poprawić możliwości
transportu kolejowego i drogowego
do polskich portów morskich są planowane w najbliższych latach?
To już się dzieje. W zeszłym roku podpisano umowy na przebudowę i modernizację
dostępu kolejowego do wszystkich trzech
największych portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecnie i Świnoujściu. Wartość tych inwestycji to ponad 5 mld złotych. Są niezwykle potrzebne, ponieważ
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wzrastające obroty ładunkowe w portach
wymagają nowoczesnej infrastruktury,
która pozwoli sprawnie wywozić towary
w głąb kraju. Co więcej, także w zeszłym
roku umożliwiliśmy budowę tzw. Drogi
Czerwonej w Gdyni, która to droga jest
kluczowa dla sprawnej logistyki towarów
wokół Portu Gdynia. Mam nadzieję, że
przy zgodnej współpracy z samorządem ta
inwestycja wkrótce zacznie być realizowana.
Jakie jest znaczenie żeglugi śródlądowej w rozwoju polskich portów morskich?
Naszym zdaniem, rola żeglugi śródlądowej w temacie funkcjonowania sprawnego
i intermodalnego transportu jest bardzo
istotna, ponieważ rzeki stanową naturalną
drogę transportu towarów z portów morskich. Korzystano z tej metody od wieków
i w wielu państwach wciąż z powodzeniem
się z tego korzysta. To właśnie dlatego za
opracowanie analiz transportowych dot.
Wisły odpowiadają eksperci Portu Gdańsk,
natomiast nad programem rozwoju Odry
pracują specjaliści z Portu Szczecin-Świnoujście. „Autostrady rzeczne” mogą przyczynić się do jeszcze sprawniejszej logistyki towarów przeładowywanych w portach
morskich, a tym samym zwiększyć potencjał rozwojowy portów.
Dyrektywa Unii Europejskiej od
1 stycznia 2020 r. na cztery lata zakazuje połowu dorszy we wschodniej
części Bałtyku. Na jaką pomoc ze
strony państwa mogą liczyć polscy
armatorzy?
Wspieramy polskie rybactwo oraz organizujemy pomoc finansową ze środków Unii
Europejskiej. Zakaz połowu dorsza rzeczywiście jest bardzo dużym utrudnieniem
dla branży, ale państwo polskie nie zostawi
rybaków. Organizujemy nabory na specjalne programy środowiskowe, a na forum
Unii Europejskiej apelujemy o działania
rekompensujące straty branży z powodu
zakazu. Pod koniec marca odbyła się Rada
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH),
podczas której zapowiedziano zwiększenie
pomocy dla sektora rybołówstwa, także
w związku z pandemią. Uważam, że to
sukces Polski, ponieważ w końcu zapowiedziano realizację postulatów, które od
wielu lat forsowaliśmy na forum unijnym.
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Port Gdańsk jako kreator
rynku i przestrzeni portowej
Z Łukaszem Greinke prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
rozmawia Radosław Nosek
DCT generuje znaczny wolumen ładunkowy, dzięki regularnym połączeniom oceanicznym z Azją oraz serwisom dowozowym na Morzu Północnym oraz w Basenie
Morza Bałtyckiego. Z kolei spółka Naftoport obsłużyła dodatkowe ilości ropy naftowej, koniecznej do utrzymania ciągłości
produkcyjnej polskich rafinerii w sytuacji
kryzysowej związanej ze wstrzymaniem
transportu ropy rurociągiem „Przyjaźń”.
To pokazuje, że w każdym momencie na
Port można liczyć. Infrastruktura, która
budowana jest wspólnie z Naszymi kontrahentami zapewnia m.in. bezpieczeństwo
energetyczne Polski.

W 2019 roku Port Gdańsk osiągnął
rekordowy wynik przeładunków –
ponad 52 mln ton. Co w największym
stopniu zdecydowało o tak dobrym
wyniku? W jaki sposób ta wielkość
przeładunków przełożyła się na wyniki finansowe Portu?
Konsekwentnie realizowana polityka handlowa z pewnością wpłynęła na osiągnięte
przez Port Gdańsk wyniki przeładunkowe
w 2019 roku. Jesteśmy bardziej aktywni
na rynkach naszych sąsiadów oraz w Chinach. Promujemy Port Gdańsk i operatorów działających na naszym terenie.
Warto nadmienić, że rok 2018 był również
rekordowy dla Portu Gdańsk pod względem przeładunków, które zwiększyły się
o ponad 20% w porównaniu do 2017 roku.
Nastąpił wzrost z 40,6 mln ton do poziomu
49,0 mln ton przeładowanych towarów, to
ogromny skok. Dwa ostatnie lata to duży
sukces Portu Gdańsk i efekt naszej ciężkiej
pracy, potwierdzający duży potencjał całej
gospodarki morskiej RP.
Na wielkość przeładunków wpłynęła w największym stopniu praca terminali głębokowodnych tj. terminalu kontenerowego
DCT, terminala przeładunku paliw Naftoport, oraz terminal węglowy Sea Invest.
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Podobnie jak udział w obrocie ładunkowym, tak i te dwa terminale mają największy, bo ponad 52% udział w przychodach
portowych. Port Gdańsk to przede wszystkim wpływy z dzierżaw i opłat portowych,
stanowiące podstawę naszej działalności.
Dzięki temu możemy inwestować w naszą
infrastrukturę i stale się rozwijać. W 2019
roku osiągnęliśmy rekordową wartość inwestycji infrastrukturalnych od czasów
budowy Portu Północnego w połowie lat
70-tych ubiegłego wieku. Tak dużych i odważnych decyzji inwestycyjnych nie było
od lat. Już teraz każdy może na własne oczy
zobaczyć jak bardzo dynamicznie się zmieniamy.
Jaka jest struktura towarowa przeładunków w gdańskim Porcie? Czy
gwarantuje ona stabilność pracy Portu?
Port Gdańsk jako kreator rynku i przestrzeni portowej, nieprzerwanie od trzech
dekad prowadzi politykę dywersyfikacji
ładunkowej. Jeszcze w połowie pierwszej
dekady tego wieku Port Gdańsk był typowym portem masowym, gdzie ponad 92%
ładunków stanowiły takie ładunki jak węgiel, paliwa płynne czy inne masowe. Od
2007, kiedy otwarto terminal kontenerowy DCT, a w szczególności od 2010 roku,
kiedy rozpoczęła się regularna żegluga
oceaniczna na Daleki Wschód, rozpoczął
się nowy etap w historii portu. Wspomnieć
również należy o zwiększających się obrotach ładunkowych w takich obszarach jak

drobnica konwencjonalna czy rynek automotive oraz pasażerskich: promowo-wycieczkowych. Zaczęła się zmiana struktury
ładunkowej, która obecnie doprowadziła
do pełnej uniwersalizacji portu, gdzie poszczególne grupy towarowe nie mają dominującej pozycji względem siebie.
Taka sytuacja gwarantuje naszemu portowi elastyczność i stabilność przeładunków,
szczególnie w tak wymagającym czasie,
gdyż pozwala na zastąpienie spadków
w jednej z grup towarowych na aktywne
działania handlowe i poszukiwanie innych
alternatywnych ładunków. Jednocześnie,
prowadzone inwestycje infrastrukturalne,
dodatkowo zabezpieczają port przed niebezpieczeństwem znacznej utraty wolumenów tonażowych.
Port Gdańsk pod względem przeładunków jest na czwartym miejscu
wśród portów bałtyckich i aspiruje,
aby wejść do pierwszej dwudziestki
europejskich portów. Kiedy ten cel
może być osiągnięty, zważywszy na
nieoczekiwaną sytuację związaną
z epidemią koronawirusa?
Port Gdańsk jest dziś portem uniwersalnym, dzięki temu nawet w obecnej sytuacji
rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, mamy możliwość elastycznego
reagowania na rynku morskim. Jest to aktywność na przedpolu, czyli poszukiwanie nowych rynków i otwieranie nowych,
bezpośrednich, regularnych połączeń
żeglugowych. Aktualnie skupiamy się na
rynkach amerykańskich, w szczególności portach Zatoki Meksykańskiej i Wlk.
Jezior, starając się o możliwość pozyskania ładunków skonteneryzowanych, gdyż
Gdańsk od dekady jest hubem transportowym dla Regionu Bałtyku. Oczywiście nie
zapominamy o aktywnościach na zapleczu
portowym. Tutaj głównym celem jest pozyskanie jak największej ilość regularnych
serwisów kolejowych. Są to rynki naszych
południowych sąsiadów Czech i Słowacji,
a także Białorusi i Ukrainy. W 2019 roku
otworzyliśmy regularny serwis z Chin
przez Małaszewicze do Portu Gdańsk. Prowadzimy także rozmowy na temat otwar-
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cia alternatywnego serwisu z Chin przez
Sławków (z wykorzystaniem kolei szerokotorowej LHS) do naszego portu. Pozyskujemy klientów na wewnętrzne tereny
portowe, jak np. operatorów automotive
(Adampol, BLG), inwestorów z polskim
kapitałem (KSC), firm spedytorsko-operatorskich (Speed, Vetro), którzy bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu znaczenia
i konkurencyjności portu.
Jesteśmy świadomi bezprecedensowej sytuacji w globalnej gospodarce i ryzyk, które temu towarzyszą. Widzimy pogarszające się wyniki innych portów europejskich,
takich jak Dunkierka, Genua czy Londyn.
Wierzymy jednak, iż dzięki zdywersyfikowanej działalności Portu Gdańsk i realizowanym konsekwentnie inwestycjom
jesteśmy gotowi stawić czoła wyzwaniom
i otworzyć się na nowe rozwiązania. Okazując odporność i elastyczność na zbliżającą się recesję, Port Gdańsk ma szansę wejść
do pierwszej 20 - stki największych portów
europejskich.
W 2019 roku Port Gdańsk przeznaczył na inwestycje prawie 390 mln
złotych. A jakie wydatki inwestycyjne
planowane są w najbliższych trzech
latach?
Planujemy zwiększyć wydatki inwestycyjne w 2020 roku do poziomu ponad 395
mln zł. W 2021 roku będzie to ponad 379
mln zł. Z kolei w 2022 roku wydatki inwestycyjne powinny już oscylować w granicy
300 mln zł, a w roku 2023 osiągnąć poziom
poniżej 200 mln zł. Rok 2020 to jest praktyczne końcówka realizowanych przez nas
dużych projektów infrastrukturalnych
współfinansowanych przez Unię Europejską z programu CEF „Łącząc Europę”. Na
realizację projektów unijnych związanych
z pogłębieniem toru wodnego, rozbudową
nabrzeży, a co za tym idzie poprawą warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym
oraz na modernizację sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym, Zarząd Portu planuje wydać w bieżącym roku środki
w wysokości około 200 mln PLN z czego
85% będzie refinansowane z CEF.

Musimy pamiętać, że operacje logistyczne
w Porcie to naczynia połączone, z jednej
strony nowoczesne nabrzeża i urządzenia
przeładunkowe, z drugiej nowoczesne sieci transportowe jak kolej, drogi i w przyszłości żegluga śródlądowa. Budując nowe
układy drogowo kolejowe bierzemy pod
uwagę plany rozbudowy Portu i naszych
Operatorów. Nie bez znaczenia są dla nas
i naszych Operatorów również inwestycje
PKP PLK w rozbudowę i modernizację
poszczególnych stacji towarowych. Wspólnie z DCT opracowujemy również analizę
obecnych ograniczeń eksploatacyjnych
w ruchu towarowym, która obejmuje najważniejsze z Naszego punktu widzenia linie kolejowe w Polsce, z uwzględnieniem
przejść granicznych.
Port planuje także kolejne inwestycje, m.in.
budowę układu drogowo-kolejowego w rejonie Nabrzeża Przemysłowego, gdzie planowana jest modernizacja ok 4 km torów
wraz z rozjazdami i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa nowej infrastruktury na odcinku ok 2 km. Prowadzone są
również prace koncepcyjne w aspekcie
wypracowania jednego wspólnego modelu
zarządzania ruchem kolejowym w oparciu o stworzenie swego rodzaju Lokalnego
Centrum Sterowania (tzw. LCS) wzorem
z sieci Polskich Linii Kolejowych.
W styczniu przedstawiciele Zarządu
Portu Gdańsk towarzyszyli premierowi Mateuszowi Morawieckiemu
w jego wizycie w Tokio, podczas której przedstawiono m.in. koncepcję

budowy Portu Centralnego. Jak została ona przyjęta przez japońskie
władze i przedsiębiorców?
Organizatorem misji gospodarczej była
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Oddział w Tokio. Odbiorcą tych spotkań japońskie środowisko biznesowe. Pierwsze
rozmowy miały miejsce Japońskim Stowarzyszeniu Biznesu „Keidanren”, która
zrzesza prawie 1500 największych firm japońskich, a później w spotkaniach w formule B2B z przedsiębiorcami japońskimi.
Temat Portu Centralnego, nie był znany
dużym korporacjom japońskim. Rozmowy
prowadzone były zarówno z przedstawicielami sektora bankowego, stowarzyszeń
transportowo – logistycznych, automotive
oraz ministerialnych, takich jak: MUFG
Bank Ltd, The Japan Harbor Transportation Association, Toyota Corporation,
Ministerstwo Infrastruktury i Transportu oraz Turystyki Japonii, Itochu. Firmy
były zainteresowane, nie tylko zaangażowaniem się w inwestycje budowlane, ale
także wejściem w konkretne rozwiązania
operatorskie, jak np. długoletnią dzierżawą
nowo wybudowanych terminali, czy nawet
wybudowania własnych nabrzeży. Firmy
japońskie są dość mocno zadomowione
w Polsce i doskonale znają nasz rynek.
Swoje przedstawicielstwa w Polsce mają
największe firmy, stąd rozmowy zapoczątkowane w Japonii, mogą być kontynuowane w Polsce z lokalnymi pracownikami, co
z pewnością przyspieszy podjęcie współpracy z Portem Gdańsk w zakresie inwestycji Portu Centralnego.

Ponadto zgodnie z naszym planem inwestycji i remontów w roku 2020 wydamy
dodatkowo środki na pokrycie robót wykraczających poza koszty kwalifikowane
realizowanych przedsięwzięć oraz realizację inwestycji i remontów finansowanych
ze środków własnych na poziomie ponad
200 mln PLN.
Co więcej postawiliśmy sobie za cel w sposób maksymalny ułatwić operacje na kluczowych dla naszej działalności terminalach głębokowodnych. Nasze inwestycje,
które zwiększają możliwości dowozowe
i odwozowe de facto zwiększają możliwości
przeładunkowe poszczególnych terminali.
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Przed nami
przełomowe
inwestycje
Z Adamem Mellerem prezesem
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,
rozmawia Radosław Nosek
Budowa
Portu
Zewnętrznego
w Porcie Gdynia będzie jedną z największych planowanych inwestycji
w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizowanych w Polsce
w najbliższym czasie. Jakie jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych, które mogłyby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu?
Kończymy obecnie pogłębione badania rynku, które na tym etapie pokazuje
bardzo duże zainteresowanie zarówno
operatów jak, instytucji finansowych czy
firm specjalizujących w budowie budowli
hydrotechnicznych. To jest pierwsza tego
typu inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Formuła PPP jest bardzo korzystna dla
budżetu centralnego, w związku z zaangażowaniem środków zewnętrznych, w postaci partnera prywatnego.
Jakie jest zakres tej inwestycji, koszt
i planowany termin zakończenia?
Port Zewnętrzny powstanie na zalądowionym obszarze morskim, na przedłużeniu
istniejącego nabrzeża śląskiego to pirs
o powierzchni 151 ha z funkcjonalnością
terminala kontenerowego oraz przemysłu
offshore. Powstanie 2,5 km nowych nabrzeży, z 3 stanowiskami dla jednostek do
430 m długości i 16 m zanurzenia. Termin
zakończenia inwestycji planowany jest
w 2028 roku.
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Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku
mają szansę odegrać kluczową rolę
w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej.
W jaki sposób Port Gdynia może
przyczynić się do rozwoju sektora offshore w Polsce?
Dokładamy starań by Port Gdynia był kluczowym węzłem w polskim przemyśle offshore. Jest to bardzo istotne dla idei local
content, by jak najwięcej zleceń otrzymywały polskie firmy. Dlatego tak ważnym
jest by Port Gdynia był portem instalacyjnym by jak najwięcej z tego tortu offshorowego mogły skonsumować lokalne
przedsiębiorstwa. Wartość rynku offshore
szacowana jest na ok 100 mld PLN, z którego ok 20 mld PLN może pozostać w ramach
polskiego local content. Morskie farmy
wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać
kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej,
przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pomóc
w walce z zanieczyszczeniami powietrza.
Usytuowanie wiatraków w odległości ponad 20 kilometrów od linii brzegowej nie
zakłóci nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża, a będzie motorem rozwoju
gospodarczego obszarów nadmorskich
i całej Polski. Wyliczenia ekspertów pokazują, że zainstalowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju

Port Gdynia uczestniczy w projekcie
pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego
do zachodniej części Portu Gdynia –
przebudowa i elektryfikacja”. W jaki
sposób realizacja tego projektu zmieni sposób dostawy towarów do przeładunku dla portu?

Nasze działania w zakresie rozwoju zmierzają w jednym, ściśle określonym kierunku. Do 2027 r. nie mniej niż 40% towarów
w naszym porcie obsługiwana będzie koleją. To założenie zapisane jest w naszej Strategii Rozwoju i dołożymy wszelkich starań,
by je spełnić.

Port Gdynia jest elementem korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej. Zatem zapewnienie
efektywnego dostępu kolejowego do Portu
Gdynia jest nie tylko niezbędne dla jego
rozwoju, ale stanowi jedno z zobowiązań
Polski wynikających z regulacji unijnych
w zakresie transportu. Procentowy transportu kolejowego w Porcie Gdynia osiągnął
w roku 2019 ponad 28 procent. Suma tonażu
przeładowana przy udziale transportu kolejowego w 2019 roku to 6 760 695 ton.

W realizacji są również inwestycje infrastrukturalne polegające na elektryfikacji
i dostępie do zachodniej części portu w zakresie kolejowym oraz budowa intermodalnego terminala kolejowego, również
w tej części portu. To wszystko będzie spięte nowym układem torowym, który realizuje PKP PLK w ramach swojego kontraktu w kwocie 1,5 mld zł.
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W styczniu podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu w Warszawie, Zarząd Morskiego Portu Gdynia
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S.A. otrzymał Złotą Statuetkę Lidera
Polskiego Biznesu. Jakie najważniejsze osiągnięcia w ubiegłym roku zdecydowały o przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia?
Otrzymane nagrody są dla nas ogromnym
wyróżnieniem, albowiem większość z nich
to efekt analiz ekspertów i ocena twardych
danych ekonomicznych czy przeładunkowych. Stoimy w obliczu przełomowych
inwestycji i każde wyróżnienie jest potwierdzeniem podejmowanych przez nas
decyzji. Wszelkie nagrody cieszą, ale też
stymulują do dalszego rozwoju. Jestem
bardzo wdzięczny wszystkim pracownikom Portu Gdynia za skuteczną realizację
założonych celów. To dzięki nim port osiąga z roku na rok wzrosty przeładunków
oraz utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową.

Na początku tego roku Złotą statuetkę Lidera Polskiego Biznesu w 26. Edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu otrzymaliśmy za kolejny rok wzrostów, dynamiczną
rozbudowę infrastruktury portowej, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w obrębie portu oraz efektywność w zarządzaniu spółką.
Natomiast w 2019 roku po raz drugi z rzędu mieliśmy przyjemność odebrania tytułu „Perła Polskiej Gospodarki” zajmując
pierwsze miejsce w kategorii „Perły Duże
w XVII edycji Rankingu Pereł Polskiej
Gospodarki”- obiektywnego pozycjonowania polskich przedsiębiorstw- zorganizowanego przez redakcję anglojęzycznego
magazynu ekonomicznego Polish Market
wspólnie z ekspertami Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
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Uniwersalizm
naszych portów
procentuje
także teraz
Z Krzysztofem Urbasiem, prezesem Portu
Szczecin - Świnoujście, rozmawia Marcin Prynda
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest jednym z największych inwestorów w regionie. Do roku 2027 wartość
inwestycji w zespole portowym Szczecin-Świnoujście ma sięgnąć kwoty 900 mln zł.
Jakie są najważniejsze elementy tego
przedsięwzięcia?
Kwestią najistotniejszą jest przystosowanie
infrastruktury obu portów do aktualnych
trendów na rynku transportu morskiego.
I nie jest to tylko jeden punkt, lecz trzy.
Pierwszym z nich jest pogłębienie toru
wodnego Szczecin – Świnoujście do głębokości technicznej 12,5 m, na odcinku
68 km, i otwarcie szczecińskiego portu
na znacznie większe jednostki, co pozwoli znacząco zwiększyć konkurencyjność
portów oraz działających na ich terenie
firm. Dlatego niezbędne jest zapewnienie
zanurzenia eksploatacyjnego na poziomie
ok. 11,3-11,5 m. Obecnie port w Szczecinie
może przyjmować statki o zanurzeniu 9,5
m i to nie zawsze, gdyż wszystko zależy od
stanu wody na Odrze. Eliminuje to całkowicie zawijanie jednostek typu handymax,
o nośności powyżej 40 tys. t i tym samym
zmniejsza konkurencyjność portu, w relacji do Świnoujścia, Gdańska, Gdyni oraz
innych portów bałtyckich. Choć samo pogłębienie toru wodnego jest zadaniem leżącym w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie, to rolą Zarządu Portu jest dostosowanie
portowych nabrzeży w Szczecinie do nowych parametrów toru wodnego, stąd nasze inwestycje koncentrują się w rejonie
Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego.
W pierwszym z nich niezbędna jest modernizacja nabrzeża Czeskiego, Słowackiego
i Fińskiego do głębokości 12,5 m, budowa
nowego nabrzeża Norweskiego, a w przyszłości być może nabrzeża Duńskiego, któ-
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re zamknie tę część kanału. To tam będzie
koncentrowała się obsługa drobnicy, w tym
kontenerów. Z kolei w Basenie Kaszubskim
powstanie m.in. nowe nabrzeże Dąbrowieckie, a zmodernizowane zostaną np.
nabrzeża Katowickie i Chorzowskie. Drugim z trzech punktów, o których mówiłem
na początku jest budowa w Świnoujściu
głębokowodnego terminalu kontenerowego. Ostatnia kwestia to zbudowanie infrastruktury do obsługi żeglugi śródlądowej
i przystosowanie obu portów, w sposób
specjalistyczny, do możliwości, które ten
rodzaj transportu zapewnia. W strukturze
ZMPSiŚ działa biuro Odrzańskiej Drogi
Wodnej, które do końca 2020 r. przygotuje
program niezbędnych inwestycji związanych z uruchomieniem żeglugi na Odrze.
Jeśli zaś chodzi o inwestycje w Świnoujściu,
to na tamtejszym terminalu promowym
prowadzimy projekt ukierunkowany na
dostosowanie terminalu do obsługi transportu intermodalnego. Budowany jest także nowy parking na blisko 300 miejsc dla
samochodów ciężarowych. Modernizacji
ulega także infrastruktura portowa, która
wpływa na bieżące funkcjonowanie obu
portów, a więc m.in. sieci wodno-kanalizacyjne, drogi, czy sieci elektryczne.
Zespół Portów Szczecin-Świnoujście
zakończył 2019 rok wynikiem ponad
32 mln ton przeładowanych towarów.
Jak należy ocenić ten wynik w sytuacji zauważalnego spowolnienia na
rynkach światowych?
Uwzględniając sytuację panującą na rynkach światowych, gdzie już w ub. roku
zauważalne było spowolnienie, wypracowany wynik, który jest niemal identyczny
z rekordowym 2018 rokiem, wskazuje na
bezpieczny poziom przeładunków w por-

tach w Szczecinie i Świnoujściu. Wpływ na
to ma z pewnością uniwersalny charakter
obu portów, gdzie spadki w jednej grupie,
rekompensują wzrosty w innej. Najważniejsze jednak, że w ub.r. udało nam się
doprowadzić do zmiany jakościowej jeśli
chodzi o strukturę ładunków, która, mam
nadzieje, będzie początkiem stałego trendu
– zespół portów przeładował bowiem więcej towarów drobnicowych niż masowych.
Uniwersalizm naszych portów procentuje
także teraz, kiedy zmagamy się z pandemią
koronawirusa. O ile ruch cargo odbywa się
w porcie zwyczajnym trybem, o tyle wobec członków załóg statków stosowane są
obostrzenia wynikające z krajowych regulacji prawnych. Ponadto w zespole portów
Szczecin-Świnoujście z uwagi na fakt, iż nie
mamy bezpośrednich połączeń z chińskimi
portami, spółki przeładunkowe działające
w porcie, jak do tej pory płynnie obsługują
zaplanowane i powracające do portów statki. Notujemy znakomite wartości w przeładunkach zbóż. Początek br. przyniósł
80-procentowy wzrost w tej grupie, to dzięki zwiększeniu eksportu polskiej pszenicy
na skutek większego światowego zapotrzebowania między innymi poprzez znaczne
ograniczenie eksportu pszenicy z Australii.
Jednocześnie spadają przeładunki węgla
i rudy, co jest efektem zmniejszenia produkcji w polskich, czeskich i słowackich
hutach. Widać wyraźnie, że różnorodność
towarów procentuje utrzymaniem bezpiecznego poziomu przeładunków.
Jakie działania ukierunkowane na
pozyskanie dodatkowych towarów
do przeładunku podejmują Zarządu
Portu i spółki portowe?
W pierwszej kolejności zaliczyłbym do
nich realizowane inwestycje w infrastruk-
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turę portową. Do tego dochodzą także
zadania inwestycyjne w infrastrukturę
dostępową do portów a realizowane przez
inne podmioty, jak właśnie pogłębienie
i modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m, dalej
rozbudowa trasy S3, modernizacja szlaków
kolejowych CE-59 i E-59 oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wszystkie
te działania mają przynieść zwiększenie
konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście. Efektem tego będzie rosnący rokrocznie wolumen obsługiwanej
masy towarowej. Jednak same inwestycje,
to nie wszystko, istotna jest także współpraca międzynarodowa. Mamy trzy umowy o współpracy z europejskimi portami:
z Rijeką, Triestem i Rotterdamem. Porozumienie z Rijeką zostało podpisane w 2017
r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
To była też inicjatywa, która potwierdzała
ideę Trójmorza, kończąca przekonywanie
wszystkich zainteresowanych, że korytarz
Bałtyk-Adriatyk naprawdę istnieje. Dokument podpisano w obecności prezydenta
RP Pana Andrzeja Dudy oraz prezydent
Chorwacji Pani Kolindy Grabar-Kitarović.
Drugą umowę, która niejako utwierdziła
ten kierunek działania, podpisaliśmy z portem Triest we wrześniu 2019 roku podczas
7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Złożyliśmy podpisy
z Panem Sergio Nardinim, dyrektorem ds.
strategii i rozwoju Portu Triest, w obecności ministra gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka oraz
ambasadora Włoch Pana Aldo Amatiego.
Obie te umowy są efektem projektu TalkNet z programu Interreg, w którym nasze
porty są zaangażowane. Również ostatnia
umowa, podpisana 30 października 2019
roku w Rotterdamie, jest bardzo ważna,
szczególnie dla mnie, bo mam z tym portem kontakty od ponad 20 lat. Pracując
w portach Trójmiasta, już w latach 90.
często odwiedzałem Rotterdam i obserwowałem rozwój tego portu – największego
w Europie. Roczne przeładunki sięgają tam
470 mln ton i prawie 14 mln TEU, działa
ok. 180 operatorów portowych, pracuje ponad 100 tys. osób. Relatywnie bardzo szybko doszliśmy do porozumienia. Umowa
o współpracy dotyczy trzech segmentów:
żeglugi śródlądowej, żeglugi bliskiego zasięgu i rozwoju inwestycji portowych. Jej
podpisanie, w obecności prezydenta RP
Pana Andrzeja Dudy oraz holenderskiej
minister infrastruktury i gospodarki wodnej Pani Cory van Nieuwenhuizen, było
dla mnie dużym przeżyciem. Dodam, że
w uroczystości podpisania umowy uczestniczyła wiceminister gospodarki morskiej
Pani Anna Moskwa, która była bardzo
zadowolona z tego dopełnienia bardzo
dobrych kontaktów polsko-holenderskich,
istniejących na szczeblu ministerialnym.
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Dla nas najbardziej istotna jest kwestia
żeglugi śródlądowej, wszystkie sprawy
związane z ochroną środowiska, rozwiązaniami logistycznymi, promocją i rozwojem
infrastruktury w portach śródlądowych.
Holandia jest niekwestionowanym liderem w Europie, jeżeli chodzi o rozwój tej
żeglugi. Z kolei żegluga bliskiego zasięgu,
to odpowiedź Szczecina na zmiany zachodzące w światowej żegludze oceanicznej,
dotyczące transportu kontenerów, które
trafiają do państw basenu Morza Bałtyckiego. Chcemy doprowadzić do powiązań
pomiędzy zespołem portów Szczecin-Świnoujście a Rotterdamem i innymi portami,
gdzie Rotterdam może być na drodze do
portów docelowych w Europie Zachodniej,
Południowo-Zachodniej i może po brexicie na Wyspach Brytyjskich. To szansa na
większą aktywizację portu Szczecin. Chodzi nie tylko o kontenery, ale i klasyczną
drobnicę.
Proszę scharakteryzować działania
ZMPSiŚ zmierzające do rozwoju obsługi transportu intermodalnego na
terminalu w Świnoujściu.
Inwestycja, którą obecnie realizujemy
na terminalu promowym w Świnoujściu
stanowi element projektu globalnego dotyczącego usprawnienia i optymalizacji
łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową, obejmujących m.in. korytarz transportowy Bałtyk
– Adriatyk. Przedsięwzięcie jest kontynuacją współpracy w ramach „Autostrady
morskiej” z Portem Trelleborg rozpoczętej
w 2014 r. i ma na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu
intermodalnego, w tym obsługi promów
o długości do 270 m. Obszarem działań
objęta jest północna część terminala, tj.
stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze. Roboty budowlane polegają na
modernizacji stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej Ht = 12,0m
i dopuszczalnej Hdop = 13,0 m oraz przedłużeniu stanowiska nr 5 o stanowisko nr
6. W rezultacie powstanie jedna linia cumownicza o długości 294 m, umocnione
będzie także dno. Istniejąca rampa przeładunkowa o szerokości 14 m i nośności
60T zostanie przebudowana do nowych
parametrów technicznych i uzyska 35m
szerokości i 180T nośności. Zakres prac
obejmuje również przebudowę istniejącej
i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu.
Kwestią kluczową będzie przebudowa
istniejących oraz budowa nowych torów
kolejowych oraz placów manewrowo-postojowych. Z kolei zakup i montaż rękawa pasażerskiego umożliwi bezkolizyjne
przemieszczanie się pieszych, natomiast
budowa estakady nad stacją kolejową Świ-

noujście w znakomity sposób skomunikuje
zaplecze z terenem terminala. Dodam także, że zakupimy cztery ciągniki siodłowe
i dwa wózki wysokiego składowania typu
„reach stacker” służące do transportu
i przeładunku kontenerów na terminalu.
Całkowity koszt robót budowlanych przekracza 185 mln złotych netto, dofinansowanie unijne to 75,26% kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie realizacji inwestycji
planowane jest na koniec 2021 roku.
Czy w ślad za rozwojem ekonomicznym Spółki idzie jej zaangażowanie
w życie społeczne regionu? Jaka jest
skala tej działalności?
Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane przez Spółkę stanowią jeden z obszarów aktywności
w ramach działalności sponsoringowej
i marketingowej. Zależy nam na integracji
lokalnych środowisk w ramach ich małych
ojczyzn oraz aktywizacji dzieci, młodzieży i seniorów. Ważne jest dla nas również
budowanie postaw patriotycznych, co
realizujemy wspierając liczne inicjatywy
kulturalne, w latach 2016-2019 wsparliśmy blisko 100 takich wydarzeń. Wspieramy sport i to ten duży, czyli m.in. kluby
sportowe, jak i ten mniejszy osiedlowy, czy
szkolny, w sumie skorzystało z tego już ponad 7 tys. sportowców. Edukujemy dzieci
i młodzież w zakresie tematów związanych
z gospodarką morską. Mamy swój cykl
„Dni portu w szkole”. W lutym br. Zarząd
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
SA wraz z Kuratorium Oświaty w Szczecinie podpisały porozumienie w zakresie
popularyzacji wiedzy o gospodarce morskiej wśród dzieci i młodzieży, co ma dla
nas w tym roku szczególne znaczenie, obchodzimy w nim bowiem jubileusz 70-lecia
polskiego zarządu w portach w Szczecinie
i Świnoujściu. Paleta naszych aktywności jest naprawdę duża i obejmuje wiele
obszarów. Jako jeden z kluczowych podmiotów gospodarczych chcemy uczestniczyć i wspierać życie społeczne miasta
i regionu. Jako podmiot odpowiedzialny
społecznie służymy pomocą w sytuacjach
kryzysowych, dlatego też bez wahania odpowiedzieliśmy na apel placówek ochrony
zdrowia o wsparcie w walce z koronawirusem. Przekazaliśmy kwotę jednego miliona złotych na rzecz trzech szpitali, dwóch
w Szczecinie i jednego w Koszalinie. Przekazana darowizna wesprze te jednostki
w walce z wirusem SARS-CoV-2 i posłuży
na zakup ambulansu oraz specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym m.in. pomp
infuzyjnych, respiratorów i kardiomonitorów niezbędnych w przeciwdziałaniu
i leczeniu choroby COVID-19. Sytuacja
jest bowiem ekstremalna i wymagająca solidarnego współdziałania instytucji i firm,
by przezwyciężyć obecną pandemię.
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Największa w historii
pomoc dla firm.
Tarcza antykryzysowa składa się z kilku ustaw. Ich głównym celem jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach. Koszty związane
z wprowadzeniem Tarczy Antykryzysowej szacuje się na 220 mld złotych, czyli
prawie 10% Produktu Krajowego Brutto.
Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej polegają m.in. na tym, że:
- Państwo pokryje mikrofirmom, (zatrudniają do 9 pracowników) składki na ZUS
przez 3 miesiące. Chodzi tu o składki za
wszystkich pracowników;
- Samozatrudnieni również będą mieli pokryte przez Państwo składki ZUS za 3 miesiące;
- Zatrudnieni na umowy zlecenia lub
o dzieło oraz samo zatrudnieni otrzymają
świadczenie miesięczne w kwocie do około
2 tys. zł;
Przewidziano również:
- Dla firm w kłopotach - dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy .
- Ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
- Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej
w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
- Korzystniejsze zasady rozliczania straty;
- Wsparcie dla branż najbardziej zagrożonych takich jak m.in.: transportowa, turystyczna, handlowa
- Obniżenie o 90 proc. czynszów najemców
lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych,
dopóki obiekty te mają zakaz normalnego
funkcjonowania;
- Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
- Umożliwienie gminom odstąpienia od
pobierania podatku od nieruchomości od
firm, które przez epidemię koronawirusa
utraciły płynność finansową;
Rozwiązania dotyczą również spraw finansowych:
- Nastąpi przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 roku;
- Zwiększone zostaną gwarancje de minimis z BGK;
- Wprowadzone będą dopłaty BGK do odsetek;
- Duże i średnie firmy będą mogły skorzy-
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stać z funduszów płynnościowych BGK,
PFR i KUKE. Będzie tez możliwość uzyskania z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

Zwolnienie ze składek ZUS ile to
będzie kosztowało?
Jednym z najważniejszych rozwiązań jest
pomoc dla mikrofilm, samo zatrudnionych, a także dla osób pracujących na umowy zlecenia i o dzieło. Jest to najliczniejsza
i najbardziej narażona na skutki kryzysu
grupa przedsiębiorców i pracowników.

Niektóre obowiązki
przedsiębiorcy odroczone

Nowe rozwiązania przewidują również
przesunięcie niektórych ważnych terminów dla przedsiębiorcy
Przesunięcie terminu płatności zaliczek
na podatek dochodowy od wypłacanych
wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.
(do 1 czerwca 2020 r.).
Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na
1 lipca 2020 r.;
Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na
1 lipca 2020;
Przesunięcie obowiązku utworzenia
Pracowniczych Planów Kapitałowych
w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie
papierowej do 31 grudnia 2020 r.
Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek
do ZUS od mikrofirm zatrudniających do
9 osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę
i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia
mogą skorzystać także samozatrudnieni

z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają
składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące
dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
Łączny skutek dla finansów publicznych
za 3 miesiące szacowany jest na 9,5 mld zł,
w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 mld zł
za samozatrudnionych opłacających tylko
swoje własne składki.

Postojowe dla zleceniobiorców
i samozatrudnionych
Świadczenie wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód
z umów cywilnoprawnych nie przekracza
1300 zł miesięcznie (50% minimalnego
wynagrodzenia), świadczenie postojowe
wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów
cywilnoprawnych.
Samozatrudnieni rozliczający się w formie
karty podatkowej otrzymają świadczenie
postojowe w wysokości 1300 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby
przychód w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał
15 681 zł.
Rozpoczęcie działalności lub zawarcie
umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.
W przypadku osób samozatrudnionych
przychód w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co
najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także
samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po
31 stycznia br.

Dopłacą do zatrudnienia
Jeżeli przedsiębiorca będzie zmuszony do
przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu wówczas może uzyskać pomoc ze środków FGŚP w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
- nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych
miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do
łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
- nie mniej niż o 25 %, obliczony jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po
01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów
z miesiąca poprzedniego.
Oprac. na podstawie www.gov.pl
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Dajemy to, co najcenniejsze - czas
Głównym celem projektów, składających się na ogłoszoną Tarczę Antykryzysową, jest przede wszystkim ochrona
zatrudnienia i zachowanie płynności
finansowej w firmach. Obecna sytuacja
dla wszystkich jest trudna i każdy dział
gospodarki dotkliwie odczuwa niespodziewane zmiany: przemysł, rolnictwo,
budownictwo, transport, łączność,
handel.

Henry Ford powiedział kiedyś, że „więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście
próbując je rozwiązać”. Dlatego staramy się nie eskalować problemu, ale
robimy wszystko, by mu zaradzić lub
chociaż nie pozwolić mu na ekspansję.
Z tego też względu zaproponowaliśmy, jako podmiot wdrażający program
Pracowniczych Planów Kapitałowych,
przesunięcie terminu wdrożenia PPK
i zrównanie terminów przystąpienia do
programu pracodawców z II i III fazy. To
nasz sposób na wsparcie założeń Tarczy Antykryzysowej, czyli na ochronę
firm.
Zmiana terminów dotyczyć ma pracodawców, zatrudniających co najmniej
50 osób, czyli tych przedsiębiorców,
którzy mieli przystąpić do programu
w tzw. II turze. Ten etap wdrażania PPK
─ który według naszych szacunków
obejmuje około 20 tysięcy firm i 2 mln
osób ─ ruszył na początku stycznia.
Zgodnie z pierwotnymi założeniami
programu, firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników (według stanu na
30 czerwca 2019 r.) mają czas na podpisanie z instytucją finansową umowy
o zarządzanie Pracowniczymi Planami
Kapitałowymi do 24 kwietnia 2020 r.,
a umowy o prowadzenie PPK do 11 maja
2020 r. Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego
chcemy wesprzeć pracodawców. Postulowane przez nas zmiany zakładają,
że terminy dla II i III fazy zostaną zrównane. Wówczas zarówno pracodawcy
50+, jak i pracodawcy 20+ mieliby czas
na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
do 27 października 2020 r., a umowy
o prowadzenie do 10 listopada bieżącego roku. Rezygnujemy z terminów
wiosennych na poczet tych jesiennych.
Jesteśmy do tego przygotowani, mamy
już doświadczenie z wdrożenia I etapu
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PPK, nie przewidujemy żadnych opóźnień w związku ze zwiększeniem liczby
podmiotów dołączających do programu.

Jestem pewien, że proponowane ─ zarówno przez rząd w formie Tarczy Antykryzysowej, jak i bezpośrednio przez
nas ─ rozwiązanie pomoże przedsiębiorcom znaleźć właściwe sobie miejsce
w obecnym nadzwyczajnym położeniu
gospodarczym. Pracodawcy będą mieli
dzięki temu możliwość bezpiecznego
i spokojnego przeprowadzenia szkoleń
i spotkań informacyjnych dla swoich
pracowników; wspólnego z pracownikami zastanowienia się nad wyborem
instytucji finansowej, która zaproponuje najbardziej preferencyjne warunki
współpracy; podpisania umów, unikając niepotrzebnego stresu wynikającego ze zbliżających się terminów maksymalnych na ich zawarcie i wielu innych
warunków, które w zaistniałej sytuacji
byłyby może nie tyle niewykonalne, co
zdecydowanie utrudnione.
Zmiana terminów powinna ułatwić
pracodawcom wdrożenie programu,
a jednocześnie pozostaje bez wpływu
na stabilność środków gromadzonych
w PPK. Sytuacja giełdowa jest chwilowa, a oszczędzanie w Pracowniczych
Planach Kapitałowych – wieloletnie
i długoterminowe. Co więcej fundusze cyklu życia, na których opiera się
program PPK, po pierwsze są dość
restrykcyjne, jeśli chodzi o sam zakup
akcji ─ które mogą być inwestowane
tylko w ograniczonej prawem części ─
a po drugie już w swoich założeniach
uwzględniają nawet znaczne wahania
na rynkach finansowych.
Dajemy pracodawcom to, co jest ─
moim zdaniem ─ obecnie najbardziej
potrzebne, czyli czas. Możemy go potraktować w różnych kategoriach: czas
na powrót do dotychczasowego trybu
gospodarczego, czas na modyfikacje
modelu pracy, czas na odrobienie strat,
itd. Nie możemy jednak poddać się tej
sytuacji. Historia rynków finansowych
pokazuje, że w tym trudnym momencie powinniśmy myśleć także o tym, co
będzie, gdy sytuacja wróci do normy
sprzed kryzysu. I moje osobiste prze-

konanie jest właśnie takie, żebyśmy
wszyscy zadbali o siebie w czasie poepidemicznym i myśleli o sobie i swoich firmach właśnie w tej kategorii. Jako
podmiot wdrażający program Pracowniczych Planów Kapitałowych i część
grupy PFR działamy nieustannie, realizując założone cele, czego dowodem
jest fakt, że w ostatnich dniach PFR S.A.
przekazał na rachunki uczestników PPK
pierwsze dopłaty roczne.
Zachęcam, by poświęcić otrzymany
czas na szukanie odpowiedzi i pogłębianie wiedzy – na każdy temat, choć
akurat temat finansów jest mi wyjątkowo bliski. Jak to zrobić? Można skorzystać bezpłatnie ze szkoleń online, które
organizujemy kilka razy w tygodniu dla
pracodawców i pracowników. Do udziału w szkoleniu wystarczy tylko dostęp
do internetu. Szczególnie gorąco zapraszam pośredników do zapoznania
się z naszą nową ofertą szkoleniową.
Listę bezpłatnych webinariów aktualizujemy na bieżąco. Ponadto regularnie
wydajemy podcasty Ekspertów PPK,
których można słuchać za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji mobilnych,
a także bezpośrednio na stronie internetowej: www.mojeppk.pl, do śledzenia której serdecznie zapraszam.
Robert Zapotoczny,
prezes PFR Portal PPK
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W trudnym czasie zrobić wsz ystko, aby pomóc
pracodawcom i pracownikom
Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika
składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie
może być przekazane elektronicznie – za
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca
ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)”.

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub
ZUS może wystąpić do właściwego organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu
weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa
kwarantannę z obowiązku jej odbywania,
osoba ta powinna o tym poinformować
wypłacającego świadczenie chorobowe
(np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).
Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają
prawo do świadczenia chorobowego na
ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć
opłaconą składkę chorobową, która jest
dobrowolna.

ZUS jest gotowy do realizowania
tarczy antykryzysowej
Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców
obejmuje:

Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa będą realizowane priorytetowo – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizowania tzw. tarczy antykryzysowej. Przewiduje ona m.in. zwolnienie mikrofirm ze składek do ZUS na 3 miesiące. Z pomocy
mogą skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem
do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają
składki tylko za siebie. Osoby powracające z zagranicy i objęte obowiązkową kwarantanną, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe.
14

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej
kwarantanny, która trwa 14 dni. Zgodnie
z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się
o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie
- w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

Pomoc dla powracających
z zagranicy
Aby je uzyskać należy złożyć specjalne
oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej
kwarantanny w terminie 3 dni roboczych
od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór
oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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• zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj)
– zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby;
skorzystać mogą także samozatrudnieni
z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają
składki tylko za siebie;
• świadczenie postojowe w kwocie do ok.
2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa
zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej
3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizowania tzw. tarczy antykryzysowej. „Wnioski przedsiębiorców, którzy
ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa będą realizowane priorytetowo”
– podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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Na tzw. tarczę antykryzysową składają się
projekty kilku ustaw, w tym ustawy o pomocy publicznej oraz nowelizacji ustawy
o systemie instytucji rozwoju. Głównym
celem nowych rozwiązań prawnych jest
ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej
w firmach.
Ułatwienia obejmują zwolnienie ze składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP przez 3 miesiące. Zwolnienie ma dotyczyć składek za
przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
Skorzystać mogą także samozatrudnieni
z przychodem do 300 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, którzy opłacają składki

Jak skontaktować się z ZUS-em
Cały czas działa specjalna infolinia pod
numerem 22 560 16 00 – dla osób, które
potrzebują informacji na temat m.in. rent
i emerytur, spraw składkowych przedsiębiorców, zasiłków chorobowych i opiekuńczych, w tym dodatkowego zasiłku
w związku z koronawirusem. Konsultanci
są dostępni w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 7–18).
Pytania do ZUS można wysyłać również
mailem na adres cot@zus.pl. Wysłanie
zapytania jest także możliwe po zalogowaniu do naszej Platformy Usług Elektronicznych.
We wszystkich placówkach ZUS przygotowano dla klientów wyodrębnione
strefy, w których można samodzielnie
złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego
z pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób
niezakłócony.

tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy firm
zgłoszonych do ZUS przed 1 lutego 2020 r.
Jesteśmy przygotowani na wdrożenie rozwiązań prawnych, które są ułatwieniem dla
wielu pracodawców i pracowników. Proponowane w ustawie trzymiesięczne zawieszenie opłacania składek przez mikroprzedsiębiorców nie wpłynie negatywnie na ich
świadczenia wypłacane z ZUS – podkreśla
prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. - Wnioski przed-

siębiorców, którzy ponieśli straty w związku
z epidemią koronawirusa, będą realizowane priorytetowo. Wychodzimy z założenia,
że w tym trudnym czasie należy zrobić
wszystko, aby pomóc przedsiębiorcom i pracownikom – podkreśla prezes Zakładu.
Przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji, mogą już teraz korzystać z innych rozwiązań proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie składek ze względu
na epidemię koronawirusa.
Skróciliśmy do 1 strony i maksymalnie
uprościliśmy wniosek o odroczenie płatności. Wystarczy wypełnić kilka danych i krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową
firmy – wyjaśnia prof. Uścińska.

Wypłaty świadczeń są realizowane
na bieżąco
Renty i emerytury będą wypłacane
w terminach płatności bez opóźnień.
Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizują obowiązki wynikające z przepisów prawa. Bezpieczne są
również wypłaty trzynastych emerytur.
Pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych w związku z koronawirusem, placówki ZUS na bieżąco realizują wypłaty świadczeń.
– Chciałabym uspokoić naszych świadczeniobiorców, a w szczególności emerytów
i rencistów, a także pracowników i pracodawców. Wypłaty wszelkich świadczeń są
realizowane na bieżąco i zgodnie planem.
Nie ma powodów do obaw – podkreśla prof.
Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Nie są zagrożone
również wypłaty trzynastek. Całkowity
koszt dodatkowego rocznego świadczenia
to prawie 12 mld zł. Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie będzie więc trzeba
składać wniosków. Większość osób otrzyma
je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą.
Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury
lub renty istniało 31 marca 2020 r. – dodaje
profesor.
Zakład na bieżąco wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale również inne świadczenia, w tym np. zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy. Bez zakłóceń ZUS
wypłaca także zwaloryzowane emerytury
i renty. Od marca podwyżki objęły ponad
8 mln świadczeniobiorców. Koszt tegorocznej waloryzacji rent i emerytur to 9,2
mld zł.
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KRUS w walce z koronawirusem

których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie
30 dni następujących po ich odwołaniu,
zachowują ważność przez okres kolejnych
3 miesięcy od dnia upływu terminu ich
ważności, nie dłużej jednak niż do dnia
wydania nowego orzeczenia.

Jak chronić się przed zarażeniem
koronawirusem w gospodarstwie
rolnym
Za pośrednictwem strony internetowej,
mediów, a także informacji rozpowszechnianej w jednostkach KRUS, Kasa opublikowała szereg zaleceń, dotyczących
zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Potrzebne jest
odpowiednie zabezpieczenie siedlisk i budynków gospodarczych, stąd apel o pozostawanie na terenie swojego gospodarstwa
i niekontaktowanie się nawet po sąsiedzku. Gospodarstwa powinny zaopatrzyć się
w niezbędne środki do dezynfekcji i zachować jeszcze większą higienę niż w przypadku rutynowych prac gospodarskich. Prac
w gospodarstwie nie można zaprzestać,
więc pozostaje zachowanie szczególnej
ostrożności.

Pomoc osobom starszym

W związku z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podjęła działania,
które mają zapewnić bezpieczeństwo oraz
ciągłość funkcjonowania instytucji. Chodzi głównie o zwiększenie bezpieczeństwa
w gospodarstwach rolnych i pomoc rolnikom w tym trudnym czasie, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zagrożenia dla
pracowników KRUS.

Rolnik lub jego domownik, który jest
zdrowy, ale miał kontakt z osobą chorą na
COVID-19 lub właśnie wrócił z zagranicy proszony jest o nieopuszczanie terenu
swojego gospodarstwa przez kolejne 14 dni
oraz przestrzeganie zalecanej higieny.
Może zajmować się inwentarzem na jego
terenie. Według dostępnej wiedzy choroba
nie przenosi się z człowieka na zwierzęta
gospodarskie oraz zwierzęta domowe, np.
psy czy koty.

Kasa wspiera komunikacyjnie rządową kampanię informacyjno-edukacyjną
poświęconą koronawirusowi, m.in. poprzez działania w mediach społecznościowych. Przekazuje na bieżąco komunikaty
otrzymywane z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Wśród nich znajduje się informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z COVID-19.

Tarcza antykryzysowa

Kwarantanna domowa w gospodarstwie rolnym

Wyższy zasiłek chorobowy
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W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych niezwykle istotne dla rolników jest zamieszczenie w tzw. Tarczy Antykryzysowej punktu o zwolnieniu rolników
z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r.

Zmian dokonano także w obszarze świadczeń. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi podwyższony został zasiłek
chorobowy w przypadku stwierdzenia chorób układu oddechowego klasyfikowanych
jako U07.1 COVID-19. Wynosi on obecnie
15 zł za każdy dzień, w ciągu pierwszych
14 dni choroby.

Zawieszona działalność CRR KRUS
Niestety w wyniku ogłoszenia pandemii
koronawirusa działalność zawiesiły Centra
Rehabilitacji Rolników KRUS. Wstrzymali też swoje działania lekarze orzekający
w przypadkach ubiegania się o pobyt
w Centrach, a także o inne świadczenia.
Warto zaznaczyć, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
orzeczenia o:
1) całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
2) całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do
samodzielnej egzystencji,
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
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Obecna sytuacja wpływa również na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na
zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy np.
w wykupieniu leków lub zrobieniu zakupów dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i schorowanych, żyjących na
wsi w oddaleniu od sklepów z żywnością,
aptek czy lekarza, przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności. Kasa również
apeluje o pomoc w tym zakresie.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Niecodzienna jest też sytuacja spowodowana zamknięciem szkół. Kasa chce szczególną troską otoczyć dzieci, które obecnie spędzają więcej czasu na terenie gospodarstw.
Rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci propagującego bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach musiało zostać odłożone w czasie,
ale dotychczasowe działania związane
z przeprowadzeniem Konkursu z pewnością uczuliły rolników na bezpieczeństwo
dzieci. Jednocześnie Kasa zachęca dzieci do
poszerzenia wiedzy dotyczącej zachowania
bezpieczeństwa w gospodarstwie. Na stronie www.krus.gov.pl zamieszczony został
specjalny program szkoleniowy dla dzieci
„Bezpiecznie na wsi mamy, wypadkom zapobiegamy”. W przystępnej i atrakcyjnej
formie dzieci mogą zapoznać się z codziennym zagrożeniami prac rolniczych.
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„Kasa stara się na bieżąco informować
tak o zagrożeniach, jak i sposobach zapobiegania im oraz o różnego rodzaju postanowieniach prawnych dotyczących ubezpieczonych i świadczeniobiorców KRUS.
Musieliśmy zawiesić wiele przedsięwzięć
dedykowanych rolnikom, ale w obecnym
czasie konieczne są działania, które nie
powodują ryzyka zarażenia się koronawirusem. Monitorujemy sytuację i jesteśmy
gotowi zareagować, dostosowując zasady
prowadzenia naszej działalności” mówi
Prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik.

Zasady pracy KRUS
W trosce o zdrowie interesantów zmienione zostały zasady pracy w oddziałach
regionalnych i placówkach terenowych
KRUS. Jeżeli jest to tylko możliwe kontakt
odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej czy telefonów, a także portalu e-KRUS.
W jednostkach Kasy zamontowano spe-

cjalne „wrzutnie” przeznaczone dla dokumentów papierowych, aby ograniczyć do
minimum bezpośredni kontakt interesantów z pracownikami Kasy. Zachowywane
są też wszelkie zasady higieny i bezpieczeństwa.
Kasa apeluje o zachowanie środków ostrożności zalecanych przez organy administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego. Na
terenie jednostek organizacyjnych Kasy
ustawione zostały dozowniki z płynem do
dezynfekcji rąk. W intranecie są regularnie
publikowane informacje dotyczące ochrony przez infekcją. Jednocześnie pracownikom zlecono maksymalne ograniczenie
kontaktów i jeśli możliwe, przełożenie planowanych szkoleń oraz konferencji na późniejszy termin lub odbywanie ich w sposób
zdalny – w formie telekonferencji lub wymiany maili.

KORONAWIRUS SARS-CoV-2
COVID-19
JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED ZARAŻENIEM
W GOSPODARSTWIE ROLNYM?
Szanowni Rolnicy/Mieszkańcy wsi,
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia:
1. Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia i wyraźnej Waszej zgody
– Wskazane jest zamieszczenie informacji o numerze telefonu kontaktowego do właściciela gospodarstwa.
2. Zaopatrzcie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min. 60%) oraz mydło.
3. Regularnie i dokładnie myjcie ręce wodą z mydłem i zadbajcie o ich właściwą dezynfekcję. Każdorazowo
po powrocie do domu (szczególnie po pobycie na zewnątrz posiadłości i wykonaniu obrządku zwierząt
hodowlanych).
4. Zadbajcie o regularną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do domu, pomieszczeń inwentarskich itd.,
a także klamek, kierownic, dźwigni zmiany biegów, hamulca ręcznego i innych elementów sterujących
w ciągnikach i pojazdach samobieżnych, używanych w gospodarstwie rolnym.
5. W przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz zachowajcie bezpieczną, rekomendowaną przez służby
sanitarne odległość od rozmówcy (1–1,5 metra).
6. Zwróćcie szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE DOTYKAĆ dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust,
nosa i oczu.
7. Podczas kaszlu i kichania zakrywajcie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – następnie jak najszybciej wyrzućcie chusteczkę do zamkniętego kosza i umyjcie ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekujcie je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zwracajcie uwagę swoim bliskim i osobom z zewnątrz, aby
nie kasłały i nie kichały w naszym kierunku.
8. Zaopatrzcie się w jednorazowe rękawice nitrylowe i stosujcie je podczas pracy w gospodarstwie rolnym.
9. Ograniczcie pożyczanie od innych rolników środków do produkcji rolnej, m.in. maszyn rolniczych.
UWAGA:
Pamiętajcie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych i schorowanych, żyjących na wsi
w oddaleniu od sklepów z żywnością, aptek czy lekarza. Pomóżmy potrzebującym sąsiadom zrobić
zakupy lub wykupić leki. W kontaktach zachowajcie środki ostrożności dotyczące ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2, zalecane przez organy administracji rządowej, w tym Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego.
UWAGA:
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny
pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

17

Gospodarka

Gospodarka

Powstaje pakiet
pomocowy dla
firm. BGK wesprze
polskich
przedsiębiorców
Firmy, które przez koronawirusa zmagają się problemami, będą mogły
już niebawem skorzystać ze specjalnych rozwiązań. Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad uruchomieniem kolejnych elementów
planu pomocowego dla polskich przedsiębiorców.
BGK aktywnie włączył się w wypracowanie systemowych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać w trudnym
okresie spowodowanym przez koronawirusa. Część z nich pojawiła się w przygotowywanej przez rząd specustawie.
- Tarcza antykryzysowa to kompleksowy
pakiet, który wesprze przedsiębiorców. Pojedyncze, nieskoordynowane rozwiązania nie
przyniosłyby takich rezultatów jak holistyczne podejście, które przyjął rząd. Dużą rolę
we wsparciu firm ma bank rozwoju – mówi
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.
Gwarancje de minimis na lepszych
warunkach
We współpracy z resortami finansów
i rozwoju BGK przygotował nowe, lepsze
warunki w programie gwarancji de minimis. Polegają one na zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60 proc. do 80
proc. kwoty kredytu (wartość gwarancji
to maksymalnie 3,5 mln zł). Bank zrezygnował z pobierania prowizji za udzielenie
gwarancji za pierwszy rok gwarancji, która
wcześniej wynosiła 0,5 proc., a okres kredytu obrotowego nią objętego wydłużył
z 27 do 39 miesięcy. Ze zwiększonych gwarancji może już skorzystać każda firma sek-
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tora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de
minimis, niezależnie od branży. Informację o dostępności gwarancji przedsiębiorcy mogą uzyskać w banku kredytującym
współpracującym z BGK. Lista banków
dostępna jest na stronie www.bgk.pl.
Co daje przedsiębiorcom program
gwarancji de minimis?
Gwarancje de minimis ułatwiają zaciągnięcie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego firmom z sektora MŚP. BGK tworzy i proponuje rozwiązania systemowe dla
sektora bankowego. Gwarancje de minimis
umożliwiają bankom kredytującym zaakceptowanie wyższego ryzyka przy udzielaniu kredytu przedsiębiorcy.
- Gwarancje są skutecznym wsparciem finansowania mikro, małych i średnich firm.
To zwłaszcza one cierpią na brak kapitału
i zabezpieczenia, którego mogą użyć jako
gwarancji spłaty swoich kredytów. Mikrofirmy, które często są biznesem rodzinnym,
mogą uzyskać kredyt dzięki temu, że jego
spłata jest zabezpieczona, przynajmniej
częściowo, przez gwarancje de minimis –
mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki z kredytu obrotowego mogą być
wykorzystane na bieżące finansowanie
działalności gospodarczej, np. na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi czy
uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Możliwe jest także finansowanie celów
rozwojowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mogą także przeznaczyć kredyt
z gwarancją na spłatę kredytu obrotowego
lub inwestycyjnego
Fundusz Gwarancji Płynnościowych
Drugim rozwiązaniem jest utworzenie
Funduszu Gwarancji Płynnościowych. To
z tego funduszu udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.
Parametry tego rozwiązania są następujące:
• zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu
• tylko do nowych lub odnawianych kredytów
• kwota kredytu objętego gwarancją - do
250 mln zł
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• kwota gwarancji – od 3,5 mln zł do 200
mln zł
• okres gwarancji – max. 27 miesięcy
• przeznaczenie kredytu – zapewnienie
płynności finansowej
Z gwarancji de minimis lub tych udzielanych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 nie miały zaległości
w ZUS, US i banku kredytującym. Łączna
wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść ok. 100 mld zł,
a gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca
2020 roku.
System dopłat do oprocentowania
kredytów
Kolejne rozwiązanie, nad którym pracuje
BGK, to system dopłat do oprocentowania
kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy. – Nie chcemy ograniczać branż ani wielkości firm, do których to
wsparcie będziemy kierować. Najważniejsze
jest dla nas to, jak możemy wspomóc firmy
i sektor bankowy, aby banki mogły udzielać
kredytów na lepszych warunkach poprzez
mechanizm dopłaty do odsetek. Nie jeste-
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śmy dzisiaj w stanie określić, jak koronawirus wpłynie na poszczególne branże czy
firmy. Dlatego nie chcemy wprowadzać
ograniczeń – podkreśla prezes zarządu
BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.
Wsparcie z wykorzystaniem funduszy
europejskich
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi zaawansowane rozmowy
z Komisją Europejską w sprawie przesunięcia części środków z perspektywy finansowej 2014-2020 na wsparcie przesiębiorstw,
zwłaszcza mikrofirm. Resort wprowadził
już zmiany w kredycie na innowacje technologiczne. Najważniejsze z nich to: wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków
podlegających refundacji.
Przedsiębiorcy już teraz mogą łatwiej
spłacić pożyczki unijne. Pierwsza zmiana
dotyczy dodatkowej, 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców. Druga to wakacje kredytowe.
W trakcie obsługi finansowania na 4 miesiące można wstrzymać spłatę zobowiązań. Trzecia zmiana to możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki. Co więcej,

w przypadku zaległości w spłacie zobowiązań na skutek COVID-19, możliwe jest niestosowanie odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych.
Wsparcie otrzymała również branża turystyczna, która już wyraźnie odczuła ekonomiczne skutki pandemii. Ułatwienia dla
przedsiębiorców wprowadzono w pożyczce
na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej.
Firmy mogą skorzystać z 6-miesięcznych
wakacji kredytowych oraz dodatkowej,
półrocznej karencji w spłacie.
Ułatwienia w spłacie pożyczek wprowadzono także dla podmiotów ekonomii społecznej. Obejmują one: wydłużenie okresu
utworzenia miejsca pracy maksymalnie do
12 miesięcy, wydłużenie okresu spłaty do
12 miesięcy, karencję w spłacie kapitału
dodatkowo do 6 miesięcy, wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kapitałowych
lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy
oraz obniżenie oprocentowania do 12 miesięcy.
Informacje o aktualnym wsparciu dla firm
możesz sprawdzić na www.bgk.pl, www.
biznes.gov.pl i https://pozyczkiunijne.bgk.
pl/instytucje-finansujace/.
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Załoga zaangażowana w akcje

niesienia pomocy podczas epidemii
Z Krzysztofem Magierowskim, prezesem Kolejowych
Zakładów Łączności sp. z o.o. rozmawia Ryszard Żabiński
z systemów dynamicznej informacji pasażerskiej. Na większości polskich dworców
spotkać można tablice i zegary z logiem
KZŁ. To czego nie widać na dworcach,
a słychać to zapowiedzi pociągów i łączność kolejowa.
Łączność to przede wszystkim dedykowane systemy łączności dyspozytorskiej
zapewniające bezpieczną komunikację
pomiędzy posterunkami i w obrębie lokalnego centrum sterowania. Ponadto, KZŁ
oferują biletomaty mobilne (zainstalowane
w Wielkopolsce i w taborze Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej), parkomaty, a nawet stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Katarzyna Jaworska – Szymkuć Dyrektor Handlowy, Krzysztof Magierowski Prezes Zarządu,
Katarzyna Stefanowicz Dyrektor Marketingu

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.
szczycą się ponad 165 letnią tradycją
tworzenia systemowych rozwiązań
dla kolei. Jakie były najważniejsze
etapy w rozwoju firmy?
KZŁ powstały w 1852 r. jako zakład obsługujący linię kolejową z Berlina do Królewca w zakresie łączności i sygnałów. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości
w 1920 r., firma zmieniła nazwę na Warsztaty Sygnałowe, zaś po II Wojnie Światowej
zakład znalazł się w strukturach PKP.
Okres powojenny to dla KZŁ czas rozkwitu. Firma jako jedyna zajmowała
się produkcją specjalistycznych urządzeń łączności kolejowej oraz instalacją
i uruchamianiem automatycznych central telegraficznych. W 1996 roku firma
przekształciła się w sp. z o.o. Od tamtego
czasu Spółka musiała samodzielnie zadbać
o swoją przyszłość, pozyskać kontrahentów
i znaleźć miejsce na rynku dla produktów.
KZŁ kilkukrotnie oparły się przejęciu oraz
wyparciu z rynku przez firmy zagraniczne.

Przedsiębiorstwo produkuje m.in. elementy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (CSDIP). Na czym polega innowacyjność tego rozwiązania?
Dostarczamy najnowocześniejsze systemy
informacji podróżnych. Obecnie instalowane rozwiązania wykorzystują nową
technologię wyświetlania informacji o rozkładzie jazdy pociągów. KZŁ są pierwszą
firmą w Polsce, która wyprodukowała, zainstalowała i uruchomiła nowoczesne wyświetlacze zgodne z najnowszymi wytycznymi polskiej kolei (Ipi-6). Zainstalowane
urządzenia pozwalają na ich dokładne sterowanie, operator systemu Centralnej Aplikacji Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
ma możliwość sprawdzenia statusu każdej
pojedynczej tablicy i wysłania komunikatu na każdą tablicę osobno. Infokioski natomiast zastępują tradycyjne drukowane
plakaty z rozkładem jazdy. Każda zmiana
w rozkładzie jazdy od razu jest uwzględniana w systemie informacji pasażerskiej.

Jakie są najważniejsze produkty i systemy oferowane dla branży kolejowej
i poza sektorem kolejowym?

Produkowane przez KZŁ tablice przechodzą szereg wymagających badań wytrzymałościowych. Sprawdzeniu podlega szczelność (IP65), odporność na akty
wandalizmu oraz kompatybilność elektromagnetyczna. Montowane elementy
centralnego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej produkcji KZŁ cechują się wyjątkową trwałością, czytelnością
i sprawnością.

Nasze produkty kojarzone są głównie
z koleją, firma znana jest przede wszystkim

Co daje przedsiębiorstwu przynależność do Grupy PKP?
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Funkcjonowanie w ramach silnej grupy
kapitałowej jaką jest PKP, to większe bezpieczeństwo rynkowe dla naszej firmy,
klientów i dostawców. Firma z tak długą
tradycją oraz zapleczem korporacyjnym
gwarantuje realizację zadań na najwyższym poziomie. W ramach Grupy PKP firma ściśle współpracuje z innymi spółkami
osiągając efekt synergii.
W związku z epidemią koronawirusa, firma przy współpracy z Fundacją Grupy PKP, zorganizowała wolontariat pracowniczy. Pracownicy
mają dostarczać paczki z artykułami
spożywczymi i higienicznymi pracownikom spółek Grupy PKP oraz
emerytowanym kolejarzom poddanym kwarantannie. Jaki był odzew ze
strony pracowników i skala działania
tego przedsięwzięcia?
Odzew jest naprawdę duży. Załoga KZŁ
mocno zaangażowała się w akcje związane z niesieniem pomocy podczas epidemii.
Codziennie do pomocy zgłaszają się nowe
osoby. Jestem dumny z moich pracowników. Na ten moment trudno mówić o skali
naszych działań, bo tak naprawdę nie wiemy co jeszcze się wydarzy. Mam nadzieję,
że będzie jak najmniej osób potrzebujących pomocy, co będzie świadczyło o tym,
że ich stan zdrowia jest dobry. Staramy się
również pomagać w inny sposób. Pod koniec marca dostarczyliśmy dla medyków
z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy 200 kilogramów
owoców. Takich akcji będzie więcej. Mam
nadzieję, że nie będą już musiały dotyczyć
koronawirusa, ale chcemy pomagać. Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną.

Z LOTOSEM bezpieczniej
Pandemia koronawirusa postawiła
Polskę przed wielkimi wyzwaniami. Na szczególne uznanie zasługuje praca personelu medycznego
i sanitarnego, straży granicznej czy
policji. To te służby są dziś odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Grupa LOTOS, przy
koordynacji Ministerstwa Aktywów
Państwowych, swoimi inicjatywami
wspiera je w tym trudnym czasie.
– Chcemy realnie pomóc polskim służbom
w przeciwdziałaniu skutkom pandemii,
dlatego nasze wsparcie kierujemy przede
wszystkim do placówek medycznych, ale też
do służb mundurowych. Ważne jest, by koncern mógł nieprzerwanie pracować, a tym
samym zachować ciągłość dostaw paliw na
stacje LOTOS. Firma wprowadziła także
procedury dot. bezpieczeństwa funkcjonowania zakładu. Cały czas monitorujemy
sytuację i podejmujemy kolejne działania –
mówi Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu
Grupy LOTOS.

Wsparcie dla służby zdrowia i funkcjonariuszy
Koncern przekazał w sumie 7 mln zł na
wsparcie polskiej służby zdrowia. 2 mln zł
przeznaczono na paliwo dla 19 zakaźnych
szpitali jednoimiennych w całym kraju,
a 5 mln zł na sprzęt dla 4 szpitali w woj.
pomorskim i zachodnio-pomorskim. Placówki mogą kupić za to m.in. respiratory,
łóżka, środki ochrony osobistej, termometry czy leki. Wsparcie realizowane jest
we współpracy z Ministerstwem Aktywów
Państwowych kierowanym przez wicepremiera Jacka Sasina. Koncern nie zapomina też o wsparciu mniejszych podmiotów.

Jak epidemia koronawirusa może
wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w najbliższych miesiącach?
KZŁ to firma elastyczna, przygotowana
do częstych zmian i nietypowych sytuacji.
Obecny stan ma przełożenie na logistykę
oraz procedury kontraktowe. Część naszej
Załogi pracuje zdalnie, natomiast działy
związane z produkcją, realizacją kontraktów i serwisem, realizują prace planowo.
Wszystko zmierza ku temu by zadania były
zrealizowane na czas przy jednoczesnym
ograniczeniu bezpośrednich kontaktów.
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Udało się już pomóc m.in. przychodni
w Gdańsku Brzeźnie. Trafiły tam potrzebne zestawy składające się z masek ochronnych, gogli i kombinezonów.
LOTOS wspiera też służby mundurowe.
Na wybranych stacjach LOTOS umundurowani i poruszający się w oznakowanych
pojazdach pracownicy policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służb celno-skarbowych otrzymują kawę, herbatę,
gorącą czekoladę albo napój Dynamic. Ponadto, na wybranych stacjach paliw 7. Pomorska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej może uzupełnić paliwo nie ponosząc
żadnych kosztów.

Dbałość o bezpieczeństwo
W sieci stacji LOTOS działa ponad 500
obiektów na terenie całego kraju. Bardzo
ważne jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Do kontaktu z klientami służy okienko w witrynie budynku. W obiektach bez takiego
rozwiązania, sprzedaż odbywa się przy
ograniczonej liczbie klientów przebywających na terenie sklepu. Klientom zalecane
jest zachowanie bezpiecznych odstępów

i płatność bezgotówkowa. Wszystkie stacje
LOTOS zostały wyposażone w dodatkowe
środki czystości. Na stacjach rozdawane są
ulotki informujące o tym, jak postępować
w czasie pandemii, w widocznych miejscach wiszą też plakaty. Wszystkie newralgiczne miejsca na stacjach są regularnie
dezynfekowane.
Powołany przez Prezesa Zarządu Grupy
LOTOS Sztab Kryzysowy na bieżąco śledzi sytuację i optymalizuje pracę rafinerii. Zmieniono organizację czasu pracy
i zmniejszono ruch osobowy tam, gdzie
było to możliwe. Aby zabezpieczyć pracowników obsługujących instalacje produkcyjne, ograniczono dostęp do niektórych
budynków. Dodatkowe środki ostrożności wprowadzono również w segmencie
poszukiwawczo-wydobywczym. Górnicy
morscy, pracujący na bałtyckich platformach wiertniczych należących do spółki
LOTOS Petrobaltic, transportowani do
swojego miejsca pracy śmigłowcem, otrzymują środki odkażające do rąk, maseczki
oraz ulotki informacyjne. Na platformie
całodobowo jest dostępny lekarz, gabinet
lekarski oraz część szpitalna.
LOTOS, jako koncern naftowy, zachowuje ciągłość produkcyjną. Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku pracuje stabilnie.
Pomyślnie udało się przeprowadzić bankowy ruch testowy Projektu EFRA – kluczowej inwestycji, dzięki której na rynek
trafi dodatkowo rocznie blisko milion ton
wysokiej jakości paliw. W połowie marca
spółka informowała też o otwarciu nowej
stacji paliw w Łapach, w woj. podlaskim.
To pokazuje, że w tym trudnym okresie
LOTOS konsekwentnie realizuje swoje
plany. Firma nie wyklucza, że akcji związanych z pomocą w walce z koronawirusem
będzie więcej.
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Wsparcie dla rolników w czasie epidemii
Zwolnienie ze składek KRUS było pierwszą pomocą dla rolników, która
w związku z epidemią korona wirusa uzyskała zgodę rządu. Jan Krzysztof
Ardanowski, podkreślił, że była to inicjatywa Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.
Mimo dużego popytu na żywność rolnictwo znalazło się w bardzo trudnej sytuacji.
Najgorsze jest to, że zrywają się łańcuchy
dostaw, co bezpośrednio uderza w skup
i przetwórstwo i eksporterów. To wszystko
odbija się coraz bardziej na dochodach gospodarstw rolnych.
Rozwiązania przyjęte w Tarczy Antykryzysowej pomagają przede wszystkim firmom
zajmującym się skupem i przetwórstwem.
Od ich funkcjonowania w największym
stopniu są uzależnieni rolnicy, tak więc, jak
uważa minister Ardanowski, to rolnicy właśnie powinni otrzymać pomoc państwa.
W przepisach Tarczy Antykryzysowej są
rozwiązania dotyczące wyłącznie rolników
i ich domowników. Możemy tu wymienić
m.in.: zasiłek opiekuńczy na dzieci, zwolnienie z KRUS-u, zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych
między innymi na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Rozwiązania Tarczy dotyczące pokrycie
przez państwo składek na ZUS. dofinansowanie zatrudnienia, Uelastycznienie czasu

pracy, rozliczenia całej tegorocznej straty
w przyszłym roku, podatku od nieruchomości, przedłużenia bankowych kredytów obrotowych - odnoszą się rolników
lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki
osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni
rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności
w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników.
Epidemia korona wirusa postawiła również w dramatycznej sytuacji osoby żyjące
ze sprzedaży płodów rolnych na bazarach
i targowiskach. Powstał pomysł ich zamknięcia. W marcu, minister Ardanowski
zaapelował do samorządów o niezamykanie targowisk i bazarów. Zwrócił uwagę,
że są one miejscami do których docierają
produkty od rolników, którzy przecież już
mają bardzo ograniczone możliwości zbytu z powodu zamknięcia barów, restauracji
czy stołówek. Umożliwienie funkcjonowa-

nia bazarów i targowisk jest daniem szansy
produkującym płody rolne, sprzedającym
oraz konsumentom.
Kluczowe jednak jest zachowanie odpowiedzialności, czyli rygorystyczne przestrzeganie zasad Głównego Inspektora
Sanitarnego dla tego rodzaju placówek.
Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, zarządzanie odpadami – wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także zintensyfikowanie mycia
i dezynfekcji toalet, wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami, dbałość
o odstępy między klientami (np. informacje w formie plakatów jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych, wywieszki, a jeśli
to konieczne ograniczenie liczby klientów
przebywających jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na
bazar/targowisko pojemników z płynem
dezynfekcyjnym).
W przypadku gdy powyższe wymagania
nie mogą być przestrzegane, zarządca targowiska powinien podjąć decyzję, w trosce
o dobro i bezpieczeństwo konsumentów,
o ograniczeniu działania części lub całości
targowiska/bazaru.
Oprac. na podstawie www.gov.pl

Przekaż 1 procent podatku potrzebującym
W związku z epidemią korona wirusa zmieniły się terminy złożenia rocznych zeznań podatkowych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L,
PIT-38, PIT-39 oraz zapłata podatku z tytułu przychodów wykazanych w tych deklaracjach po 30 kwietnia i nie później niż 1 czerwca 2020 r. Nie zostaniemy zatem ukarani jeśli deklaracji i zapłaty
podatku dokonają miesiąc później, niż w latach poprzednich. Dla
ponad 21 mln osób rozliczających sięA na formularzach PIT-37
i PIT-38, propozycja rozliczenia jest już przygotowana w usłudze
Twój e-PIT.
Składając zeznania możemy również przekazać 1 procent naszego podatku na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Obdarowanie takiej organizacji nic nas nie kosztuje, po
prostu część naszego podatku nie trafia do Skarbu Państwa, ale
właśnie do wybranej przez nas organizacji.
Bardzo chętnie korzystamy z takiej możliwości. Po raz pierwszy
1 procent podatku można było przekazać w 2004 roku. Zrobiło to
80 tysięcy podatników przekazując niebagatelną kwotę 10,4 mln
złotych na cele społeczne. W 2019 roku, darczyńców było już 14,5
miliona! Składając zeznania podatkowe za 2018 rok przekazali oni

organizacjom pożytku publicznego ogromną kwotę 875 milionów
złotych.
W roli darczyńcy może wystąpić każdy podatnik rozliczający się
poprzez skalę podatkową, czyli poprzez formularz PIT z opodatkowaniem 18% i 32%, ale także poprzez podatek liniowy, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak również podatnicy
rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT
tzn. zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.
Przekazanie 1 procenta jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić
dwa pola w formularzu PIT wpisując: numer KRS organizacji
pożytku publicznego oraz przekazywaną kwotę, która nie może
przekroczyć 1% naszego podatku. Oznacza to, że możemy również
przekazać kwotę niższą od 1 procenta naszego podatku. Jeżeli
składamy więcej niż jeden formularz – w każdej składanej deklaracji może również przekazać 1% podatku wykazanego w tej deklaracji – na rzecz innej organizacji pożytku publicznego.
W formularzu możemy również zaznaczyć, że chcemy również
przekazać swoje dane osobowe obdarowywanej organizacji, choć
oczywiście nie musimy tego robić.

Dbamy o Twoje zdrowie każdego dnia

Pomoc w walce z epidemią

Przedsiębiorcy, którzy przekażą kupione lub wyprodukowane przez siebie towary przyczyniające się do ratowania ludzkiego
życia, mogą liczyć na pomoc Ministerstwa Finansów. Takie darowizny zostają objęte „zerową” stawką VAT. Rozporządzenie ma
moc wsteczną. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. Przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia, jeśli darowizny
dokonywane są na rzecz: Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Szpitali
zakaźnych - przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne).
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Biuro handlowe

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
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Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170Zakroczym
www.lekam.pl
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ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z FUS obowiązującego na dzień złożenia
wniosku.
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają
ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości
1300 zł.

Konkretne wsparcie z ZUS w ramach
„tarczy antykryzysowej”
Zwolnienie małych firm ze składek ZUS,
świadczenie postojowe czy brak opłaty
prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw.
tarczy antykryzysowej – podkreśla prof.
Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
„Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych,
ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020
roku. Oznacza to, że państwo przejmie na
trzy miesiące pokrycie składek do ZUS
od przedsiębiorców działających przed
1 lutego 2020 r.” - mówi prof. Gertruda
Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300
proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy
opłacają składki tylko za siebie.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo
do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia
ze składek. Przedsiębiorcy opłacający
składki na własne ubezpieczenia i osoby
z nimi współpracujące zachowują prawo
do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.
Wsparcie dla przedsiębiorców w formie
zwolnienia z opłacania należności z tytułu
składek, o którym mowa w przepisach tzw.
tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.
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Bez opłaty prolongacyjnej
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę

i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność.
Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy.
Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez
ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”,
trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one
dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r.
Dzięki uldze można opłacić składki do
ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży
wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie
opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za
zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną
przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na
dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza
antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać tylko ci
przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia
2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12
miesięcy.

świadczenia jest, aby przychód w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS
na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z FUS obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.

Pierwsze „trzynastki” trafiły 1 kwietnia
na konta emerytów i rencistów

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do
tego dnia umowę o rozłożenie należności
z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja
2020 r.

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić
przed 1 lutego 2020 r.

Ruszyła wypłata tzw. trzynastek, czyli
dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Trafiają do uprawnionych razem z kwietniową
emeryturą lub rentą. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych wypłaci dodatkowe roczne
świadczenia pieniężne ok. 9 mln osobom.

Świadczenie postojowe dla osób
wykonujących umowy
cywilnoprawne
W myśl przyjętych regulacji świadczenie
postojowe dla osób wykonujących umowy
cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080
zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia)
i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów
z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony
został wniosek o świadczenie postojowe
wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc.
kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
Dla pozostałych wykonujących umowy
cywilnoprawne warunkiem uzyskania

Świadczenie postojowe dla
samozatrudnionych
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80
proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest
nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest,
aby przychód w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z FUS obowiązującego na dzień złożenia
wniosku.
Poza tym rozpoczęcie działalności musi
nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia
wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc.
w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Nie trzeba zawieszać działalności, ale
świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31
stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
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Tzw. trzynastka przysługuje uprawnionym m.in. do emerytury, renty (z tytułu
niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla
osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku
przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile w dniu 31 marca mieli
prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli
na ten dzień wypłata będzie zawieszona
(np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych
zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać.

„Chciałabym zapewnić wszystkich świadczeniobiorców, że emerytury i renty są wypłacane na czas. Tak samo jest w przypadku
dodatkowego świadczenie, czyli tzw. Trzynastej emerytury, która wynosi 1200 złotych brutto, czyli 981 zł +na rękę+. Pierwsze
trzynastki pojawią się na kontach emerytów
już 1 kwietnia” - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba
nic robić, gdyż zostanie ono wypłacone
wszystkim uprawnionym automatycznie,
bez konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Z tego w większości przypadków trzeba
potrącić zaliczkę na podatek dochodowy
i składkę zdrowotną. Najczęściej „na rękę”
będzie do wypłaty 981 zł.

podzieli ją w równych częściach na każdą
uprawnioną osobę. Na przykład jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to
każda otrzyma po 600 zł brutto.
ZUS wypłaci tzw. trzynastki razem ze
świadczeniem przysługującym za kwiecień, w standardowym terminie płatności
emerytury czy renty. Terminów płatności
w ZUS jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień
miesiąca.
O pieniądze z kwietniowego dodatku nie
muszą się martwić osoby z długami. Trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne
będzie mieć specjalny opis, dzięki czemu
będzie je łatwo rozpoznać w przelewach
i nie zostanie zajęte przez komornika.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka
osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS

Jak skontaktować się z ZUS-em
Cały czas działa specjalna infolinia pod numerem 22 560 16 00 – dla osób, które potrzebują informacji na temat m.in. rent i emerytur, spraw
składkowych przedsiębiorców, zasiłków chorobowych i opiekuńczych, w tym dodatkowego zasiłku w związku z koronawirusem. Konsultanci są
dostępni w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 7–18).
Pytania do ZUS można wysyłać również mailem na adres cot@zus.pl. Wysłanie zapytania jest także możliwe po zalogowaniu do naszej
Platformy Usług Elektronicznych.
We wszystkich placówkach ZUS przygotowano dla klientów wyodrębnione strefy, w których można samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu
osobistego z pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony.
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Zmniejszenie ryzyka przez rozdzielenie
prowadzonej działalności do odrębnych spółek

Kiedy z jednym z klientów przed rokiem
rozmawialiśmy o dywersyfikacji ryzyka,
przedstawiałem modele, jakie powinien
rozważyć, aby zwiększyć bezpieczeństwo
swojego biznesu. Usłyszałem w odpowiedzi, że są to zbędne i kosztowne kombinacje. Czas biegnie bardzo szybko - wczoraj
zadzwonił z pytaniem czy jesteśmy w stanie obecnie coś jeszcze zrobić, ponieważ jeden z biznesów zatrzymał się i generuje tak
duże koszty stałe, że obawia się, iż może
doprowadzić to do bankructwa całą firmę.
Ta sytuacja zainspirowała mnie do napisania o dywersyfikacji przez rozdzielenie
prowadzonej działalności do odrębnych
spółek.
Wiele firm rozwinęło przez lata swoją działalność i realizuje swoje działania w kilku
obszarach. Często w wyniku stabilnego
rozwoju firmy pojawiają się możliwości
dodatkowej działalności i jeżeli pomysł
biznesowy zostanie przyjęty przez rynek,
staje się on odrębną tzw. „stabilną nogą”
biznesu. Dla przejrzystości wyników finansowych poszczególne działalności są
wyodrębnione księgowo lub nawet stworzone są odrębne marki, jednak wszystkie
wykonywane są w ramach jednej firmy.
Dlatego szczególnie dzisiaj, kiedy należy
spodziewać się bardzo dużej recesji będącej wynikiem koronawirusa należy spojrzeć na firmę przez pryzmat wzajemnego
oddziaływania na siebie prowadzonych
działalności.
Aby zobrazować sytuację posłużę się dwoma przykładami realizowanych w ostatnim czasie przekształceń. W pierwszym
działalność prowadzona jest w branży
gastronomicznej. Restauracje w różnych
miastach Polski prowadzone w formie
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spółek cywilnych. Przedsiębiorca od
lat realizuje strategię w oparciu, o którą
w mieście, gdzie planuje otworzyć kolejną
restaurację znajduje miejscowego wspólnika, z którym zawiązuje spółkę cywilną,
do której wnosi wypracowane przez lata
doświadczenie oraz część kapitału niezbędnego na uruchomienie biznesu. Tak
powstało kilka spółek cywilnych, które
w sposób stabilny rozwijały się. Niestety
dzisiaj biznes restauracyjny przestał działać, a i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć,
jaki czas będzie potrzebny do tego by wrócił do poprzedniej dynamiki po jego uruchomieniu. Podstawowe ryzyko to brak
osobowości prawnej tych firm. W przypadku, Kiedy jedna spółka cywilna popadnie w niewypłacalność w konsekwencji,
czego dojdzie do egzekucji komorniczej,
komornik dokona zajęcia, a następnie zlicytuje majątek innej lub Wszystkich. Aby
zminimalizować wzajemny wpływ tych
spółek na siebie przyjęliśmy rozwiązanie, w którym każdą ze spółek cywilnych
przekształciliśmy w spółkę komandytową
z komplementariuszem w formie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie poszczególnych spółek pozwoliło na zachowanie ich ciągłości tj. zawartych umów oraz numerów NIP i REGON,
zaś osobowość prawna, jaką posiadają
spółki komandytowe skutecznie ogranicza
możliwości prowadzenia egzekucji tylko
do majątku spółki, która jest dłużnikiem,
zachowując przy tym majątek pozostałych.
Innym przykładem jest firma działająca na
rynku pond 25 lat. Początkowo zaczynała,

w branży transportowej, następnie w wyniku rozwoju rozpoczęła import towarów,
a kolejne lata przyniosły rozwój w branży
deweloperskiej. Spółka cywilna została
przekształcona w spółkę jawną, przed kilkoma laty spółkę jawną przekształciliśmy
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W ubiegłym roku przyszła kolej na
kolejne zmiany. Jako obszar najwyższego
ryzyka zdefiniowaliśmy transport. Kolejnym ze względu na duże zaangażowanie
kapitałowe i długie terminy płatności zakwalifikowano import. Ostatnia z działalności charakteryzująca się wysoką stabilizacją i rentownością, a jednocześnie
wymagająca wysokiego finansowania kredytowego, które obniżał przede wszystkim
transport, to działalność deweloperska.
W konsekwencji utworzono grupę, w której powstały dwie nowe spółki komandytowe z komplementariuszem w postaci spółki
z o.o., oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do pierwszej wniesiono, jako
zorganizowaną część przedsiębiorstwa
działalność importową, do drugiej działalność transportową, a trzecia utworzona,
jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze względów bezpieczeństwa majątku i potrzebę uporządkowania procesów
w grupie przejęła usługi wspólne. Te stały
się podstawą do wyjścia również z tymi
usługami na rynek zewnętrzny. Co dodatkowo otworzyło nowe obszary działalności
firmy. Działalność deweloperska z uwagi
na niezbędną historię kredytową pozostała
w najstarszej ze spółek. Takie rozwiązanie
pozwoliło na pełne oddzielenie działalności oraz podniesienie zdolności kredytowych spółki deweloperskiej. Dotychczas
posiadanie transportu obniżało rating,
a import konsumował na swoje potrzeby
również zasoby kredytowe.
Do zaplanowania takich działań niezbędne jest współdziałanie prawników, księgowych i specjalistów z zakresu marketingu.
Grupa OCG przez swoje wyspecjalizowane i wspólnie działające spółki gwarantuje kompleksową obsługę w tym zakresie.
Klient nie musi chodzić od prawnika do
księgowego i jeszcze konsultować odrębnie ewentualne skutki planowanych zmian
z marketingowcem. OCG to alternatywa
pełnego doradztwa w jednym miejscu,
gdzie przedsiębiorca ma możliwość skonsultowania rozwiązań ze specjalistami
z poszczególnych dziedzin.
Mariusz Tywoniuk
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Bank Pocztowy dla obywateli
w czasach pandemii
Już od niemal miesiąca Polacy zmagają się z wyzwaniem, jakim jest epidemia
koronawirusa. Wraz z pogarszającą się sytuacją wprowadzane są kolejne
obostrzenia, mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby. Jednocześnie coraz częściej i głośniej rządzący zwracają uwagę, że niezależnie od
wszystkiego, obecna sytuacja będzie miała negatywny wpływ na każdego
z nas. W tym trudnym czasie Bank Pocztowy systematycznie uruchamia nowe
procedury i rozwiązania mające wspomóc Klientów w tym trudnym czasie –
zarówno w kwestiach związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej oraz mobilnej w czasie epidemii, jak i z bezpieczeństwem finansowym.
W trosce o swoich Klientów Bank Pocztowy
wprowadził w ostatnich tygodniach szereg
inicjatyw, których celem jest zwiększenie
bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych. Specjalnie powołany zespół stale monitoruje sytuację epidemiologiczną
w kraju i na bieżąco dostosowuje działania
podejmowane przez Bank do najnowszych
zaleceń i wytycznych takich instytucji jak
WHO, Ministerstwo Zdrowia, GIS czy
KNF. Dodatkowo Bank nieustannie pracuje nad produktami i rozwiązaniami,
które mogą wspomóc Klientów w tym
trudnym czasie.

Wakacje kredytowe dla Klientów
Od momentu wykrycia w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem,
Bank Pocztowy usilnie zachęca swoich
Klientów do rezygnacji z gotówki na rzecz
płatności mobilnych, jak dostępne w Banku: ApplePay, GooglePay czy Garmin Pay
oraz płatności kartami bankowymi. Warto zaznaczyć, że jako jeden z pierwszych
podmiotów na rynku, Bank odpowiedział
na apel Komisji Nadzoru Finansowego
i podwyższył limit płatności dla transakcji zbliżeniowych bez konieczności podawania kodu PIN do 100 złotych – w pierwszej kolejności taką możliwość uzyskali
posiadacze kart Mastercard, a wkrótce po
nich również posiadacze kart Visa.
Z kolei, w trosce o finansowe bezpieczeństwo Klientów, Bank Pocztowy umożliwił również zawieszenie na okres od 1 do
6 miesięcy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, gotówkowych i hipotecznych oraz kredytów dla MSP. O tzw. wakacje kredytowe Klienci mogą wnioskować
całkowicie zdalnie – za pośrednictwem
systemu bankowości internetowej, bądź
przez infolinię – bez konieczności wizyty
w placówce Banku czy na poczcie. Procedura została maksymalnie uproszczona – nie jest wymagany aneks do umowy
i nie zmienia się okres kredytowania. Po
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zakończeniu wakacji kredytowych Klient
otrzymuje nowy harmonogram zawierający informację o wysokości rat po uwzględnieniu rekalkulacji ich wysokości w związku z wakacjami kredytowymi. Co ważne,
Bank Pocztowy nie pobiera żadnych opłat
w związku z udzieleniem prolongaty,
a możliwość skorzystania z tzw. wakacji
kredytowych dostępna jest do odwołania.

Nowa oferta produktowa
wsparciem w czasach pandemii
Analizując sytuację ekonomiczną oraz biorąc pod uwagę różne scenariusze jej wpływu na wybrane sektory, Bank zdecydował
się wprowadzić do swojej oferty nowe linie
kredytowe dla podmiotów, które mogą zostać
dotknięte potencjalnym
kryzysem bardziej niż
inne grupy zawodowe.
Jeszcze w tym kwartale
2020 r. ma zostać uruchomiona specjalnie
przygotowana oferta dla
agrobiznesu. Rolnicy
będą mogli skorzystać
między innymi z kredytów inwestycyjnych
i obrotowych do 200 tys.
złotych, które przyznawane będą w oparciu
o uproszczoną metodę
oceny zdolności kredytowej, na długi, nawet 20
letni okres.

komunikacji jak infolinia, systemy bankowości elektronicznej czy czaty w kanałach social media. Mając jednak na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do
usług bankowych wszystkim Klientom,
Bank w ostatnich tygodniach wprowadził
szereg rozwiązań mających na celu dostosowanie modelu funkcjonowania placówek do obecnej sytuacji. Wyznaczone
zostały specjalne, 1,5-metrowe strefy bezpieczeństwa, a na terenie placówki może
przebywać maksymalnie dwóch Klientów,
zaś Seniorzy obsługiwani są w pierwszej
kolejności. Dodatkowo, wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w żele antybakteryjne i rękawiczki – dopuszczona została
także możliwość obsługi Klientów w maseczkach.
Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim
Klientom, Bank Pocztowy nieustannie
pracuje nad maksymalnym uproszczeniem i digitalizacją wszelkich wprowadzanych procedur. Do nowych, cyfrowych, rozwiązań zalicza się chociażby
udostępniona niedawno użytkownikom
telefonów i tabletów firmy Apple autoryzacja operacji w aplikacji EnveloBank za
pomocą technologii Face ID, czyli bez konieczności dotykania klawiatury telefonu.
Obecnie Bank przyspiesza także prace nad
udostępnieniem procesu zdalnego otwierania rachunku, bez wychodzenia z domu.
Wszystko w duchu działań profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia wirusem.

Bezpiecznie
z nowymi
technologiami
Bank Pocztowy niezmiennie zachęca swoich
Klientów do korzystania
ze zdalnych kanałów
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Lustro interaktywne, zaciekawia odbiorcę
i mierzy efekty kampanii reklamowej
Rozmowa z Marcinem Trzcińskim, Prezesem Zarządu Mirror Investment
Mirror Investment tworzy od podstaw lustra interaktywne eMirror,
które są nowoczesnym, opartym na
sztucznej inteligencji nośnikiem reklamowym przeznaczonym dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Od kiedy produkt ten jest w ofercie
firmy i jakim cieszy się powodzeniem
ze strony klientów?
Mirror Investment ze swoim innowacyjnym rozwiązaniem w formie lustra interaktywnego eMirror dla klienta biznesowego, jak i indywidualnego, jest na rynku
od ponad roku. Jesteśmy zarówno producentem luster interaktywnych eMirror
oraz dostawcą przestrzeni reklamowej dla
domów mediowych, agencji reklamowych
i innych reklamodawców. Za pomocą autorskiego systemu zarządzania treścią
oraz reklamą eMI, pomagamy zarządcom
obiektów kontrolować to, co jest wyświetlane na lustrach. W przeciągu roku nawiązaliśmy współpracę z firmami z sektora edukacyjnego, branży hotelarskiej,
medycznej, fitness oraz eventowej. Naszymi partnerami biznesowymi są w większości zarządcy tychże obiektów. Lustra cieszą
się także zainteresowaniem klientów indywidualnych, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań domowych, ale również
architektów i projektantów wnętrz.
Na czym polega działanie lustra interaktywnego eMirror?
Na lustrze, na którym zwykle widzimy
wyłącznie swoje odbicie, wyświetlana jest
równocześnie dedykowana dla konkretnego odbiorcy treść. Zachowana jest funkcjonalność lustra wzbogacona o jednocześnie
wyświetlany komunikat. W przypadku
rozwiązania domowego, to klient w pełni
decyduje o tym, co ma się na lustrze wyświetlać i dostosowuje widgety do swoich
potrzeb. Dla jednych najlepszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie trasy dojazdu
do pracy w czasie, gdy dbają oni o higienę
jamy ustnej. Dla innych zaś przeglądanie
swojego kalendarza, bądź newsów z Polski
i świata.
Proszę wymienić korzyści wynikające ze stosowania tego rozwiązania.
Dzięki czemu możliwa jest wysoka
konwersja?
Tradycyjne nośniki reklamowe w postaci
totemów czy wyświetlaczy, nie przyciągają już odbiorców. Trudno też oszacować
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ich skuteczność i oddziaływanie. Tak naprawę, reklamodawca nie wie, czy ktoś
zwrócił uwagę na wyświetlaną reklamę
i jak została ona odebrana przez odbiorcę.
Dlatego powstało nasze rozwiązanie w postaci lustra interaktywnego eMirror, dzięki
któremu reklamodawca może dokładnie
stargetować grupę docelową i co ważne dowiedzieć się jaka była ich reakcja odbiorcy
na wyświetloną treść.
Lustro eMirror doskonale radzi sobie
w miejscach publicznych. Odbiorcy są zainteresowani samym rozwiązaniem, a dzięki
temu, że lustro jest naturalnym obiektem
zainteresowania, to ludzie chętnie na nie
spoglądają, zwykle widząc w nim wyłącznie
swoje odbicie. Dzięki temu jeszcze bardziej
skupiają swoją uwagę na wyświetlanych
treściach. Dodatkowo, z myślą o przedsiębiorcach, stworzyliśmy autorski system eMI
oparty na sztucznej inteligencji (AI). System
w trakcie tworzenia kampanii podpowiada
reklamodawcy, ile osób będzie mogło obejrzeć reklamę w danej lokalizacji i jaki będzie
jej koszt. Reklamodawca z pomocą systemu
określa interesującego go odbiorcę. To zdecydowanie obniża koszty działań reklamowych, koszty pracownicze i ułatwia planowanie budżetu.
Lustro eMirror to jeden z najbardziej
opłacalnych i mierzalnych nośników reklamowych. Zaletą wykorzystania luster
interaktywnych jako nośnika reklamowego jest to, że szybko znajdujemy reklamodawcę do konkretnej przestrzeni. Dzięki
autorskiemu systemowi eMI, jesteśmy
w stanie dostosowywać nasze urządzenia
pod nawet najbardziej wymagające oczekiwania klienta. Jedną z największych zalet naszego rozwiązania jest jego wygląd
oraz jakość wyświetlanych treści. Nasze
lustra są znacznie cieńsze niż rozwiązania konkurencyjne - nawet 12 mm. Lustra
o takiej grubości idealnie wpasowują się
w koncepcję „smart home” i w nowoczesny design obiektów publicznych oraz są
rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska,
dzięki zastosowaniu systemu ecoSHADE.
Co więcej, lustro w formie nośnika reklamowego wpisuje się w aktualnie przyjmowane przez miasta uchwały krajobrazowe.
W jaki sposób można mierzyć efektywność i skuteczność działań komunikacyjnych prowadzonych przy
wykorzystaniu lustra interaktywnego
eMirror?

Dzięki sztucznej inteligencji, lustro eMirror jest w stanie ustalić kim jest odbiorca treści reklamowych. Najważniejszym
atutem jest nieprzetwarzanie wizerunku.
Nośniki oraz system zostały opracowane
zgodnie z RODO. Lustro rozpoznaje cechy charakterystyczne osoby stojącej przed
nim, takie jak wiek, płeć, okulary, broda,
itp. Na podstawie tych informacji losowana
i wyświetlana jest dla konkretnego odbiorcy reklama z zestawu dostępnych w systemie. W tym samym czasie analizowana jest
także reakcja odbiorcy na nadawany komunikat. Po wyświetleniu treści informacje statystyczne oraz reakcja na nią, zostają
automatycznie przesłane do systemu eMI,
który generuje rzetelne statystyki.
Dzięki temu reklamodawca otrzymuje pełną informację na temat liczby odbiorców,
notuje wysoki wskaźnik konwersji i przede
wszystkim płaci za uzyskaną liczbę wyświetleń dla konkretnie określonej grupy
docelowej. Treści wyświetlane są jedynie dla odbiorców przed lustrem, a nie tej
przechodzącej obok niego. System analizuje również emocje podczas emisji, dzięki czemu reklamodawca wie, jak odbiorcy
reagują na wyświetlane treści – zmiana nastroju, zaskoczenie, to podstawowe z nich.
System eMI zarządza wyświetlaną treścią
oraz generuje raporty dostosowane do
potrzeb naszych Partnerów. W czasie rzeczywistym widzą oni efekty realizowanej
kampanii i w razie konieczności, na bieżąco, mogą dokonywać zmian w procesie ich
planowania.
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Jak branża automotive

może przejść przez kryzys?
Branża motoryzacyjna zatrzymała się niemal w jednym momencie. Fabryki produkujące samochody ogłosiły postój przynajmniej do świąt Wielkanocnych, a datę wznowienia produkcji
uzależniają od sytuacji na świecie spowodowanej koronawirusem. Sprzedaż nowych samochodów praktycznie nie istnieje.
Usługi serwisowe uzależnione są od dostępności części, a łańcuch dostaw, m.in.
w związku z zamkniętymi granicami, został przerwany. Wiele osób rozważania
o zakupie samochodu odłożyła na później.

z 16 różnych branż, cięcie wydatków marketingowych przyniesie odwrotny od oczekiwanego skutek. W perspektywie krótkookresowej da widoczne oszczędności. I to
jedyna korzyść.

Dealerzy samochodowi z dnia na dzień
przestawili się na prezentację oferty on-line. Do klientów skierowali prośby, aby
zostali w domu i wybrali inny sposób
kontaktu: telefoniczny, mailowy lub za
pośrednictwem różnych komunikatorów.
Powszechne stały się usługi, które choć
wcześniej obecne w ofercie, nie cieszyły się
uznaniem. Należą do nich serwis door-to-door i dostawa samochodu do domu.

W/w badania obejmowały okres od 1980
do 1985 roku. Wykazały one, iż firmy, które w czasie recesji z lat 1981 – 1982 zwiększyły wydatki na reklamę lub utrzymały
je na dotychczasowym poziomie, w ujęciu
średnim uzyskały istotnie wyższy wzrost
sprzedaży niż firmy, które obniżyły wydatki na reklamę lub całkowicie je obcięły.
Efekt ten wystąpił zarówno w czasie samej
recesji, jak i w trzech kolejnych latach po jej
ustaniu. Do roku 1985 firmy stosujące bardziej agresywne podejście do reklamy, uzyskały wzrost przychodów o 256% wyższy

9 na 10 klientów poszukiwania nowego samochodu rozpoczyna w internecie, w tym
ponad 50% z nich czyni to na kilka miesięcy przed zakupem. Sprawdzają wyniki
testów, czytają artykuły i recenzje. Weryfikują informacje na stronach producenta
i dealera. Porównują wersje wyposażenia
i dostępność samochodu, również przez
internet. Korzystają z ponad 18 różnych
źródeł.
Jeśli decydują się na kontakt z dealerem,
to najczęściej w formie zapytania on-line
o ofertę. Ale zanim napiszą, to dealera również sprawdzą. Przeczytają opinie o nim,
najchętniej te negatywne. Poszukają historii innych osób. Dopytają znajomych o ich
oceny, jeśli wcześniej korzystali z usług
danej firmy. Wszystko to ramach tzw. Zerowego Momentu Prawdy, który tuż po reklamie będącej stymulacją do decyzji jest
jednym z trzech kluczowych momentów
procesu zakupowego.
W obecnej sytuacji część dealerów, w trosce o swoją płynność finansową, zrezygnowała z większości aktywności reklamowych. Czy słusznie? Tego się dowiemy
po zakończeniu epidemii. W literaturze
znaleźć można szereg przykładów pokazujących, że taki krok jest błędny.
Patrząc na wyniki badań nad recesjami
w USA jakie prowadziła firma McGraw-Hill Research na 600 przedsiębiorstwach
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Nie odchodzić od klienta

Reklama i wydatki marketingowe są
długotrwałą inwestycją w markę. Konsekwencją rezygnacji lub drastycznego
zmniejszenia inwestycji reklamowych
jest zbyt rzadki kontakt z klientem,
osłabienie więzi i zapomnienie o marce.
Klienci wracają do firm, które „towarzyszą” im w trudnych czasach.
niż firmy, którym nie udało się utrzymać
wydatków na dotychczasowym poziomie.
Firmy Penton Research Services, Coopers&Lybrand oraz Business Science International poddały analizie recesję z lat 1990
– 1991 ustalając, że przedsiębiorstwa uzyskujące lepsze wyniki, prowadziły intensywne działania marketingowe, odbierając
udział w rynku mniej agresywnym graczom i rozbudowując dotychczasową bazę
klientów.
W 2001 roku, w okresie recesji w branży technologicznej, Intel zainwestował
2 miliardy dolarów w zakłady produkcyjne nowych procesorów oraz rozpoczął

agresywny marketing nowych procesorów dwurdzeniowych, odbierając udziały
w rynku swojemu konkurentowi, firmie
AMD.
Po kryzysie finansowym w 2007 roku bracia Philip i Milton Kotler, na bazie obserwacji poczynionych m.in. na rynkach azjatyckich (Chiny, Indonezja, Indie i Malezja
utrzymały wskaźnik wzrostu na poziomie
5-8%), zwrócili uwagę na 8 strategicznych,
najbardziej obiecujących dróg, jakimi
mogą podążać firmy w celu zwiększenia
obrotów i zysków w czasach słabego wzrostu gospodarczego. Wśród nich są m.in.:
1. Wzmacnianie udziału w rynku
2. Budowanie grona oddanych klientów
i interesariuszy
3. Stworzenie silnej marki
4. Innowacje – nowe produkty, usługi
i doświadczenia konsumenckie (usługa
doo-to-door, zamawianie nowych i używanych samochodów bez wychodzenia
z domu orazsprzedaż ubezpieczeń on-line)
Ale należy pamiętać o tym, aby wybrać tylko jedną z nich.
Obecny kryzys może napisać historię działań marketingowych na nowo. Koncern
Coca-Cola zdecydował, że od początku
kwietnia zawiesza wszystkie działania
marketingowe, uznając ich kontynuowanie
za niewłaściwe. Działanie to znalazło się na
przeciwnym biegunie głosów branż marketingowej i reklamowej, których stratedzy podkreślają jak ważne jest utrzymanie
kontaktu z konsumentem.
Wielu marketingowców zrewidowało już
plany aktywności na najbliższe tygodnie.
Tak samo zrobiła branża automotive. Sytuacja, w której znajdujemy się jest dynamiczna i trudno przewidzieć z jakimi
wyzwaniami zetkniemy się za kilka następnych tygodni.
Działania marketingowe, sprawdzające się
w lutym, obecnie mogą być nieefektywne.
Przy minimalnych, a niekiedy również zerowych budżetach marketingowych, niewiele można zrobić. Działań płatnych nie
przeprowadzimy, ale warto przyjrzeć się
swoim własnym kanałom i sposobie komunikacji. Spróbować przekuć trudności
we wzmocnienie relacji z dotychczasowymi klientami, pokazać empatię. Po prostu
być tak blisko nich, jak tylko jest to możliwe. Nikt nie oczekuje od nas efektownych
działań, ale „towarzyszenia”. Działania,
które podejmiemy teraz będą Zerowym
Momentem Prawdy dla nowych klientów
za kilka miesięcy. W szczególności w tak
charakterystycznej branży, jaką jest automotive.
Dorota Jeżewska, Koordynator Działu
Marketingu Motorpol Wrocław
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Musimy zdać jeden
z najtrudniejszych
egzaminów życia

Fot. Urząd Gminy w Długołęce

Gospodarka

Rozmowa z Wojciechem Błońskim – wójtem gminy Długołęka
Gmina Długołęka to jedna z największych
gmin wiejskich w Polsce. Zrzesza 41 miejscowości, które zamieszkuje już ponad 30
tysięcy osób. Jak zatem w czasach epidemii
radzą sobie lokalne władze z walką z wirusem, czy mają plan na funkcjonowanie
gminy oraz w jaki sposób zachęcają mieszkańców do pozostania w domach?
Czy wójt gminy Długołęka namawia
mieszkańców do pozostania w domach?
Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, tak naprawdę skala problemu zależy od naszej wewnętrznej dyscypliny, jeśli
to możliwe – należy ograniczyć wyjścia
z domu do minimum. Za pośrednictwem
wszystkich możliwych mediów, radia, prasy, telewizji, czy mediów społecznościowych apeluje o rozsądek, powtarzam jak
mantrę: proszę zostać w domu! Powinniśmy zdać sobie sprawę z faktu, że mierzymy się z przeciwnikiem, którego nie widać,
dlatego ta walka jest tak trudna. Do tego
każdy z nas jest zagrożony zarażeniem,
więc powinniśmy być odpowiedzialni dziś
nie tylko za siebie, ale również za innych.
Cały czas otrzymujemy z instytucji rządowych informacje nt. stanu osób zarażonych, czy objętych kwarantanną na terenie
gminy i dzielimy się tą wiedzą z mieszkańcami, by uświadomić ich, że żarty już
dawno się skończyły, a to kiedy skończy się
epidemia, zależy tylko od nas samych.
Jakie działania gmina podjęła, by
ograniczyć
przemieszczanie
się
mieszkańców na jej terenie?
Bardzo szybko podjęliśmy decyzję o zamknięciu parku w Szczodrem – centralnego miejsca spotkań mieszkańców i turystów z zewnątrz, do tego zdecydowaliśmy
się zamknąć wszystkie place zabaw na terenie gminy. Jako jedni z pierwszych zdecydowaliśmy o odwołaniu do końca czerwca
wszelkich imprez masowych, a nawet tych,
które gromadzą kilkadziesiąt osób. Wprowadziliśmy ograniczony zakres kontaktu
mieszkańców z urzędnikami – pracujemy,
ale z zachowaniem wszelkich procedur
ostrożności, korespondencję przyjmujemy za pośrednictwem skrzynki zamieszczonej w dedykowanym pomieszczeniu.
Podjęliśmy działania wspierające osoby
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objęte kwarantanną – GOPS na przykład
robi zakupy takim osobom, przyjmując
od nich zamówienia telefonicznie. Z kolei
osoby samotne czy starsze mogą skorzystać
z pomocy wolontariuszy z parafii w Długołęce, czy Fundacji Dignum. Do dyspozycji
mieszkańców jest również gminny psycholog. Tych działań jest sporo, bo właśnie
w tak trudnym momencie musimy zdać
jeden z najważniejszych egzaminów życia.
Nie zapominacie również o gminnych
jednostkach, zakupiony sprzęt medyczny trafił niedawno do OSP z terenów waszej gminy…
Dokładnie tak, zamówiliśmy maski
ochronne, rękawice, kombinezony, przyłbice, środki do dezynfekcji i przekazaliśmy naszym strażakom i policjantom.
Mamy świadomość, że to ludzie działający
na pierwszej linii frontu i często podejmują
interwencje w obronie życia i zdrowia, ale
sami też muszą czuć się bezpiecznie. Co
mnie bardzo cieszy, na terenie naszej gminy oprócz działających służb ratunkowych,
mamy wielu odpowiedzialnych mieszkańców, którzy chcą pomagać.
Podobno nie tylko oni. Możecie liczyć
również na wsparcie firm?
Tak, jeden z dealerów samochodowych
przekazał pojazd, który poradzi sobie
w każdych warunkach. Jesteśmy gminą
wiejską, musimy w razie czego móc dotrzeć
w każdy teren. Autem będą dysponować
pracownicy GOP-u, będą oni mogli w jednym transporcie przewozić większą liczbę posiłków, czy zakupów mieszkańcom.
Z kolei lokalne apteki regularnie wspierają
nas w asortymencie medycznym.
Wspomniał Pan, że urząd gminy cały
czas pracuje. Jak rozwiązaliście tę
kwestię?
Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej
oraz rotacyjny system pracy, po pierwsze
żeby ograniczyć liczbę osób przebywających w jednym miejscu, po drugie, żeby
mieszkańcy mieli jak najbardziej ograniczony kontakt z urzędnikami. Oczywiście
są wydziały czy jednostki – takie jak np.
urząd stanu cywilnego, zarządzanie kryzysowe, czy wydział finansowy, które nie
są w stanie zabrać pracy do domu, ale jak

wspomniałem wcześniej, ci urzędnicy wymieniają się co kilka dni dyżurami. Jako
przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego nie możemy całkowicie zatrzymać pracy urzędu, więc robimy co w naszej
mocy, by zachować ciągłość pracy.
Czy gmina będzie miała przygotowane rozwiązania wsparcia dla mieszkańców w tym okresie?
Cały czas analizujemy obecną sytuację
oraz konsultujemy wszelkie działania
z prawnikami oraz skarbnikiem gminy.
Moi pracownicy są bardzo zaangażowani
w zarządzanie kryzysowe, jesteśmy w ciągłym kontakcie z mieszkańcami. Dla mnie
niezwykle ważny jest kontakt za pomocą
telekonferencji z przedstawicielami policji, straży, Starostą Powiatu oraz innymi
Wójtami i Burmistrzami. Jeżeli już mamy
wygrać tę nierówną walkę to nie jesteśmy
sami. Oczywiście patrzymy na działania
rządu, natomiast chcę zapewnić, ze nie pozostawimy nikogo bez pomocy, bo mamy
świadomość, jak trudna to sytuacja dla nas
wszystkich.
A jak w tym czasie funkcjonuje wójt
gminy. W domu przed komputerem,
czy w urzędzie z resztą pracowników?
Oczywiście w urzędzie i nie tylko ze względu na fakt, że jestem zdrowy – oby tak zostało! Mam poczucie, że jako lider zespołu
działającego odpowiedzialnie i profesjonalnie, nie mógłbym przebywać w domu,
oczekując jednocześnie od pracowników
pracy stacjonarnej zza biurka. Po pierwsze to byłoby nie fair, po drugie niezgodne z moim kodeksem moralnym. Inna
kwestia, że chcę pokazać mieszkańcom, że
mogą na mnie liczyć – nie tylko w tych dobrych momentach, ale przede wszystkim
trudnych. Cały czas jestem w kontakcie
z mieszkańcami, korzystam z nowoczesnych form przekazu, mam dyżury za
pośrednictwem skyp’a, uczestniczę w telekonferencjach. To dla mnie również dobry moment na pracę w terenie – kontrolę
gminnych inwestycji, czy sprawdzenie, czy
mieszkańcy wypełniają obowiązek domowej izolacji. Działam, nie siedzę w domu.
Dziękuję za rozmowę
Radosław Nosek
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Gmina Otyń w ostatnich latach
stała się modelowym przykładem
samorządu, który wziął sprawy
w swoje ręce i wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję do tego,
aby poprawić komfort życia swoim
mieszkańcom. W niewielkiej gminie w ciągu ledwie kilku lat zrealizowano wielkie inwestycje

1 stycznia 2018 roku zlokalizowana w powiecie nowosolskim Gmina Otyń oficjalnie zmieniała swój statut i odzyskała prawa miejskie, które po ponad 600 latach
utraciła w 1945 roku. Jednak to nie tylko
ten symboliczny wzrost rangi i prestiżu
świadczy o jej dynamicznym rozwoju na
przestrzeni ostatnich lat, co znajduje swoje potwierdzenie w liście prospołecznych
inwestycji, których realizację z sukcesami
napędzała najpierw Wójt, a po zmianie statutu Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska.
Na początku pierwszej kadencji Pani Wróblewskiej (2014-2018) niektóre z planów
mogły się opinii publicznej wydawać tylko
marzeniami. Szybko jednak udowodniono,
że sprawnie zarządzany zespół ludzi potrafi pozyskiwać znaczne środki zewnętrzne,
sukcesywnie zwiększać dochody gminy
i realizować zamierzone plany.
Przy Zespole Szkół w rekordowym tempie wybudowano dwie kolejne placówki
oświatowe – najpierw przedszkole, a następnie żłobek. W sumie dwa dofinansowania znacznie przekroczyły 2 mln zł.
Placówki dla najmłodszych tętnią życiem
i sprawują opiekę dla około 150 dzieci.

Fot. Urząd Miejski Otyń
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Rząd musi zrekompensować ubytki w dochodach
samorządów, by nie zahamować rozwoju
lokalnego i regionalnego
Rozmowa z Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Miasta Lublin
Mija już 30 lat od reformy samorządowej w Polsce. Jakie jest jej znaczenie dla rozwoju kraju?

W krótkim czasie obok szkoły wybudowano przedszkole i żłobek, z których korzysta w sumie około 150 dzieci

- Nasza gmina rozwija się, przybywa młodych małżeństw, kobiety chcą godzić macierzyństwo z aktywnym życiem zawodowym i my wychodzimy temu naprzeciw
– mówi Burmistrz Wróblewska.
W szkolnictwie wydarzyło się jeszcze jedno – druga ze szkół (w Niedoradzu) przeszła bardzo potrzebną termomodernizację.
Gmina pamięta też o najstarszych mieszkańcach. Dla tych powstał z kolei Dom
Dziennej Opieki. Do nowocześnie, a jednocześnie przytulnie wyposażonego budynku w Modrzycy każdego dnia dowożonych
jest przez pracownika Gminy 24 seniorów,
którzy pod okiem wykwalifikowanej kadry miło spędzają jesień swojego życia.
Z wydanych ponad 2 mln zł aż 1,9 mln pochodziło ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.
– Troska o seniorów to nasza wspólna sprawa. Osoby starsze to nasze najbliższe otoczenie – to nasi rodzice i dziadkowie. Tak
samo, jak oni troszczyli się o nas, uczyli
i byli dla nas wsparciem, tak my teraz
mamy okazję im się odwdzięczyć – podkreśla B. Wróblewska.

Obok inwestycji społecznych w ostatnich
latach w Gminie Otyń zrealizowano też
kilka kluczowych remontów
dróg, które stanowią główną oś
komunikacyjną Gminy i które
od bardzo dawna wymagały
kompleksowych zmian. Nie do
poznania zmieniły się przecinające Otyń ulice Chrobrego
i Kościuszki. Równie ważne
było wyremontowanie ul. Emilii Plater, która jest najdłuższą
drogą w Modrzycy. Gmina rozpoczęła też proces stworzenia
objazdu dla miejscowości Zakęcie i Konradowo – powstał
pierwszy odcinek drogi, która
docelowo poprowadzi kierowców wiaduktem nad trasą
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska (w środku) była gospoS3 oraz kolejową „Odrzanką”
darzem powiatowych dożynek w 2019 roku

Fot. Urząd Miejski Otyń

Inwestujemy w ludzi!

i ułatwi dojazd do kolejnych wsi Gminy –
Ługów i Czasławia.
Wśród istotniejszych inwestycji drogowych warto wymienić jeszcze chociażby
przebudowę drogi w Zakęciu i ul. Konopnickiej w Modrzycy, modernizacje
i powstanie nowych ulic w Bobrownikach,
a ponadto wyczekiwaną od dziesięcioleci
budowę od podstaw nowego mostu na rzece Śląska Ochla pomiędzy Ługami a Czasławiem.
Przez Gminę Otyń przebiegała niegdyś linia kolejowa numer 371. Gdy kilka samorządów na czele z Powiatem Nowosolskim
podjęło inicjatywę rozebrania torowiska
i wybudowania w jego miejsce ok. 50 kilometrów ścieżki rowerowej przecinającej
powiat, bez wahania dołączył do nich również Otyń. Odcinek znajdujący się w tej
Gminie zaczyna się na granicy z Nową
Solą i kończy kilka kilometrów dalej unikatowym mostem na Odrze przy granicy
z Gminą Wiejską Nowa Sól.
Co ważne, na tym Gmina nie zamierza poprzestać. Rozpoczęte już rozmowy i pierwsze ustalenia z niedaleką Zieloną Górą doprowadzą do tego, że Otyń dalszą częścią
rowerowej trasy połączy się najpierw ze
znajdującym się w granicach jego Gminy
Niedoradzem, a następnie Zatoniem, gdzie
kończy się zielonogórska ścieżka rowerowa.
Równie istotnym i również łączącym się
z tym wątkiem jest plan powstania nowej
siedziby Gminnego Centrum Kultury, która będzie się mieścić w dawnym dworcu
kolejowym, a więc w budynku, który mijają rowerzyści przejeżdżający ścieżką przez
Otyń.
- Konsekwentnie realizujemy swoje założenia. Pamiętamy o różnych dziedzinach
i różnych potrzebach mieszkańców. A tym
samym inwestujemy w ludzi, bo nie trzeba nam tłumaczyć, że to nasz największy
kapitał – podsumowuje Burmistrz B. Wróblewska.
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Reforma samorządowa to obok reform
gospodarczych Balcerowicza najważniejsza reforma zrealizowana przez parlament
i rząd powołany po obradach Okrągłego
Stołu. Reformy te doprowadziły do rozwoju gospodarki rynkowej i instytucji rynku
oraz zapewniły stabilny system prawny
oparty na rozwiązaniach i doświadczeniach państw Zachodniej Europy. W ciągu zaledwie dekady pozwoliło to na przeprowadzenie Polski ze stanu bankructwa
i marazmu do stabilizacji makroekonomicznej, a następnie do systematycznego
rozwoju gospodarczego. W konsekwencji
tych zmian staliśmy się aktywnym członkiem wspólnot Europejskich. Nie byłoby to
możliwe bez samorządów.
Najlepszym przykładem sukcesu społeczności lokalnych jest edukacja. Dzięki
przekazaniu oświaty samorządom jakość
edukacji daleko od centrów akademickich
gwałtownie wzrosła. W ciągu niespełna
dwóch dekad, to właśnie samorządy doprowadziły do tego, że najwyższy poziom
edukacji jest tu, w Polsce Wschodniej,
w najbiedniejszej części kraju.
Jakie są obecnie największe wyzwania
stojące przed samorządami?
Największym wyzwaniem dla polskich
samorządów w najbliższym czasie będą
kwestie o charakterze systemowym,
które zdeterminują przyszły obraz kraju. Reformy samorządowe dokonane po
transformacji systemowej w latach 90.
wprowadziły kluczową zasadę, leżącą
u podstaw sukcesów rozwojowych naszego kraju – decentralizację. To ona uruchomiła potencjał obywatelskiej energii,
a lokalne wspólnoty uzyskały dzięki niej
możliwość wpływania na strategiczne kierunki rozwoju miast i gmin, którymi dzięki
swoim przedstawicielom skutecznie zarządzają. Utrzymanie tej zasady oraz jej zakres
stały się w ostatnim czasie przedmiotem
dyskusji. Fundamentalną kwestią jest tu
wizja miejsca, roli i kompetencji samorządu w ustroju państwa polskiego – wybór
między decentralizacją i samodzielnością
finansową, a centralizacją i deglomeracją.

Kapitał POLSKI

Czy można już mówić o ograniczaniu
roli samorządów przez państwo?
W ostatnich latach, a jeszcze bardziej
w ostatnich miesiącach obserwujemy konsekwentne ograniczanie przez rząd samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim ich dochodów. Po
raz pierwszy w tym 30-leciu samorządów
spotkaliśmy się z sytuacją, w której w wyniku działań rządu runęły wieloletnie prognozy finansowe. Trudno wyobrazić sobie
realizację programów inwestycyjnych, jeśli
nagle traci się z roku na rok blisko 80 mln
zł, jak to ma miejsce w przypadku Lublina.
Dziś samorządy zmuszone są do weryfikacji inwestycji, do których się zobowiązały,
i odkładania ich w czasie. Rząd kolejnymi
swoimi decyzjami zaciska finansową pętlę
na szyjach samorządów. W wyniku zmian
w systemie podatkowym (obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17%, podniesienia kosztów uzyskania przychodów, czy
zwolnienia z podatku PIT osób do 26 roku
życia) w każdym roku do budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie wpłynie
kwota ponad 6 mld zł.
Tymczasem, rząd już zapowiada wdrożenie kolejnych pomysłów (np. przebudowa
OFE), które prowadzą do kolejnych ubytków dochodów. Jednocześnie rosną koszty funkcjonowania miast związane m. in.
ze wzrostem cen energii i materiałów, czy
wzrostem płacy minimalnej przekładającym się na koszty wszystkich usług. Rząd
nie przekazuje także adekwatnych środków na zadania, które miastom zleca (np.
z zakresu oświaty i wychowania, pomocy
i polityki społecznej czy administracji publicznej). Tylko w ciągu ostatnich 5 lat na
pokrycie tych różnic Lublin przeznaczył
kwotę ponad 750 mln zł z własnych środków, które mogłyby być przeznaczone na
zaspokajanie innych potrzeb mieszkańców, gdyby subwencja oświatowa i dotacje
celowe przekazane były przez rząd w odpowiedniej kwocie. W tym roku wydatki oświatowe pochłoną 850 mln zł, tymczasem środki, jakie na funkcjonowanie
oświaty przekazuje nam rząd w postaci
subwencji oświatowej, to zaledwie 500 mln
zł. Lublin nie jest wyjątkiem, z podobnymi

problemami zmaga się wiele innych samorządów.
Co można zrobić, aby nie dopuścić do
zahamowania lokalnego rozwoju?
Bez zrekompensowania ubytków we
wpływach jednostek samorządu terytorialnego z udziału podatku PIT oraz
zwiększenia subwencji oświatowej i wydatków państwa na ochronę zdrowia samorządom grozi zahamowanie rozwoju
lokalnego i regionalnego. Warto przy tym
przypomnieć, że według Związku Miast
Polskich wydatki inwestycyjne budżetów jednostek samorządu terytorialnego
w ostatnich 15 latach wyniosły blisko 500
mld zł (narastająco) – więcej, niż wydatki inwestycyjne budżetu centralnego.
Ponad 55% wydatków inwestycyjnych
jednostki samorządu terytorialnego sfinansowały – poza nadwyżką operacyjną
(w wysokości ok. 223 mld zł) – głównie
z funduszy UE (ponad 120 mld zł) i ze
zwrotnych źródeł finansowania. Szacuje
się, że potrzeby rozwojowe samorządów
w najbliższych 5-7 latach, determinowane
rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców
i wymogami prawa ochrony środowiska,
wymagają dalszych nakładów na poziomie
blisko 300 mld zł. Tymczasem nadwyżka
operacyjna jednostek samorządu terytorialnego wyniesie w tym czasie mniej niż
połowę tej kwoty. Skąd zatem samorządy
mają wziąć pozostałe potrzebne środki?
W poczuciu odpowiedzialności za utrzymanie zdolności kreowania przedsięwzięć
rozwojowych przez samorządy, niezbędne
jest zatem wzmocnienie systemu finansów
(dochodów) samorządowych. Powinniśmy
też pamiętać, że mniejsze inwestycje samorządów to mniejsze wpływy z podatków
(VAT, CIT, PIT) do budżetu państwa, a zahamowanie rozwoju lokalnego i regionalnego to silne osłabienie realizacji strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Dziękuję za rozmowę Marcin Prynda
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Tarnowo Podgórne pomaga
przedsiębiorcom
Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zapowiedział opracowanie gminnego „Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców”. Wiadomo jednak, że wprowadzenie takiego Pakietu w życie jest możliwe dopiero po wprowadzeniu przez
Sejm i Rząd RP stosownych przepisów i uregulowań.
Wójt przypomniał jednocześnie o tym,
na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, bez czekania na odgórne zmiany,
przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy
ze strony Gminy.

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności
wobec budżetu gminy
Przedsiębiorcy mogą się zwrócić z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności
budżetu gminy, w tym należnych Gminie dzierżaw. Działania ze strony Gminy
w tym zakresie mogą być podejmowane
wyłącznie na wniosek dłużnika i dotyczą
zaległości, które już powstały (nie mogą
odnosić się do przyszłych płatności).

Ulgi podatkowe
Podatnicy mogą w ramach pomocy de minimis ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,, t.j.:
• odroczenie terminu płatności podatku
lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
• odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę
lub opłaty prolongacyjnej.
Tadeusz Czajka, działając jako organ podatkowy obiecał przedsiębiorcom, że wykorzysta swoje możliwości kompetencyjne
i prawne, aby ograniczyć ujemne skutki
finansowe wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej w związku z epidemią znalazły się firmy. Wnioski o udzielenie ulg podatkowych rozpatrywane mają
być indywidualnie.
Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi
wraz z umotywowanym wnioskiem powinni załączyć wymagane dokumenty:
oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, sprawozdania finansowe za okres
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3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie
przychodów, rozchodów lub PIT-y), dokumenty finansowe za 1 kwartał 2020 roku
i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę przychodu w związku z sytuacją
epidemiczną, oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą).

Apel do Sejmu i Rządu RP
Jednak wprowadzenie pełnego, gminnego
pakietu pomocowego dla przedsiębiorców
było możliwe jedynie po wprowadzeniu
przez Sejm i Rząd RP stosownych przepisów i uregulowań. Dlatego Rada Gminy Tarnowo Podgórne na sesji w dniu 24
marca 2020 r. wystosowała apel do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie
działań zapobiegających skutkom ogłoszenia stanu epidemii w Polsce. Z inicjatywą
uchwalenia apelu wyszedł Wójt Tarnowa
Podgórnego Tadeusz Czajka, a radni przyjęli tę propozycję.
– Obecna sytuacja jest wyjątkowa i wymaga
współpracy pomiędzy różnymi podmiotami
i jednostkami – podkreślał Wójt Tadeusz
Czajka przedstawiając projekt uchwały. –
Uważam, że rządowe wsparcie dla samorządów lokalnych jest absolutnie niezbędne.
Samorządowcy zaapelowali do Premiera
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o opracowanie pakietu rządowego wsparcia dla
samorządów lokalnych, niezbędnego dla
zminimalizowania negatywnych społecznych i gospodarczych skutków epidemii.
Wskazali następujące obszary:
- uproszczenie procedury związanej
z udzielaniem ulg podatkowych,
- uruchomienie pakietu refundującego samorządom koszty i utracone potencjalne
dochody budżetowe,
- przeniesienie terminu wyborów prezydenckich z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracy komisji
wyborczej i głosującym.

Upowszechniają dobre praktyki
Samorząd Tarnowa Podgórnego nie czeka
jednak na odgórne rozstrzygnięcia, choć są

Obecna sytuacja jest wyjątkowa i wymaga współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i jednostkami
– mówi Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne. – Uważam, że rządowe wsparcie dla samorządów lokalnych jest absolutnie niezbędne.
one bardzo ważne i na pewno zwiększyłyby skuteczność działań walce ze skutkami
epidemii. Postanowiono robić co tylko jest
możliwe, aby wspierać w tej kryzysowej
sytuacji przedsiębiorców, w zakresie aktualnych możliwości prawnych, jak również
wszystkich mieszkańców gminy.
Powołano Gminny Zespół Pomocowy, który utworzyli pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej, druhny i druhowie Ochotniczej
Straży Pożarnej, sołtysi, pielęgniarki środowiskowe. Koordynatorem została I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat.
Zadaniem zespołu jest pomoc osobom
starszym, samotnym, chorym i tym, którym pomocy nie mogą udzielić objęci
kwarantanną dotychczasowi opiekunowie
czy rodzina. Pomoc zaoferowano także
osobom objętym kwarantanną, które bezwzględnie powinny zostać w domach.
Zorganizowano wiele akcji jak np. #lwyzostająwdomu, ( działania podejmowane
po to, by łatwiej znieść kwarantannę), czy
akcję „Jedzenie dla domu”. W ramach tego
ostatniego przedsięwzięcia, na gminnej
stronie internetowej i gminnym Facebooku zamieszczana jest bezpłatnie lista lokalnych restauracji i firm cateringowych
świadczących usługę jedzenia na wynos.
Gminny Zespół pomocy propaguje i upowszechnia dobre praktyki wśród mieszkańców takie jak np. szycie maseczek,
zbiórki rzeczowe dla potrzebujących, czy
wspieranie służb działających na terenie
gminy, takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, podstacja pogotowia ratunkowego.
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