
Raport 26 marca 

ALBANIA 

Informacje 

19 marca premier Albanii przedstawił plan finansowy, który ma przełożyć się na zmniejszenie 

skali kryzysu, spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Przewiduje on: 

 25 mln dolarów Ministerstwu Zdrowia na zakup niezbędnego sprzętu oraz wsparcie 

pracowników służby zdrowia, 

 100 mln dolarów przedsiębiorstwom mającym problem z wypłacaniem wynagrodzeń 

pracownikom, 

 65 mln dolarów na pomoc ludziom potrzebującym, małym przedsiębiorstwom  

i osobom bezrobotnym, 

 20 mln dolarów Ministerstwu Obrony na operacje humanitarne, 

 10 mln dolarów do funduszu rezerwy Rady Ministrów na wypadek sytuacji 

nadzwyczajnych, 

 zniesienie opłat za opóźnienia w spłatach rachunków za energię dla małych 

przedsiębiorstw i rodzin. Ponad 200 tys. obywateli ma zostać objętych tego rodzaju 

pomocą, która będzie sfinansowana z budżetu państwa (koszt: 150 mln 

dolarów),przesunięcie terminu płatności podatku dochodowego na drugą połowę roku 

dla przedsiębiorstw posiadających obroty w wysokości od 20-140 tys. dolarów.” 

Źródło: https://ies.lublin.pl/komentarze/albania-wojna-z-pandemia-koronawirusa-covid-19-

149-52-2020?fbclid=IwAR14Fx-mWFh14-aBQrLmqIHTHxGAemsGQ4H4yd-

XajjMk1c0qYaRvnfLyDI 

 

AUSTRIA 

Liczby 

Stan 26.03.2020, 08:00  

 

 35 995 przeprowadzonych testów 

 5 888 potwierdzonych przypadków 

 34 osoby zmarły 

 

Informacje federalnie 

 Powołanych 3 tys. rezerwistów (z 10 000) do pomocy w walce z koronawirusem 

 Akcje do starszych osób i osób z osłabioną odpornością, wzór kartki jaką można 

wywiesić w bloku, że jest się chętnym pomoc z nr mieszkania i telefonu. 

 Uruchomione specjalne infolinie gdzie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje nt 

sytuacji związanej z pandemia, albo gdzie szukać pomocy. 

 Na stronie intergrationsfonds Oesterreich informacje w wielu językach, także po 

polsku: https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/pl/ 

 



Wiedeń (ok. 2 mln mieszkańców): 

 Placówki edukacyjne nie prowadzą zajęć. 

 Burmistrz Wiednia nagrywa przemówienia do mieszkańców, które publikowane są na 

stronie internetowej miasta. 

 Parki w mieście pozostają otwarte (place zabaw pozamykane). 

 Obniżono opłaty za parkowanie w mieście. Komunikacja publiczna kursuje wg 

weekendowych rozkładów. 

 Uruchomionych zostało kilka linii informacyjnych dla mieszkańców. 

 Telewizja edukacyjna dla uczniów 

Pomoc przedsiębiorcom - specjalny pakiet pomocowy: 

 10 mln euro poręczenia dla wzmocnienia płynności dla małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

 20 mln euro fundusz pomocowy dla firm jednoosobowych  i najmniejszych 

przedsiębiorców (do 10 zatrudnionych) – bardzo uproszczone procedury dotacji 

 2 mln dla małych i średnich przedsiębiorstw na uruchomienie pracy w trybie Home 

Office (na zakup sprzętu, oprogramowania, szkolenie) 

 3 mln na zwiększenie budżetu dla funduszu promocji zatrudnienia (lokalny fundusz) 

również pomoc w szukaniu pracy w przypadku zwolnienia 

Graz (ok. 500 000 mieszkańców): 

 Graz uruchomiło natychmiastową pomoc dla przedsiębiorców w kwocie 3 mln euro. 

Zwolnienia z opłat albo obniżenia stawek. 

 Brak opłat za ogródki gastronomiczne do końca 2020. 

 20% zniżki opłaty za wodę. 

 Dopłata dla przedsiębiorców do prądu. 

 Czynsze miejskich lokali dla przedsiębiorców zostały anulowane (na czas epidemii), 

apel do osób prywatnych  o obniżenie stawek 

Źródła: https://www.oesterreich.gv.at/, https://www.integrationsfonds.at/coronainfo, 

https://coronavirus.wien.gv.at/site/wirtschaft/, https://www.austria.info/pl/informacje-

ogolne/koronawirus-w-austrii, https://www.graz.at/ 

 

CHORWACJA 

Liczby 

 481 chorych 

 1 osoba zmarła 

CZECHY 

Liczby 

 1775 osób zakażonych 

 6 osób zmarło 

 

 

https://www.oesterreich.gv.at/
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo
https://coronavirus.wien.gv.at/site/wirtschaft/
https://www.austria.info/pl/informacje-ogolne/koronawirus-w-austrii
https://www.austria.info/pl/informacje-ogolne/koronawirus-w-austrii
https://www.graz.at/


Ułatwienia dla firm: 

 Skrócony czas pracy w firmach 

 Państwo dopłaci 80 procent do zarobków tych pracowników, których firmy nie mogą 

normalnie funkcjonować, bo przynajmniej 30 procent załogi znalazło się na 

kwarantannie lub pod opieką medyczną.  

 80 procent pensji od państwa należy się także pracownikom, których zakład pracy 

musiał ograniczyć produkcję z powodu na przykład braku surowców.   

 Połowę pensji czeski rząd wypłaci pracownikowi w przypadku przerwy w produkcji 

spowodowanej spadkiem popytu. 

 Propozycja zawieszenia na czas epidemii oraz kolejnych trzech miesięcy programu 

rejestrowania podatku VAT za pośrednictwem kas fiskalnych (potrzebna zgoda 

parlamentu). 

 

Informacje 

 Obowiązek przebywania poza domem w maseczkach, szalikach lub chustach 

zasłaniających usta i nos 

 W godz. 10-12 zakupy tylko seniorzy lub osoby zaopatrujące je  

 W sklepach nakaz czyszczenia koszyków oraz wózków po każdym ich użyciu, drzwi i 

klamki muszą być dezynfekowane co najmniej co godzinę. 

 Ewentualna rezygnacja z egzaminów maturalnych. 

Źródła: htpps://onemocneci-aktualne.mzcr.cz, city of prague fb 

 

FINLANDIA 

Liczby 

 926 wykryte zakażenia 

 5 osób zmarło 

Informacje 

Helsinki (źródło: https://www.hel.fi/helsinki/en): 

 Fundusz 300 tys. euro na wsparcie sektora kultury i sportu, granty do 5 tys. euro na 

innowacyjne pomysły dot. angażowania mieszkańców w aktywności kulturalne i 

sportowe w warunkach epidemii. 

 Wydłużenie termin płatności za usługi miejskie z 30 do 60 dni (dot. płatności pow. 100 

euro). 

 Przełożenie terminu płatności za najem lokalu od miasta przez przedsiębiorców 

dotkniętych skutkami epidemii o 3 miesiące. 

 Miasto oferuje na wynajem blisko 2500 mieszkań dla osób podejmującym pracę w 

sektorach dotkniętych niedoborem pracownikom na nowych warunkach. 

 

 

 

http://onemocneci-aktualne.mzcr.cz/
https://www.hel.fi/helsinki/en


FRANCJA 

Liczby 

 25 233 potwierdzonych przypadków 

 1 331 osób zmarło od początku epidemii (wzrost od wczoraj 231) 

 12 072 liczba chorych w szpitalach 

 4 085 ósb wyzdrowiało od 1 marca  

Źródło: informacja Ministersta solidarności i zdrowia z 25 marca ( godz. 14.00) 

Informacje 

Paryż, działania miasta (dobre praktyki) 

 Zamrożenie opłat pobieranych przez miasto i swoich podwykonawców dla 

przedsiębiorców i stowarzyszeń, których działalność została wstrzymana. 

 Zamrożenie opłat za tarasy, ogródki i zajęcie przestrzeni publicznej w związku z 

prowadzoną działalnością. 

 Zniesienie opłat za parkowanie na obszarze całego Paryża.  

Inne działania skierowane do wszystkich mieszkańców: 

 Akcja „kwarantanna - co robić w domu?” – miasto publikuje listę wydarzeń 

kulturalnych, muzeów, filmiki z treningami. 

 Baza sprzedawców i restauratorów proponujących dania na wynos i z dowozem 

 Baza ofert pomocy międzysąsiedzkiej. 

 Codziennie o 20.00 akcja „oklaski” dla zaangażowanych służb medycznych i innych.  

 W weekendy parki, skwery, bulwary, Pola Marsowe i inne popularne miejsca spacerowe 

są zamknięte i pilnowane przez służby.  

 

GRUZJA 

Statystyki (źródło: https://stopcov.ge/en): 

Liczby 

 77 osoby potwierdzone zachorowania ( w tym 10 osób wyzdrowiało) 

 4346 osób kwarantanna 

 247 osoby pod nadzorem szpitalnym 

Informacje 

 Rząd odroczy zapłatę podatku od nieruchomości i podatków dochodowych o cztery 

miesiące dla hoteli, restauracji, biur podróży, firm transportowych i turystycznych w 

Gruzji. To pozostawi ponad 100 milionów zasobów finansowych GEL w tym sektorze w 

ciągu czterech miesięcy (marzec, kwiecień, maj, czerwiec) 

Źródło: https://agenda.ge/en/news/2020/782 

 Rząd gruziński zadeklarował pomoc terenom, nad którymi stracił kontrolę i 

okupowanym przez Rosję (Abchazja i Osetia Południowa)  

 



 

HISZPANIA 

Liczby 

 56 188 zakażeń (wzrost o 6673 przypadki w ciągu ostatniej doby - w tym wicepremier.  

 442 osób zmarło 

 4089 ogólna liczba ofiar śmiertelnych  

Informacje 

 Hiszpania zwróciła się o pomoc humanitarną do NATO. 

 Zwolniono z pracy setki tysięcy ludzi, którym państwo płaci 70 procent pensji brutto 

przez 4 miesiące pandemii. 

 Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał Unię Europejską, aby opracowała "nowy plan 

Marshalla". Miałby służyć odbudowie gospodarki na Starym Kontynencie i usprawnieniu 

walki z pandemią. 

HOLANDIA 

Liczby 

 6412 osób zakażonych 

 276 osób zmarło 

Informacje 

 Prowincja Utrecht wprowadziła aplikację do samodzielnego zbadania symptomów 

choroby oraz do kontaktu z ekipą lekarzy, którzy udzielają porad medycznych.  

 W Rotterdamie hala wielofunkcyjna Ahoy na 15.000 osób (w której miał odbyć się finał 

Eurowizji 2020) jest rozważana jako miejsce na awaryjny szpital dla pacjentów z 

koronawirusem.  

LITWA (KOWNO) 

Liczby 

 299 osób zakażonych 

 4 osób zmarło 

Informacje 

 W weekend 22-23 marca uruchomiono platformę zrzeszającą start-upy, innowacyjny 

biznes, entuzjastów nowych technologii, która ma pozwolić stworzyć i wprowadzić 

realne rozwiązania do walki z problemami spowodowanymi epidemią COVID-19   

 Miejska biblioteka zaprojektowała i wykonała w 3D uchwyt pozwalający na otwarcie 

drzwi bez dotykania klamki. 

 

 

 

 



NIEMCY 

 
DREZNO, Saksonia, m. partnerskie 

pakiet 
gospodarczy  
 

 

 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (< 10 
pracowników, max. 2 mln. obrotu) dotacja w formie ryczałtu w 
wysokości 1.000 euro, bezzwrotna 

 odroczenie (bezodsetkowe) podatku od działalności gospodarczej 
dla przedsiębiorców (do 31.08.2020) 

 

pakiet  
na teraz 

 finansowe wsparcie dla Polaków, pracujących w szpitalach na 
terenie Saksonii. Dofinansowanie wynosi 40 Euro za dzień  

AKCJE 
SPOŁECZNE 

 muzyk orkiestrowy Torsten Vogel wraz ze swoim synem grają 
koncert codziennie o godz. 18.00 na rynku w Hoyerswerda  

 

BERLIN stolica Niemiec i zarazem kraj związkowy 

pakiet 
gospodarczy  
 

 samozatrudnieni + wolne zawody + mikroprzedsiębiorstwa (< 5 
pracowników) 5.000 Euro  (środki Berlina) oraz do 9.000 
Euro (środki państwowe) 

 wolne zawody + mikroprzedsiębiorstwa (od 5 do 10 
pracowników) do 15.000 Euro (środki państwowe) 

 warunek: siedziba firmy w Berlinie 
 dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych po akceptacji wniosku. 

pakiet  
na teraz 

 do 19 kwietnia małe placówki handlowe otwarte w niedziele i 
święta 

  

AKCJE 
SPOŁECZNE 

 Płot z darami“ (Gabenzaun) dla bezdomnych 

 

 
RUMUNIA 
 

Informacje 
 

 Zakłada się, że z budżetu państwa zostaną opłacone składki na ubezpieczenie 
społeczne pracowników zatrudnionych w transporcie, turystyce i rozrywce (trzy 
sektory najbardziej dotknięte restrykcjami w związku z pandemią COVID-19).  

 Osoby poddane kwarantannie (wracające z obszarów wysokiego ryzyka) otrzymają 
pomoc finansową z budżetu państwa.  

 Jeśli pandemia utrzyma się przez ponad trzy miesiące, raty kredytów hipotecznych 
zostaną zawieszone (odroczone).” 

 

Źródło: https://ies.lublin.pl/komentarze/dzialania-rumunii-wobec-covid-19-143-46-
2020?fbclid=IwAR0NMT2njAznfvF46r1SR5bSQJWU70c-bOeUL2D-l6MR2fE-1iyTOQB1ZO8 

 
 
SERBIA 

Liczby 

 484 osób chorych 

 6 osób zmarło 

 

 

https://ies.lublin.pl/komentarze/dzialania-rumunii-wobec-covid-19-143-46-2020?fbclid=IwAR0NMT2njAznfvF46r1SR5bSQJWU70c-bOeUL2D-l6MR2fE-1iyTOQB1ZO8
https://ies.lublin.pl/komentarze/dzialania-rumunii-wobec-covid-19-143-46-2020?fbclid=IwAR0NMT2njAznfvF46r1SR5bSQJWU70c-bOeUL2D-l6MR2fE-1iyTOQB1ZO8


 

SŁOWENIA 

Liczby 

 528 osób chorych 

 5 osób zmarło 

SZWECJA 

Liczby 

 2554 osób zakażonych 

 64 osoby zmarły 

Informacje 

 Od 12 marca do odwołania obowiązuje zakaz zgromadzeń publicznych i organizowania 

wydarzeń pow. 500 osób. 

 Od 19 marca obowiązuje ogólny zakaz wjazdu do Szwecji osób spoza EOG i Szwajcarii  

(są wyjątki, np. personel dyplomatyczny). Zakaz wprowadzono na okres 30 dni z 

możliwością przedłużenia.  

 Zwiększone zostaną środki na wypłatę zasiłków dla osób zarażonych 

Gospodarka: 

 Rząd zrekompensuje nadzwyczajne wydatki władz miejskich i regionalnych na działania 

na walkę z wirusem i dodatkową opiekę medyczną. 

 Przekazanie dodatkowego miliarda koron dla sektora kultury i sportu. 

 Tymczasowe zwolnienia z pracy/zmniejszenie czasu pracy – rząd pokryje większa niż 

dotychczas część kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem. Wydatki 

pracodawców zmniejszą się o połowę przy zachowaniu przez pracowników 

wynagrodzeń na poziomie 90%. 

 Ochrona płynności finansowej pracodawców poprzez odroczenie płatności zobowiązań 

podatkowych i składek na ubezpieczenie społ. pracowników (z mocą wsteczną od 

1.01.2020). 

 Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kredytów i gwarancji finansowych. 

 

Źródło: https://www.government.se/ 

 

UKRAINA 

Liczby 

 1124 podejrzenie koronawirusa 

 156 zachorowania  

 5 osób zmarło 

 1 osoba wyzdrowiała 

 

https://www.government.se/


Konsekwencje wdrożenia pewnych regulacji prawnych: 

 Obliczono, że budżet Kijowa straci około 1 mld hrywien, a budżet Dniepru – 300 mln 

hrywien. W małych miastach budżety w krótkim czasie mogą stać się puste.  

 W Kijowie, Dnieprze oraz Charkowie zamknięto metro, co spowodowało paraliż 

transportu. Do kontrolowania ruchu skierowano policję. 

 Mieszkańcy Ukrainy zaczęli inicjować działania oddolne. Wielu kierowców samochodów 

przyłączyło się do kampanii „Podwieź lekarza do pracy”. Uruchomiono społeczną 

platformę „Solidarność”, której celem jest pomoc osobom starszym, 

niepełnosprawnym, samotnym oraz potrzebującym pomocy. Zgromadziła ona już 2 

tysiące wolontariuszy z całej Ukrainy.  

 Rząd wprowadził dodatkową rekompensatę kosztów niektórych mediów (woda, 

ogrzewanie itp.) oraz  uprościł procedurę udzielania dotacji obywatelom, którzy stracili 

pracę w kwarantannie i zostali zarejestrowani jako bezrobotni. 

 

USA 

Liczby 

 68 573 zakażonych 

 1 036 osób zmarło 

Informacje 

 Charlotte założyło fundusz zwalczania COVID19 zasilany przez kampanię 

fundraisingową.  W ciągu tygodnia 35 fundraiserów uzbierało 10 mln USD. 

 

WIELKA BRYTANIA 

Liczby 

 9,5 tys. wykrytych przypadków koronawirusa, 

 463 osób zmarło  

Informacje 

Pakiet pomocowy dla biznesu: 

 Rząd sfinansuje w 80 procentach - do kwoty 2500 funtów miesięcznie - pensje 

pracowników, tak by jak najwięcej z nich utrzymało stanowiska.  

 Wydłużony z 6 do 12 miesięcy zostaje okres, w którym nieoprocentowane będą 

pożyczki zaciągane przez firmy w ramach ogłoszonej kilka dni wcześniej linii 

kredytowej. 

 Wstrzymanie pobierania podatku VAT od wszystkich firm do czerwca 

 Do stycznia 2021 roku - zostało odroczone rozliczenie podatku przez 

samozatrudnionych. 

 Zasiłki dla osób wynajmujących nieruchomości wyniesie przynajmniej 30 proc. czynszu. 

Dobre praktyki Londyn, Oxford: 

 



 Niektóre sklepy wyznaczają godziny zakupów dla osób starszych, dają im też 

pierwszeństwo w zamówieniach z dostawą do domu. 

 Powrót do pracy emerytowanych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej,  

o co zaapelował rząd. 

 Prowadzenia rozpraw sądowych poprzez łącza wideo. 

 Aplikacja umożliwiająca darmowe przejazdy taxi dla pracowników służby zdrowia. 

 Klub Chelsea Londyn udostępnił swój hotel Millenium przy Stamford Bridge 

pracownikom NHS (Narodowej Służbie Zdrowia). 

Źródła: oxford city council fb, www.who.int, www.bbc.co.uk, www.icaew.com/uk, practical 

business advice, coronavirus tweets from uk authorities 

 

WŁOCHY 

Liczby 

 74 386 osób zakażonych 

 7 503 osób zmarło  

Informacje 

 Jedyny rozwijając się sektor gospodarki to sektor spożywczy, który w 2020 r. wzrósł o 

4,2% w porównaniu z 2019 r.  

 Spadek konsumpcji we Włoszech może wynieść 52 miliardy euro. Tak szacuje 

stowarzyszenie biznesu Confcommercio biorąc pod uwagę „hipotezę ponownego 

otwarcia kraju dopiero na początku października”. Gdyby tak było, stowarzyszenie 

przewiduje załamanie, szczególnie w przypadku transportu (-12,7%), hoteli i 

restauracji (-21,6%) oraz 3% spadku PKB. 

Biuro Współpracy z Zagranicą UM Wrocław 

http://www.who.int/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.icaew.com/uk

