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UBEZPIECZENIA
 grupowe na życie●

● komunikacyjne

● assistance

● mieszkań

 podróżne●

firmy● 

 rolne●

tel. 502 580 664       mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl
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DBAMY O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO
DO ODWOŁANIA PRACUJEMY NA ODLEGŁOŚĆ

ul. Wyszyńskiego 1b/6
(wejście za Duetem) tel. 608 524 495ul. Wyszyńskiego 1b/6
(wejście za Duetem)

W OFERCIE MIĘDZY INNYMI
           • STYLIZACJA RZĘS
              • INFUZJA TLENOWA 
                • MAKIJAŻ PERMANENT 
                 • MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY
                                       • ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
                                       • MEZOSKIN                • DEPILACJA
                                       • OCZYSZCZANIE WODOROWE

GABINET KOSMETOLOGICZNY
Anna  Ziemkiewicz - Dubicka

Raport: Koronawirus

#zostań w domu

#ZOSTAŃWDOMU

Napisanie, że koronawirus 
(Covid-19) zmienił nasze 
życie, to tak jakby nie napi-
sać nic. Dlatego też bieżący 
numer niemal w całości po-
święcamy temu nowemu, 
śmiertelnemu zagrożeniu. 

CZAS NA ZMIANĘ
ZACHOWAŃ ! ! !

Koronawirus całkowicie odmienił 
nasze życie. Wszyscy ze strachem 
i napięciem obserwujemy sytuację  
na świecie, czekamy na przełom 
w walce z pandemią Covid-19, bo 
wirus wpłynął na całe nasze życie 
i  wszystkie jego aspekty. 
Pierwszy raz w historii ludzkość 
stanęła przed trudnym wyborem: 
zmienić swoje dotychczasowe na-
wyki lub zginąć na froncie walki z 
wirusem? Ministerstwo Zdrowia 
apeluje: zostańmy w domu! Prosi: 
czas na zmianę przyzwyczajeń! 
Przypomnijmy: 19 lutego br. na 
stadionie San Siro w Mediolanie 
rozegrany został mecz 1/8 finału 
Ligi Mistrzów. Valncia zagrała w 
nim z Atalantą, przed 40 tysięcami 
kibiców. Ludzi, którzy potem wra-
cali do domu komunikacją, pili 
wspólnie piwo w jednym z lokali 
gastronomicznych, świętowali - na 
meczu było wielu mieszkańców 
Bergamo - późniejszego ogniska 
wirusa we Włoszech! Burmistrz 
Bergamo mówi wprost o meczu: 
To była bomba biologiczna! 
To oczywiście uproszczenie, ale 
dobrze pokazuje jak jedno wyda-
rzenie może wpłynąć na miasto, 
gdzie „przekreślone zostały całe 
pokolenia”, jak mówi Burmistrz     
Bergamo Giorgio Gori...
Dlatego apel polskiego Ministra 
Zdrowia Łukasza Szumowskiego 
powinniśmy traktować poważnie.
Śmiertelnie poważnie...
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Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 
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Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

facebook.com/BUFKB.Miklaszewski

 ul. Sikorskiego 16
      (C.H. Rondo)
Kostrzyn nad Odrą

tel. 531 116 637       kostrzyn@wakacje.pl

Wprowadzamy nowe zasady dotyczące kwarantanny i podwyższamy 
kary za jej złamanie, zawieszamy również zajęcia edukacyjne do 10 kwiet-
nia 2020 r. Jednocześnie dziewiętnaście szpitali przekształcamy w szpitale 
zakaźne. Od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce obowiązuje stan 
epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia. Działamy 
profilaktycznie, aby ograniczyć rozszerzanie się koronawirusa. 

Stan epidemi w Polsce
KORONAWIRUS

Wyższe kary 
za nieprzestrzeganie kwarantanny
Państwo nie może być pobłażliwe w czasie, 
gdy miarą jego skuteczności jest liczba zara-
żonych, a ceną za nieposłuszeństwo – czyjeś 
zdrowie lub życie. Dlatego podwyższamy 
kary za nieprzestrzeganie kwarantanny: 
z 5.000 do 30.000 zł.
Jednocześnie, wprowadzamy aplikację, któ-
ra ma pomóc w dochowaniu kwarantanny. 
Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia 
się do lokalnych ośrodków pomocy społecz-
nej, które mogą dostarczać leki, czy artykuły 
spożywcze. Udostępniliśmy również stronę 
grarantanna.pl, gdzie codziennie zamiesz-
czamy różne propozycje aktywności. 
Więcej na temat aplikacji na stronie 11.

Zawieszenie zajęć w szkołach 
i na uczelniach
Zawieszenie zajęć nie oznacza ferii ani wa-
kacji. Lekcje będą odbywać się poprzez plat-
formy e-learningowe. Dzięki czemu dzieci 
i młodzież nie tylko będą bezpieczne, ale 
również będą mogły zdobywać wiedzę oraz 
nowe umiejętności. Określiliśmy zasady 
prowadzenia nauczania na odległość i stwo-
rzyliśmy możliwość oceniania i klasyfiko-
wania uczniów. 
Nowe przepisy będą obowiązywały             
od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

19 szpitali jednoimiennych
Przygotowujemy się na to, że coraz wię-
cej osób będzie potrzebować pomocy me-
dycznej. Dlatego 19 placówek medycznych 
przekształcamy w szpitale zakaźne (ich lista 
dostępna jest na dole strony). W każdym 
województwie będzie tzw. szpital jedno-
imienny, a w  większych regionach dwa. Pla-
cówki te będą zajmować się tylko osobami 
podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. 
Zależy nam na tym, by minimum 10 proc. 
miejsc w przekształconych placówkach to 
były łóżka respiratorowe.

Nowe uprawnienia 
dla ministra zdrowia
Ustawa o chorobach zakaźnych pozwala 
m.in. ministrowi zdrowia wyznaczyć rolę 
personelu medycznego i innych osób, w 
zwalczaniu koronawirusa na terenie Polski. 
Wojewodowie mają takie upoważnienie na 
terenie swoich województw. 

W kolejnych rozporządzeniach minister 
zdrowia może wprowadzić np.:
1. czasowe ograniczenie określonego spo-

sobu przemieszczania się,
2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu 

i używania określonych przedmiotów 
lub produktów spożywczych,

3. czasowe ograniczenie funkcjonowania 
określonych instytucji lub zakładów 
pracy,

4. zakaz organizowania widowisk i innych 
zgromadzeń ludności,

5. obowiązek wykonania określonych 
zabiegów sanitarnych, jeżeli wykona-
nie ich wiąże się z funkcjonowaniem 
określonych obiektów produkcyjnych, 
usługowych, handlowych lub innych 
obiektów,

6. nakaz udostępnienia nieruchomości, 
lokali, terenów i dostarczenia środków 
transportu do działań przeciwepide-
micznych przewidzianych planami 
przeciwepidemicznymi.

źródło: www.gov.pl

aktualne informacje

nt. koronowirusa:

www.gov.pl
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Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma 
szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można na-
tomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, 
zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również 
w  przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszo-
nym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku 
której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia 
do marca każdego roku).

Zostań w domu i nie wychodź, jeśli to nie jest konieczne.

Bezwględnie:
• myj ręce po powrocie do domu, przed posiłkiem, po 

korzystaniu z WC, publicznych środków transportu, 
wizycie w przychodni, szpitalu, itp.

• chusteczki higieniczne są jednorazowe, od razu po uży-
ciu wyrzuć je do zamkniętego kosza,

• unikaj niepotrzebnego kontaktu z innymi, zachowuj 
bezpieczny odstęp od osób kaszlących czy kichających 
(min. 1 m).

Pamiętajmy!
Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wielu 
osób. Dlatego, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa 
należy:
1. Myć często ręce wodą z mydłem lub środ-

kiem odkażającym na bazie alkoholu 
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje 
się on na rękach.

2. Unikać dotykania rękoma oczu, nosa i ust 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być 
skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust 
zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa 
z powierzchni na siebie.

3. Podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta 
i nos zgiętym ramieniem lub jednorazowymi 
chusteczkami - natychmiast wyrzuć chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, 
a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie 
alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kasz-
lu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków 
i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz 
zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

4. Unikać osób chorych    
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą 
a  innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, ki-
chają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony 
wirusem powodującym chorobę układu oddechowe-
go, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod 
ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wi-
rusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz 
wdychać wirusa.

WAŻNE! Nie tylko dla najmłodszych!
Mycie rąk jest jednym z najważniejszych elementów profilaktyki zdrowotnej, które wykonywane 
z odpowiednią częstotliwością i prawidłowo może zapobiegać rozprzestrzenianiu się wielu chorób, 
w tym m.in. chronić przed zakażeniami wywołanymi koronawirusem 2019-nCoV.

Dodatkowe środki ostrożności:
• płać kartą płatniczą zamiast gotówką,
• w publicznych łazienkach wyłączaj wodę z kranu         

łokciem zamiast dłonią,
• wychodząc z łazienki po umyciu rąk nie chwytaj       

klamki, otwieraj drzwi przedramieniem lub barkiem, 
ew. przy pomocy chusteczki jednorazowej, 

• często dezynfekuj telefon komórkowy odpowiednimi 
chusteczkami lub płynami,

• korzystaj ze swojego długopisu, ołówka - nie pożyczaj 
ich od innych osób,

• używaj jednorazowych rękawiczek podczas tankowa-
nia samochodu na stacji benzynowej,

• częściej chodź schodami zamiast jeździć windą,
• unikaj komunikacji miejskiej, więcej chodź pieszo  lub 

korzystaj z roweru, hulajnogi,
• zrezygnuj  z uścisków dłoni.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę       
o  nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej    
gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmę-

czeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-
20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. 
Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób 
z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwier-
dzenia laboratoryjnego.

Obserwuj objawy i reaguj
Każdy pacjent, który przebywał w ostatnim czasie w rejo-
nach epidemicznych i obserwuje u siebie wysoką gorącz-
kę, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinien        
bezzwłocznie powiadomić telefonicznie najbliższą stację     
sanitarno-epidemiologiczną (numer alarmowy dla Gorzo-
wa i powiatu gorzowskiego 604 175 591)
Jeśli objawy chorobowe są nasilone należy zadzwonić 
pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio               
do oddziału zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb 
postępowania medycznego.
Jeśli kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale pacjent nie ma 
jeszcze objawów powinien zostać w domu i aby nie doszło 
do rozprzestrzeniania się wirusa unikać kontaktu z innymi 
osobami.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choro-
by i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym 
towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Rodzicu naucz swoje dziecko:
• myć ręce po powrocie do domu i przed posiłkami,
• kichać i kasłać w łokieć, a nie w dłoń,
• zużytą chusteczkę od razu wyrzucać do śmieci,
• nie pić z jednego kubka/butelki z innymi osobami,
• jeść tylko swoimi sztućcami i nie z jednego talerza,
• używać własnej pomadki ochronnej i nie dzielić się nią 

z innymi.

Rodzice nie powinni:
• całować dzieci w usta,
• oblizywać smoczków,
• karmić dzieci swoimi sztućcami,
• pić ze wspólnej butelki.

800 190 590 to numer infolinii Narodowego        
Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w 
sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Informacja na podstawie materiałów zamieszczonych 
na stronie internetowej Wielospecjalistycznego Szpitala        
Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Sp.z o.o.
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P R Z YJ A Z N E  D L A  C Z Ł O W I E K A ,  Z D R O W E  Z  N AT U R Y
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ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE, W TRKACIE KTÓEGO 

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ 
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE
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redakcja: 21 lutego został Pan wybrany Przewodniczącym 
Rady Powiatu Gorzowskiego. Jako Mieszkaniec Kostrzyna 
nad Odrą cieszę się oczywiście, że to właśnie Pan objął tą 
funkcję. Trudno jednak nie zauważyć, że już od początku 
musiał Pan się zmierzyć z wirusem, który opanował nasz 
kraj. Czy uważa Pan, że zwołanie  Sesji Nadzwyczajnej    
pozwoliło nam się lepiej przygotować do tego zagrożenia?
Andrzej Kail, Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego: 
Była to druga decyzja jaką podjąłem zaraz po objęciu sta-
nowiska. Pierwsza związana była z pozostaniem w Komisji 
Zdrowia Publicznego i to właśnie na posiedzeniu tej Ko-
misji zwróciłem radnym uwagę na konieczność szybkie-
go zwołania posiedzenia Rady Powiatu, na którym choć 
w niewielkim stopniu będziemy mogli przekazać naszym 
mieszkańcom podstawowe wiadomości odnośnie zjawiska 
koronawirusa. Przygotowałem również stosowny w wnio-
sek, który radni skierowali później do mnie. Chciałbym 
zauważyć, że członkowie Komisji Zdrowia Publicznego     
zareagowali natychmiast, dzięki czemu potwierdzili swoje 
zaangażowanie w sprawę zdrowia i życia mieszkańców po-
wiatu. Stosowną informację na temat zagrożenia zamieści-
łem również na swoim profilu na Facebooku. Niestety kilka 
ważnych osób wyśmiało tę inicjatywę. Mam nadzieję, że wi-
rus ominie te osoby i nie zagrozi im ani ich bliskim. 
Byliśmy jednym z pierwszych powiatów w naszym kraju, 
który tak szybko zareagował na grożące niebezpieczeń-
stwo. Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w sposób bardzo profesjonalny przedstawiła 
samo zagrożenie i sposób przeciwdziałania jemu.  Dzięki 
szybkiemu posunięciu organizacyjnemu już na początku 
marca znaliśmy stan przygotowań jednostek powiatowych 
do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się tego zjawiska. 
Przedstawiciele Sanepidu, Wojewody Lubuskiego i Grupy 
Nowy Szpital „uzbroili” obecnych na sesji radnych, burmi-
strzów i wójtów Powiatu Gorzowskiego w informacje na te-
mat zasad i sposobów postępowania w przypadku pojawie-
nia się objawów choroby. Myślę, że szeroko zakrojona akcja 
informacyjna, która była efektem tego spotkania, pozwoliła 
lepiej przygotować się nam, mieszkańcom powiatu na to, co 
dopiero miało nadejść. Informacja w tym momencie była 
najskuteczniejszą bronią w walce z szerzeniem się wirusa.

Warto podkreślić, że był Pan chyba jednym z niewielu prze-
wodniczących rady powiatu, który tak szybko zareagował 
na zagrożenie. Ale przecież na tym spotkaniu się nie skoń-
czyło… Chciałbym w tym miejscu spytać Pana, jaką rolę 
pełni Powiat Gorzowski w walce z koronawirusem?
Andrzej Kail: Tyle mogłem niestety tylko zrobić… Dla 
każdego województwa został ustalony odrębny plan dzia-
łania na wypadek wystąpienia epidemii. Pani Wicestarosta 
Gorzowski Magdalena Słomińska codziennie informuje 
mnie o tym, co dzieje się na froncie walki z wirusem. Jej 
zaangażowanie pozwala sądzić, że Starostwo jest w dobrych 
rękach. Również Starosta Gorzowski angażuje się w prace 
związane z przeciwdziałaniem epidemii. Zwołał Powiatowy 
Sztab Kryzysowy, którego zadaniami jest m.in. koordyno-
wanie  działania we współpracy z PPIS w zakresie ograni-
czenia rozprzestrzeniania się wirusa, organizacja miejsc 
kwarantanny i przewozu osób do tych miejsc, ścisłą współ-
praca z Wojewodą Lubuskim oraz Wojewódzkim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Brakuje mi jednak stałej infor-
macji od niego, a doświadczenie pokazuje, że organizacja 
miejsc kwarantanny w halach sportowych nie była najszczę-
śliwszym rozwiązaniem. Włosi i Hiszpanie w halach sporto-
wych ustawiają niestety trumny…
Najważniejsze jednak to stała akcja informacyjna.  Chciał-
bym w tym miejscu wyrazić ogromne słowa uznania dla 
tych wszystkich ludzi, którzy stoją na pierwszej linii walki 
z wirusem, często narażając swoje własne zdrowie, a nawet 
życie. Serdecznie dziękuję przede wszystkim pracownikom 
służby zdrowia, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicz-
nej, Straży Pożarnej czy innych służb zaangażowanych w tą 
walkę. Słowa uznania kieruję także do Mieszkańców Powia-
tu Gorzowskiego, którzy bardzo odpowiedzialnie podeszli 
do akcji #zostańwdomu.

Choć, jak podkreśla rząd, ta swoista izolacja to najsku-
teczniejszy oręż w walce z koronawirusem to jednak część 
z nas jednak zachoruje. Czy może Pan przypomnieć, gdzie 
Mieszkańcy mogą szukać pomocy?
Przede wszystkim apeluję do Czytelników, aby pozostali 
jednak w domu. Wiem, że jest to trudne, bo problem dotyka 
również mnie osobiście, mojej bliższej i dalszej rodziny, zna-

jomych, przyjaciół, a nawet tych, którzy kiedyś z koronawi-
rusa się śmiali. W obecnej epoce mamy jednak rozwiązania, 
które pomagają nam kontaktować się na odległość i  przy 
okazji proszę Państwa, aby nie pozostawiać nikogo samemu 
sobie. Zwykły telefon może naprawdę dużo zdziałać, poka-
zać „nie jesteś sam”. Jeśli musimy wyjść - trzymajmy się ści-
śle zasad higieny, które chyba już każdemu są dobrze znane  
- proszę jednak Redakcję, aby przypomniała je jeszcze raz 
Czytelnikom. Natomiast jeśli zauważymy u siebie niepoko-
jące objawy, takie jak wysoka gorączka, kaszel czy duszności 
powinniśmy natychmiast zadzwonić do najbliższej stacji sa-
nitarno-epidemiologicznej i powiedzieć o swoich objawach. 
Wspomniany przeze mnie numer to 604 175 591. Być może 
wystarczy kwarantanna - to jednak ustalą specjaliści i po-
informują Państwa o dalszym postępowaniu. Jeśli zajdzie 
taka potrzeba, należy udać się do Wielospecjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy 
ulicy Walczka. Apeluję w tym miejscu o rozwagę i unikanie 
transportu publicznego, aby nie zarazić kolejnych osób - tak 
jak wspomniałem: nie panikujmy, zadzwońmy pod wskaza-
ny przeze mnie numer telefonu. 

Dziękuję bardzo za wyczerpujące informacje. Ale czy Pana 
zdaniem Powiat Gorzowski jest gotowy do scenariusza, 
gdzie lawinowo wzrośnie liczba zachorowań? Jak Pan oce-
nia nasz powiat na tle sytuacji w kraju? 
Tak, jesteśmy przygotowani do walki. Przygotowania roz-
poczęliśmy już na początku marca. Powinienem wierzyć 
w  to, że będzie dobrze i wierzę. Jestem w stałym kontak-
cie ze służbami Wojewody Lubuskiego. Dzięki zaangażo-
waniu Pani Magdaleny Słomińskiej to, co na tą chwilę jest 
najważniejsze, czyli przepływ informacji jest na wysokim 
poziomie. Proszę nie zapominać, że mamy świetnych leka-
rzy i oddane służby medyczne. Jeżeli staniemy na wysoko-
ści zadania i sami nie doprowadzimy do tego, że nie będzie 
miał kto nas leczyć, czyli będziemy mówili prawdę naszym 
ratownikom i lekarzom, damy radę. Mam rodzinę i chciał-
bym, żeby wszystkie rodziny w naszej Małej Ojczyźnie czuły 
się bezpiecznie. Raz jeszcze apeluję jednak do radnych Rady 
Powiatu Gorzowskiego: Proście swoich wyborców, żeby zo-
stali w domu!

O sytuacji w Powiecie Gorzowskim w związku z pandemią koronowirusa rozmawiamy z Panem       
Andrzejem Kailem - Przewodniczącym Rady Powiatu Gorzowskiego.

Powiat Gorzowski jest gotowy?
ROZMOWA PRZEKROJU LOKALNEGO #NieKłamMedyka

„Jeżeli staniemy na wysokości zadania 
i  sami nie doprowadzimy do tego, że nie 
będzie miał kto nas leczyć, czyli bę-
dziemy mówili prawdę naszym ratow-
nikom i lekarzom, damy radę.„
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Tarcza Antykryzysowa - pomoc rządu dla firm
Pakiet ustaw dotyczący tarczy antykryzysowej został 31 marca br. podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pakiet wszedł w życie z dniem 
1 kwietnia 2020 roku, ale jak podkreśla Rząd - trwają już prace nad kolejną wrsją tarczy. Poniżej szczegółowe informacje.
Co to jest tarcza antykryzysowa?
Celem rządu w obliczu pandemii koronawi-
rusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnie-
nie bezpieczeństwa finansowego oraz zdro-
wotnego naszych obywateli i firm. Koszty 
związane z obecną sytuacją gospodarczą 
powinny być rozłożone pomiędzy sektor 
przedsiębiorstw, pracowników, system fi-
nansowy i sektor publiczny w sposób soli-
darny i adekwatny do możliwości, z dbało-
ścią o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia 
społecznego i gospodarczego w Polsce.
Osiągnięciu tego celu służyć ma właśnie 
tarcza antykryzysowa. Szacowana całkowita 
wartość tego pakietu to co min. 10% PKB.
Na pakiet składają się: ustawa a zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); 
ustawa o zmianie ustawy o systemie insty-
tucji rozwoju (PFR). A także projekt ustawy 
o udzielaniu pomocy publicznej w celu rato-
wania lub restrukturyzacji przedsiębiorców 
(polityka nowej szansy), który nie został 
jeszcze uchwalony.
Projekty ustaw opracowały: Ministerstwo 
Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; 
ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA, pod nadzo-
rem KPRM i we współpracy z innymi mini-
sterstwami oraz instytucjami publicznymi.

Tarcza Antykryzysowa to m.in.:
• zwolnienie mikrofirm, które na 29 lute-

go br. zatrudniały do 9 osób, ze składek 
do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) 
– zwolnienie dotyczy składek za przed-
siębiorcę i pracujące dla niego osoby; 
skorzystać mogą także samozatrudnie-
ni z przychodem do 3-krotności prze-
ciętnego wynagrodzenia, którzy opła-
cają składki tylko za siebie;

• świadczenie postojowe w kwocie do ok. 
2 tys. zł  dla zleceniobiorców (umowa zle-
cenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrud-
nionych o przychodzie poniżej 3-krotno-
ści przeciętnego wynagrodzenia;

• dla samozatrudnionych na karcie po-
datkowej świadczenie wyniesie 1300 zł, 
zaś dla zleceniobiorców, których suma 
przychodów z umów cywilnoprawnych 
jest niższa od 1300 zł, wyniesie ono 
kwotę utraconych przychodów;

• dofinansowanie wynagrodzeń pra-
cowników - do wysokości 40% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
i uelastycznienie czasu pracy - dla firm 
w kłopotach;  

• ochronę konsumentów w zakresie nad-
miernego wzrostu cen i innych nie-
uczciwych praktyk;

• czasowe zniesienie opłaty prolongacyj-
nej przy odraczaniu lub rozkładaniu na 
raty należności skarbowych i składko-
wych (ZUS);

• umożliwienie odliczenia od dochodu 
(przychodu) darowizn przekazanych 
na przeciwdziałanie COVID-19;

• korzystniejsze zasady rozliczania straty;
• wsparcie firm transportowych przez 

ARP w refinansowaniu leasingu;
• ułatwienia dla branży turystycznej;
• umożliwienie sklepom (w niedziele 

objęte zakazem handlu) przyjmowania 

towaru oraz wykładania na półki;
• przedłużenie legalnego pobytu i zezwo-

leń na pracę dla obcokrajowców;
• zwalnianie z naliczania kar umownych 

za (związane z epidemią) opóźnienia 
przy realizacji przetargów;

• umożliwienie radzie danej gminy          
odstąpienia, za część roku 2020, od       
pobierania podatku od nieruchomości 
od firm, które przez epidemię korona-
wirusa utraciły płynność finansową;

• przedłużenie bankowych kredytów ob-
rotowych, w oparciu o dane finansowe 
na koniec 2019;

• gwarancje de minimis z BGK;
• dopłaty BGK do odsetek;
• fundusze płynnościowe BGK, PFR 

i  KUKE, w tym możliwość uzyskania 
(przez średnie i duże firmy) z funduszu 
PFR Inwestycje podwyższenia kapitału 
lub finansowania w postaci obligacji, 
łącznie o wartości 6 mld zł.

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób 
ze składek do ZUS przez 3 miesiące
Państwo przejmie na 3 miesiące (za ma-
rzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek 
do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 
9 osób, założonych przed 1 lutego br. Zwol-
nienie dotyczy składek za przedsiębiorcę 
i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia 
mogą skorzystać także samozatrudnieni z 
przychodem w wysokości 300% przeciętne-
go wynagrodzenia, którzy opłacają składki 
tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek 
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Soli-
darnościowy, 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 sza-
cujemy na 9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł za mi-
krofirmy i 2,6 mld zł za samozatrudnionych 
opłacających tylko swoje własne składki.

Świadczenie postojowe dla
zleceniobiorców i samozatrudnionych
Wypłata przez ZUS świadczenia postojowe-
go w związku z przestojem spowodowanym 
epidemią koronawirusa. Świadczenie co do 
zasady wynosi 2.080 zł (80% minimalnego 
wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz 
nieopodatkowane. W przypadku zlecenio-
biorców, których przychód z umów cywilno-
prawnych nie przekracza 1300 zł miesięcz-
nie (50% minimalnego wynagrodzenia), 
świadczenie postojowe wynosi sumę wyna-
grodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. 
Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w 
formie karty podatkowej otrzymają świad-
czenie postojowe w wysokości 1300 zł. 
Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, 
aby przychód w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 
3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. 
Poza tym rozpoczęcie działalności lub za-
warcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 
br. W przypadku osób samozatrudnionych 
przychód w miesiącu poprzedzającym mie-
siąc złożenia wniosku musi spaść o co naj-
mniej 15% w stosunku do miesiąca poprzed-
niego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale 
świadczenie przysługuje także samozatrud-
nionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Dofinansowanie zatrudnienia
Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przed-
siębiorcy w okresie wprowadzonego przez 
przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego 
lub obniżonego wymiaru czasu, w przypad-
ku spadku obrotów gospodarczych:
• nie mniej niż o 15%, obliczony jako sto-

sunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolej-
nych miesięcy w okresie po 01.01.2020 
r., do łącznych obrotów z analogicznych 
2 miesięcy z roku ubiegłego w następ-
stwie wystąpienia COVID 19, lub

• nie mniej niż o 25 %, obliczony jako 
stosunek łącznych obrotów w ciągu do-
wolnie wskazanego miesiąca w okresie 
po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do ob-
rotów z  miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodar-
czych w następstwie wystąpienia koronawi-
rusa, pracownikowi objętemu przestojem 
ekonomicznym pracodawca wypłaca wy-
nagrodzenie w wysokości co najmniej mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki 
środkom z FGŚP pracodawca otrzyma do-
finansowanie do wynagrodzenia w okresie 
przestoju w wysokości 50% minimalnego 
wynagrodzenia plus składki na ubezpiecze-
nia społeczne należne od pracodawcy od 
przyznanych świadczeń, czyli 1.533,09  zł, 
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca, który obniżył wymiar cza-
su pracy w związku ze spadkiem obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia 
koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu 
pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 
0,5 etatu. 

ciąg dalszy na stronie 7 >>>
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KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Strefa w dobie pandemi
Wprowadzone ograniczenia przemieszczania się, organizacji spotkań 
zbiorowych, konferencji i innych działań, w czasie których mogliśmy        
zajmować się pozyskiwaniem kolejnych inwestorów do naszego obsza-
ru oddziaływania spowodowały małe spowolnienie w działalności naszej, 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Różne odbieramy sygnały z rynku. A że 
wszyscy oglądamy telewizję różne też mamy 
nadzieje na przyszłość. Zaraz po wybu-
chu pandemii zwrócili się do nas pierwsi 
inwestorzy z zapytaniem, czego się mogą 
spodziewać po polityce gospodarczej kra-
ju. Jako spółka odpowiedzialna w imieniu                   
Ministerstwa Rozwoju za pewną część poli-
tyki informacyjnej poprosiliśmy ich o chwi-
lę na przemyślenia. Już wtedy trwały gorące 
prace nad przygotowaniem pakietu pomo-
cowego dla firm funkcjonujących w naszym 
kraju. O tym jak ważne są to działania prze-
konujemy się każdego dnia przemieszczając 
się po ulicach naszych miast. 

Szczególnie mikro, mali i średni przedsię-
biorcy narażeni są na problemy związane 
z przedłużającym się okresem ograniczeń 
wywołanych zagrożeniem wirusem. To ci 
przedsiębiorcy poniosą największe szkody 
i to im należy pomóc. Stosując się do zale-
ceń rządu, wystąpiliśmy z zapytaniami do 
naszych inwestorów oraz firm zrzeszonych 
w organizacjach pracodawców, których 
w ostatnim czasie staliśmy się członkiem, 
z zapytaniem jak daleko proponowana Tar-
cza Antykryzysowa wychodzi naprzeciw 
ich oczekiwaniom. Zebrane odpowiedzi, 
sugestie i wnioski przekazaliśmy odwrot-
nie do ministerstwa. Ale to nie tylko to, co 
zajmowało naszą uwagę w ostatnim czasie. 
Otrzymaliśmy prośbę o rozpytanie pośród 
naszych inwestorów, czy ktoś z nich byłby 

w stanie zwiększyć lub przekwalifikować 
chwilowo swoją produkcję, by zaangażować 
się w walkę z koronawirusem. Te zapytanie 
przesłaliśmy szybko do naszych inwestorów 
oraz organizacji pracodawców w lubuskim, 
zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. Na 
odpowiedzi nie trzeba było długo czekać. 
Nawet firmy działające w branży metalowej 
deklarowały wolę wsparcia. Oczywiście listę 
firm chętnych do współpracy nasza admi-
nistracja przesłała bez zbędnej zwłoki do        
stosownych ministerstw. Mobilizujemy                                                             
siebie i innych. 

Pracując bardzo często z domu obsługujemy 
wszystkich tych, którzy się do nas zwracają 
z zapytaniem, z prośbą, z deklaracją współ-
pracy. Wszyscy czekają cierpliwie na czas 
po epidemii. Cierpliwość narażona  jest 
jednak mocno na próbę. Miejmy nadzieję, 
że wspólnie uda się nam przezwyciężyć nie 
tylko koronawirusa, ale przede wszystkim 
spowolnienie gospodarcze, które ten wirus 
spowoduje. 

Niektóre telefony pozwalają wierzyć, że 
duch przedsiębiorczy w Polakach będzie 
trwał, gdyż dzwonią ci  inwestorzy, którzy 
chcą stworzyć coś nowego. 

Andrzej Kail
Dyrektor ds. marketingu
K-S SSE S.A.  
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Z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie 
może być niższe niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru 
czasu pracy. Przy tak obniżonym wymia-
rze czasu pracy Fundusz dofinansuje mak-
symalnie do wysokości 40% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzed-
niego kwartału ogłaszanego przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego plus 
składki na ubezpieczenia społeczne należne 
od pracodawcy od przyznanych świadczeń. 
tj. 2 452,27 zł.
Oba świadczenia przysługiwać będą przez 
łączny okres 3 miesięcy przypadających od 
dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. 
Rada Ministrów może, w celu przeciwdzia-
łania skutkom gospodarczym COVID-19, 
w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten 
okres, mając na względzie okres obowiązy-
wania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Wnioski mogą być składane elektronicznie, 
do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów 
Pracy.

Uelastycznienie czasu pracy
Pracodawca dotknięty skutkami epidemii 
koronawirusa będzie mógł skrócić dobo-
wy czas nieprzerwanego odpoczynku dla 
pracownika z obecnych 11 godzin do 8                 
(z gwarancją oddania pracownikowi równo-
ważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), 
a tygodniowy czas takiego odpoczynku  z 35 
do 32 godzin. W porozumieniu ze związka-
mi zawodowymi albo – gdy nie ma związ-
ków (z przedstawicielami pracowników)
będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar 
czas pracy do 12 godzin (równoważny sys-
tem czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy 
do maksymalnie 12 miesięcy.

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:
• Przesunięcie terminu płatności zali-

czek na podatek od wypłacanych wy-
nagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.                      

do 1 czerwca 2020 r.
• Przesunięcie obowiązku składania no-

wego pliku JPK_VAT z deklaracją dla 
dużych podatników z 1 kwietnia na 
1 lipca 2020 r.;

• Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia 
na 1 lipca 2020;

• Brak sankcji za złożenie deklaracji po-
datkowej i zapłaty podatku po termi-
nie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 
roku;

• Firmy, które są podatnikami CIT, będą 
miały wiecej czasu na złożenie zeznania 
rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. 
Termin został dla nich wydłużony do 
31 maja br. Organizacje pozarządowe 
będą to mogły zrobić do 31 lipca;

• Przesunięcie obowiązku utworzenia 
Pracowniczych Planów Kapitałowych 
w średnich przedsiębiorstwach (II etap 
wdrożenia PPK). Nowe maksymalne 
terminy, to: 27 października 2020 r. na 
zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 
10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy 
o prowadzenie PPK.

• Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obo-
wiązku zgłoszenia informacji do Cen-
tralnego Rejestru Beneficjentów Rze-
czywistych (ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy);

• Wydłużenie terminu na złożenie in-
formacji o cenach transferowych do 30 
września 2020 r.;

• Wydłużenie terminu na złożenie zawia-
domienia o dokonaniu zapłaty powyżej 
15 tys. złotych na rachunek niezamiesz-
czony w wykazie podatników VAT, o 
którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 
o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);

• odroczenie podatku od sprzedaży deta-
licznej do 1 stycznia 2021 r.;

Informacje o wszystkich narzędziach, ja-
kie oferuje Tarcza, i sposobach wniosko-
wania o pomoc znaleźć można na urucho-
mionej właśnie stronie internetowej: 
www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa
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KORONOWARIUS

UWAGA! Aktualne zasady i ograniczenia
Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do kon-
kretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj -  informuje Ministerstwo Zdrowia na oficjalnym serwisie internetowym.

OGRANICZENIA 
W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania 
się, podróżowania, przebywania w miej-
scach publicznych.
Na czym polega? Wychodzenie z domu     
powinno być ograniczone do absolutnego 
minimum, a odległość utrzymana od innych 
pieszych powinna wynosić co najmniej 2 m.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
• dojazdu do i z pracy (dotyczy to także 

zakupu towarów i usług związanych 
z zawodową działalnością),

• wolontariatu na rzecz walki z CO-
VID-19 (dotyczy to pomocy osobom 
przebywającym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny wychodzić 
z domu),

• załatwiania spraw niezbędnych do      
życia codziennego (do czego zalicza 
się np., niezbędne zakupy, wykupienie 
lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad 
bliskimi),

• wykonywania czynności związanych z 
realizacją zadań określonych w ustawie 
- Prawo łowieckie i ustawie o ochronie 
zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt oraz zakupu towa-
rów i usług z nimi związanych.

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ 
NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób 
do 18 roku życia poza domem bez opieki 
dorosłego.
Na czym polega? Dzieci i młodzież, które 
nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść 
z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, 
opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego 
usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko 
w określonych przypadkach:
• dojazdu do i z pracy, 
• wolontariatu na rzecz walki z pandemią 

COVID-19,
• czy też załatwiania spraw niezbędnych 

do życia codziennego.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, 
PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD

I ROWERÓW MIEJSKICH
Ograniczenie dotyczy: przebywania na te-
renach zielonych, pełniących funkcje          
publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, 
zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów                            
botanicznych i zoologicznych, i ogródków 
jordanowskich. Zakaz obejmuje również 

plaże. Nie będzie można także korzystać z 
rowerów miejskich.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbioro-
wym transportem publicznym.
Na czym polega? W autobusie, tramwaju 
lub metrze tylko połowa miejsc siedzących 
może być zajęta. Najlepiej - żeby co dru-
gie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli 
miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na 
jego pokładzie może znajdować się maksy-
malnie 35 osób.

SAMOCHODY WIĘKSZE 
NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samo-
chodami większymi niż 9-osobowe i zbioro-
wym transportem prywatnym.
Na czym polega? W samochodzie powyżej 
9 miejsc siedzących maksymalnie połowa 
miejsc może być zajęta.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samocho-
dów osobowych.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ 
Ograniczenie dotyczy: organizowania 
zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszel-
kich zgromadzeń, spotkań, imprez czy ze-
brań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie 
dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są zakłady pracy. 
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić 
dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim 
pracownikom. I tak:
• pracownicy mają obowiązek używania 

rękawiczek lub muszą mieć dostęp do 
płynów dezynfekujących,

• stanowiska pracy poszczególnych osób 
muszą być oddalone od siebie o co naj-
mniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić 
takiej odległości (1,5m) z obiektywnych 
względów – np. dlatego, że linia produk-
cyjna na to nie pozwala - ma prawo odejść 
od tej zasady, ale tylko pod warunkiem 
zapewniania środków ochrony osobistej 
związanej ze zwalczaniem epidemii.

GALERIE HANDLOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i 
centrów handlowych.
Na czym polega? Działalność handlową 
w  galeriach handlowych mogą prowadzić 
jedynie branże:

• spożywcza,
• kosmetyczna,
• artykułów toaletowych i środków czystości,
• wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
• artykułów remontowo-budowlanych,
• prasowa,
• artykułów dla zwierząt,
• paliw. 
Ważne! W galeriach mogą być świadczo-
ne usługi medyczne, bankowe, pocztowe, 
ubezpieczeniowe, pralnicze lub gastro-
nomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie                      
galerii z handlu wyłączone są natomiast 
tzw. wyspy handlowe.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE,
NA TARGU I POCZCIE

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów 
przebywających w jednym czasie na terenie 
sklepu, na targu i poczcie

Na czym polega? 
Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak 
i wielkopowierzchniowego), a także do 
każdego lokalu usługowego może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba 
wszystkich kas lub punktów płatniczych 
pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w 
sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na 
terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy 
i punkty usługowe mogą przyjmować i ob-
sługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku    
życia. W pozostałych godzinach sklepy i 
lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. 
W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wy-
łączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch go-
dzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać 
także tych, dla których nabycie leku lub 
środka spożywczego specjalnego przezna-
czenia jest konieczne ze względu na nagłe 
zagrożenie życia lub zdrowia.

Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może 
przebywać maksymalnie tyle osób, ile wy-
nosi liczba punktów handlowych pomnożo-
na przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze 
jest 20 takich punktów, to na jego terenie 
może przebywać w jednym momencie mak-
symalnie 60 klientów.

Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jed-
nym momencie tyle osób, ile wynosi licz-
ba okienek pocztowych pomnożona prze 
2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas 
w  jednym momencie na jej terenie może 
przebywać 10 osób.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE
SKLEPY BUDOWLANE

Na czym polega? W weekendy wielkopo-
wierzchniowe sklepy budowlane będą za-
mknięte.

SALONY FRYZJERSKIE, 
KOSMETYCZNE I TATUAŻU 

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszyst-
kich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, 
salonów tatuażu i piercingu.
Na czym polega? Zamknięte zostają bez 
wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, ko-
smetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych 
usług nie będzie można realizować również 
poza salonami np. wizyty w domach nie 
wchodzą w grę.

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarze-
niach o charakterze religijnym.
Na czym polega? W mszy lub innym obrzę-
dzie religijnym nie może uczestniczyć jed-
nocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z 
tego osoby sprawujące posługę (w przypad-
ku pogrzebów – osoby zatrudnione przez 
zakład pogrzebowy).
Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wy-
darzeniach religijnych za pośrednictwem 
telewizji, radia czy internetu.

GRANICE POLSKI
Ograniczenie dotyczy:  przekraczania gra-
nic Polski przez cudzoziemców
Na czym polega? Granice naszego kraju 
mogą przekraczać tylko i wyłącznie: 
• obywatele RP,
• cudzoziemcy, którzy są małżonkami 

albo dziećmi obywateli RP albo pozo-
stają pod stałą opieką obywateli RP,

• osoby, które posiadają Kartę Polaka,
• dyplomaci,
• osoby posiadające prawo stałego lub 

czasowego pobytu na terenie RP lub 
pozwolenie na pracę,

ciąg dalszy na stronie 9 >>>
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>>> ciąg dalszy ze strony 8

• w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, komendant placówki Straży 
Granicznej - po uzyskaniu zgody Ko-
mendanta Głównego Straży Granicz-
nej - może zezwolić cudzoziemcowi na 
wjazd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w trybie określonym w ustawie 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

• cudzoziemcy, którzy prowadzą środek 
transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie.  

ZDALNE NAUCZANIE
LEKCJE W INTERNECIE

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach 
i na uczelniach
Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie 
w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie 
odbywają się stacjonarnie, a przez Inter-
net za pomocą platform e-learningowych. 
Lekcje na odległość prowadzone są według 
określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie 
na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą 
znaleźć materiały dydaktyczne zgodne    
z aktualną podstawą programową.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, 
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
w przypadku zamknięcia żłobka, przed-
szkola, szkoły lub klubu dziecięcego.  

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Ograniczenie dotyczy: działalności żłob-
ków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
Zalecenia: Działalność żłobków, klubów 
dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. 
Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców 
w  czasie ich zawieszenia, powinna zostać 
uregulowana w statucie żłobka, jak również 
w umowie z rodzicami.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, 
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
w przypadku zamknięcia żłobka, przed-
szkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności restau-
racji, kawiarni czy barów.
Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie 
czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na 
wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wy-
dawania posiłków czy napoi na miejscu. 

KULTURA
Ograniczenie dotyczy: działalności insty-
tucji kultury
Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury po-
zostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie 
sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, klu-
by filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała 
działalność  związana z kulturą.
Ważne! Do odwołania zamknięte pozosta-
ją również: siłownie, baseny, kluby fitness 
i taneczne. 

KWARANTANNA 
Ograniczenie dotyczy: osób, które:
• wracają z zagranicy,
• miały kontakt z osobami zakażonymi 

(lub potencjalnie zakażonymi) korona-
wirusem,

• przekraczają granicę w celu podejmo-
wania pracy na terytorium państwa 
sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 
27.03.2020),

• mieszkają z osobą, która będzie kiero-
wana od 1 kwietnia na kwarantannę.

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. 
Przez ten czas:
• w żadnym wypadku nie można opusz-

czać domu,

• spacery z psem, wyjście do sklepu czy 
do lekarza są zakazane,

• w przypadku, gdy osoba poddana kwa-
rantannie ma bliskie kontakty z innymi 
osobami w domu - one również muszą 
zostać poddane kwarantannie,

• w przypadku występowania objaw 
choroby (złe samopoczucie, gorączka, 
kaszel, duszności), należy koniecznie 
zgłosić to telefonicznie do stacji sani-
tarno-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie 
ma możliwości spędzenia jej w domu, to 
wojewodowie mają przeznaczone lokale na 
kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła 
się udać.

Ważne! 
Policja w ramach patroli odwiedza osoby, 
które są objęte kwarantanną i sprawdzają, 
czy pozostają w miejscu swojego zamiesz-
kania. Przepisy przewidują możliwość 
nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na 
te osoby, które kwarantanny nie przestrze-
gają. Decyzja, co do konkretnej wysokości 
kary jest zawsze indywidualna. 

Ważne! 
Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz moż-
liwości spędzenia kwarantanny w domu, to 
wojewodowie mają przeznaczone lokale na 
kwarantannę. 

źródło: www.gov.pl

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy zdrowych osób, które 
miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. 
Obejmowani są nią także wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski z zagra-
nicy. Od 1 kwietnia osoby objęte kwarantanną będą miały obowiązek                        
korzystania z aplikacji kwarantanna domowa

Kwarantanna domowa
UWAGA! APLIKACJA

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, 
w którym przebywasz, podstawową ocenę 
stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie 
zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w naj-
potrzebniejsze artykuły osobom, które nie 
mają takiej możliwości samodzielnie. To 
także szybki dostęp do niezbędnych w cza-
sie kwarantanny informacji i specjalnej dla 
osób odbywających kwarantannę infolini.
Aplikację Kwarantanna domowa można po-
brać z App Store lub Google Play. Po jej za-
instalowaniu trzeba ją jeszcze zarejstrować 
za pomocą telefonu. 

Konto zostanie zweryfikowane po wprowa-
dzeniu kodu, który przesłany zostanie przez 
wiadomość SMS.

WAŻNE! Najpierw SMS, później aktywa-
cja. Otrzymanie SMS-a jest kluczowe. To 
znak, że dane są w bazie danyh i że można 
rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aplika-
cję aktywuje się po przybyciu na miejsce 
odbywania kwarantanny.

Trzeba pamiętać, żeby telefon był naładowa-
ny - aplikacja będzie prosić co jakiś czas o 
przesłanie zrobionego sobie zdjęcia (selfie).
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UWAGA! Z końcem marca wszystkie osoby przekraczające granice państwową są objęte 
obowiązkową, 14-dniową kwarantanną.

Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są:
• kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu      

drogowego (w tym międzynarodowego transportu kombinowanego).
• kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu        

drogowego (w tym międzynarodowego transportu kombinowanego) powracający        
innymi środkami transportu w celu odbycia odpoczynku.

• kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie 
drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Powyższe zwolnienie obejmuje również kierowców innych środków transportu (busów), 
którymi przewożeni są kierowcy zawodowi udający się na odpoczynek do Polski, wyko-
nywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności 
gospodarczej w zakresie przewozu drogowego w ramach międzynarodowego transportu 
drogowego (w tym międzynarodowego transportu kombinowanego).

Dotyczy to również kierowców zatrudnionych u przedsiębiorcy zagranicznego.

Apelujemy, aby podczas przewożenia kierowców busami na odpoczynek w pojeździe          
zachowane zostały odległości pozwalające na zachowanie odpowiednich warunków     
higienicznych.

Dokumenty potrzebne do przekroczenia granicy
Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest           
wykonywany transport drogowy powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:
• krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem - kodem 95, który potwierdza uzyska-

nie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
• świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa                            

członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego        
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy, którzy są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej powinni dodatkowo upraw-
dopodobnić okoliczność zatrudnienia u polskiego przedsiębiorcy poprzez okazanie                                
dowodu (np. zaświadczenia, umowy o pracę) zatrudnienia wystawionego przez praco-
dawcę, w formie papierowej lub elektronicznie. W sytuacji uniemożliwiającej okaza-
nie ww. dowodu, okoliczność zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo         
potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.
W przypadku pytań prosimy o kontaktowanie się z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:
• pod numerami telefonu 95 785 13 00 lub 95 785 13 26
• lub wysyłając maila na adres: koronawirus@lubuskie.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki podał szczegóły związane z nowymi ure-
gulowaniami dotyczącymi obowiązkowej kwarantanny po powrocie     
do Polski. Którzy kierowcy zwolnieni z kwarantanny? Wojewoda wyjaśnia.

Kierowca na granicy
SŁUBICE / KOSTRZYN NAD ODRĄ
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PIŁKA NOŻNA

Pakiet pomocowy PZPN to miliony złotych dla piłki! 
W piątek, 27 marca 2020 roku, odbyła się wideokonferencja Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka oraz Sekretarza Generalnego 
PZPN Macieja Sawickiego z Członkami Zarządu PZPN, poświęcona dyskusji na temat nadzwyczajnej sytuacji w jakiej znalazła się polska piłka w związku 
z wprowadzeniem początkowo stanu zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanu epidemii.
W trosce o całą polską rodzinę piłkarską, a w szczególności o 
zapewnienie integralności oraz ciągłości rozgrywek piłkar-
skich w Polsce, Zarząd PZPN zainicjował prace nad wpro-
wadzeniem pakietu pomocowego, obejmującego wszelkie 
aspekty działalności piłkarskiej. Wymienione projekty mają 
na celu w szczególności ułatwić klubom piłkarskim zrzeszo-
nym w PZPN funkcjonowanie w aktualnej sytuacji, ale rów-
nież umożliwić właściwe dostosowanie się do nieuchron-
nych zmian w nadchodzącej piłkarskiej rzeczywistości.

I. W SEZONIE 2019/2020
1. Nagrody w Pro Junior System PZPN
PZPN utrzyma projekt Pro Junior System na dotychczaso-
wym poziomie i wypłaci klubom nagrody w pełnej wysoko-
ści, pomimo nierozegrania pełnego sezonu.
Kwota - 18.100.000 zł

2. Wsparcie solidarnościowe
PZPN wprowadzi system wsparcia solidarnościowego dla 
klubów, które nie uzyskają nagród w programie Pro Junior 
System w sezonie 2019/2020:
• I liga: po 120.000 zł na klub (11 klubów
• II liga: po 100.000 zł na klub (11 klubów
• III liga: po 20.000 zł na klub (56 klubów) 

Wsparcie solidarnościowe otrzymają wszystkie kluby 
uczestniczące w rozgrywkach I, II i III ligi. Po zakończe-
niu programu Pro Junior System kluby, które zajęły miejsca 
premiowane, otrzymają różnicę pomiędzy kwotą należną za 
zajęcie danego miejsca w PJS, a kwotą wypłaconą w ramach 
wsparcia solidarnościowego.
Kwota - 3.540.000 zł

II. W SEZONIE 2020/2021
1. Dofinansowanie klubów Ekstraklasy, I, II i III ligi
PZPN dofinansuje kluby ESA (30 mln zł), I (10 mln zł),                            
II (6 mln zł) i III (4 mln zł) ligi. Przekazane środki mają     
pomóc zachować ciągłość szkoleniową w klubach, w 
szczególności w obszarze piłki juniorskiej i młodzieżowej.                            
Konkretna kwota przypadającą na klub w ESA, I, II i III        
lidze będzie uzależniona od liczby klubów biorących udział 
w rozgrywkach w sezonie 2020/2021.
Ostateczna decyzje w zakresie podziału środków przezna-
czonych dla klubów Ekstraklasy zostanie podjęta po konsul-
tacji z klubami i władzami spółki Ekstraklasa S.A.
Kwota - 50.000.000 zł
2. Nagrody w Pro Junior System PZPN
PZPN nadal prowadzić będzie program Pro Junior System 
na dotychczasowym poziomie. Kwota - 18.100.000 zł
3 Wsparcie rozwoju Piłki kobiecej
PZPN utrzyma przyjęty w 2019 roku plan rozwoju projek-
tów dedykowanych piłkarstwu kobiecemu wraz z reorgani-
zacją systemu kobiecych rozgrywek seniorskich i młodzie-
żowych zakładający:
• reorganizację rozgrywek szczebla centralnego:
• zwiększenie nagród finansowych w Ekstralidze oraz 

Pucharze Polski kobiet;
• utworzenie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 

i Centralnej Ligi Juniorek U-15;
• wdrożenie programu premiowania klubów za udział 

zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji Polski;
• uruchomienie Programu Talent PRO, ubezpieczenia 

zawodniczek i Scoutingu: 700.000 zł.

Jednocześnie PZPN podwoi w sezonie 2020/2021 dofinan-
sowanie klubów piłki kobiet odpowiednio.
Kwota - plan rozwoju piłkarstwa kobiecego: 7.600.000 zł

4. Zawieszenie opłat w rozgrywkach seniorskich od III 
ligi do C klasy
Łączny koszt:
• 6.200.000 zł: dofinansowanie WZPN w związku z przej-

ściem na opłaty ryczałtowe;
• 2.500.000 zł: pokrycie przez PZPN opłat ryczałtowych 

na sezon.
Kwoty przekazane przez PZPN na pokrycie opłat ryczał-
towych, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przeznaczą na 
zakup sprzętu sportowego, dedykowanego dla drużyn mło-
dzieżowych uczestniczących w oficjalnych rozgrywkach 
prowadzonych przez dany WZPN.
Kwota - 8.700.000 zł

5. Piłka juniorska
PZPN utrzyma wprowadzone w 2018 roku całkowite zwol-
nienie klubów z obowiązku ponoszenia opłat związanych 
z uczestnictwem w rozgrywkach juniorskich (zgodnie z 
Uchwałą nr IV/79 z 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN).

6. Nagrody w Totolotek Pucharze Polski
PZPN zwiększy, na każdym etapie o ponad 50 %, wysokość 
nagród finansowych dla klubów uczestniczących w Pucha-
rze Polski na szczeblu centralnym. Od sezonu 2020/2021 
w rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski od 1/32 finału 
na boisku będzie musiało występować dwóch zawodników 
młodzieżowców, tj. 22 lata i młodsi (rocznik 1999 i młodsi).
Kwota - nagrody - 10.000.000 zł


