
WYNIKI BADAŃ: Branża upominków reklamowych w obliczu epidemii COVID-19

Branża upominków reklamowych  
w obliczu epidemii COVID-19

WYNIKI BADANIA  
POLSKIEJ IZBY ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH: 

Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych, wsłuchując się 
w głosy zrzeszonych ...  Strona 4
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Polskiej Izby 
Artykułów 
Promocyjnych... 

Agencja reklamowa DDB 
opublikowała analizę, w której 
przedstawiła pandemiczny 
krajobraz rynku reklamowego, 
zachowań i oczekiwań 
konsumenckich oraz ...  Strona 10
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PIAP – to brzmI dumnIe

 Słowo wstępu

Magda 
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

PIAP to organizacja 
konsolidująca bardzo 
sprawnie prosperują-
ce podmioty gospo-

darcze, ale to również Izba zrzeszająca mą-
drych, ambitnych i pracowitych ludzi. Jako 
reprezentantka Zarządu PIAP już z  pra-
wie pięcioletnim stażem i  współwłaści-
cielka firmy z ponad dziesięcioletnim do-
świadczeniem w  branży, obserwuję wiel-
kie zmiany jakie zachodzą na naszym ryn-
ku. Nie mam tu na myśli jedynie aspektów 
ekonomicznych, politycznych, kryzysów 
czy czasów boomu gospodarczego z jaki-
mi mieliśmy do czynienia w ostatniej de-
kadzie, ale przede wszystkim zmiany jakie 
zachodzą w naszej branży. Począwszy od 
specyfiki sprzedaży po nowe techniki zna-
kowania czy wręcz nowe kategorie pro-
duktów. Można by rzec, że rynek się rozwi-
ja i tworzy nowe reguły. Dzieje się tak dzię-
ki nam. To my budujemy swoją rzeczywi-
stość i rozwijając siebie rozwijamy też na-
szą branżę.
Publikacja PIAP, której jestem pomysło-
dawczynią, to biuletyn skierowany do nas 
– do ludzi budujących rynek BTL. Znajdzie-
cie w  nim Państwo nie tylko informacje 
o branży, o PIAPie, który niewątpliwie słu-
ży zrzeszaniu nas tak, abyśmy „mówili jed-
nym głosem”, ale również porady prawne, 
nowinki ekonomiczne czy inspiracje. Tak, 
aby nasz wewnętrzny rozwój przyczynił 
się do rozwoju otaczającej nas wszystkich 
rzeczywistości, którą wspólnie tworzymy...
Życzę Państwu wielu inspiracji oraz miłe-
go czytania.

eksport w 
dobie kryzysu
Kryzys ukraiński zachwiał nie tylko poczuciem 
bezpieczeństwa w Europie ale także 
poważnie odbił się na gospodarce. Mimo, że 
rynek wschodni jest atrakcyjny dla polskich 
eksporterów... Strona 6

Kupujac pendrive, 
płacisz artystom
W czerwcu ubiegłego roku Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
podjęło konsultacje mające na celu 
zmianę przepisów dotyczącą tzw. czystych 
nośników... Strona 8

Gadzety 
dla bezpie-
czenstwa
Od 31 sierpnia każdy pieszy, 
który porusza się po terenie 
niezabudowanym ma 
obowiązek noszenia... Strona 11

Wynajmuj 
i wypoczywaj
Rynek nieruchomości od 
niedawna otworzył się na 
prywatnych inwestorów, dzięki 
nowym systemom zarządzania 
nieruchomościami... Strona 15 
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bezpłatny bIULe t yn 
poLskIej Izby art ykUłów 
promocyjnych

Polska Izba Artykułów Promocyjnych oficjalnie działa już osiem lat, chociaż zalążki jej powstawania datowane są na czas, kiedy 
izbom i stowarzyszeniom niełatwo było funkcjonować. Z niewielkiego porozumienia kilku firm, wyrosła dziś prężna, ceniona na 
rynku, prestiżowa organizacja, która stanowi ważny przedsionek walki o interesy całej branży artykułów promocyjnych... Strona 4

Gdy dłuznik 
ogłasza 
upadłosc
Na temat upadłości kontra-
hentów i dróg dochodzenia 
wierzytelności rozmawiamy 
z Maurycym Organa... Strona 13

Fuzje - droga 
do potegi?
Wzmocnienie przez przejęcie 
innej jednostki znane jest od 
czasów plemiennych. I mimo, 
że w obszarze współczesnego 
biznesu przybiera... Strona 10 

Edyta 
Lisowska
Członek Zarządu PIAP

Jako Polska Izba Arty-
kułów Promocyjnych 
wystartowaliśmy z no-
wym biuletynem! Na-

sza publikacja pozwoli rozbudować plat-
formę komunikacji między producen-
tami gadżetów reklamowych a  agen-
cjami, a  także przyczyni się do edukacji 
członków PIAP-u oraz firm z branży. Dzię-
ki temu uda nam się stworzyć wizerunek 
artykułu promocyjnego jako skuteczne-
go narzędzia marketingowego. Biuletyn  
o takim profilu będzie dostępny co kwar-
tał, a jego zawartość na dłużej przyciągnie 
czytelników zainteresowanych branżą re-
klamową. Gotowi na lekturę pierwszego 
numeru „Biuletynu PIAP”?

■ Zmieniające się prawo, niczym efekt motyla wywołuje gospodarcze turbulencje. Podobnie sytuacja polityczna, która odbija się na ekspor-
cie i imporcie, a więc znowu na wolumenach sprzedaży. Jak grzyby po deszczu wyrastają także nowe możliwości inwestycyjne, które stwarza-
ją ogromne szanse dynamicznego rozwoju. O tym właśnie jest publikacja PIAP. O perspektywach, które warto znać i o zagrożeniach, o których 
trzeba wiedzieć. Jest także o sile branży reklamowej, o jej potencjale, który w dużej mierze leży w integracji, wspólnie podejmowanych działa-
niach. Publikacja PIAP jest trochę takim Hyde Parkiem, forum wymiany myśli i doświadczeń. Czasami także budzących burzliwe dyskusje, jak 
w przypadku ustawy o opłatach na rzecz czystych nośników. W numerze przeczytasz ile artyści zarabiają na sprzedaży urządzeń pamięci, jakie 
jest stanowisko biura ZAiKS, SAWP, ZPAV i dlaczego przepisy budzą tyle kontrowersji. Dowiesz się także, w jaki sposób można wykorzystać 
nowy obowiązek noszenia odblasków po zmroku, jakie są plusy i minusy eksportu na wschód, jak poradzić sobie z upadłością dłużnika, co to są 
condo-hotele i dlaczego warto inwestować w nieruchomości wakacyjne i … oczywiście to nie wszystko! Zapraszam do lektury.Joanna Łęczycka

Maciej 
Dembiński
Członek Zarządu PIAP

Drodzy Czytelnicy,
Od pomysłu do pro-
jektu czasami mija-
ją tygodnie, miesiące, 

a nawet lata. Dlatego z niekłamaną przy-
jemnością oddajemy w Wasze ręce nasze 
nowe dziecko - pierwszy numer Biulety-
nu PIAP. Pismo, którego czytanie ma być 
dla Was czystą przyjemnością, a jednocze-
śnie ma Wam pomóc w codziennym pro-
wadzeniu biznesu. Będziemy w nim pisać 
o bezpieczeństwie i płynności finansowej, 
jak zatrudniać i  utrzymać pracowników, 
o  etyce w  życiu i  w  biznesie. Znajdziecie 
w nim wywiady z ciekawymi ludźmi, a tak-
że podpowiemy Wam jak spędzić wolny 
czas oraz jak zainwestować ciężko zapra-
cowane przez Was pieniądze. Nie zabrak-
nie również dawki humoru. Wierzymy, że 
pierwszy numer pisma spotka się z Waszą 
aprobatą, i dacie nam tym samym zielone 
światło, by za pół roku, a może i  szybciej 
wydać kolejny numer publikacji PIAP.
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Edukacja i szkolenia
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W badaniu przeprowadzonym 
przez PIAP – Polską Izbę Artykułów 
Promocyjnych, ...  Strona 3

Branża 
reklamowa: 
ponad połowa 
firm planuje...

Grupa wsparcia #SuperBohater 
powstała z inicjatywy OOH 
magazine, branży reklamowej 
oraz wszystkich tych, którzy mogą 
i chcą pomóc ...  Strona 8

Akcja 
#SuperBohater na 
pełnych obrotach

W obecnym kryzysie pracodaw-
cy muszą się zmierzyć nie tylko 
z wszechobecną pandemią, która 
wpływa na ...  Strona 10

Wypowiedzenie, 
które może 
zmniejszyć skutek 
kryzysu

Wybuch pandemii koronawirusa 
(COVID-19) postawił wielu 
przedsiębiorców w trudnym 
położeniu. Przepisy specustaw 
określanych jako ...  Strona 11, 12

Tarcza 
antykryzysowa 
1.0., 2.0.
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#RatujBiznes na rzecz wsparcia 
przedsiębiorców w czasach epidemii
Dziś ruszamy z akcją Rzecznika Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców #RatujBiznes na rzecz 
wsparcia przedsiębiorców w czasach epidemii.

#RatujBiznes to akcja informacyjna, któ-
rej swoistym hubem jest strona internetowa  
www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Są na niej 
zamieszczone krótkie i jasne informacje w zakre-
sie możliwości jakie daje przedsiębiorcom obec-
ny (oraz przyszły, w zakresie proponowanych 
rozwiązań procedowanej obecnie tarczy anty-
kryzysowej) stan prawny.

Na stronie akcji będzie można także znaleźć li-
stę kancelarii, które nieodpłatnie (pro publico 
bono) pomogą przedsiębiorcom sektora MŚP 
przy wypełnianiu i składaniu przedmiotowych 
wniosków o ulgi czy wsparcie.

Więcej na: www.piap-org.pl

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Ekonomiści twierdzą, że kryzys przechodzi średnio co 7 lat. Można było więc w najbliższej przyszłości spodziewać się tąpnięcia, ale koronawirus spadł na 
światowe gospodarki dosyć niespodziewanie. Zahibernował biznesy, odizolował rodziny, zmienił DNA świata, porozstawiał po kątach polityków największych 
mocarstw. Branża artykułów promocyjnych mocno odczuła jego niszczycielską siłę, jednak już od pierwszych obostrzeń narzucanych przez rząd zaczęła 
intensywne działania. Nowy numer Gazety PIAP jest skoncentrowany na bieżących problemach całego rynku reklamy. Dowiecie się w nim jakie działania 
podjęła Izba w imieniu całej branży, jakie wsparcie płynie z Tarczy Antykryzysowej, jakie wypowiedzenie dla pracownika może zmniejszyć skutki kryzysu, 
a także o niesamowitej akcji #SuperBohater. Koniec kwietnia przynosi jeszcze umiarkowany optymizm, ale agencja DDB w swojej analizie przewiduje, że 
ludzie po epidemii będą chcieli odreagować, poczuć wolność, nadrobić zaległości towarzyskie. Czekamy z niecierpliwością, aż wszystko wróci na dawne 
tory, bo przecież wszystko mija. Bessa przechodzi w hossę. Życzymy Państwu na najbliższy czas zdrowia, dużo siły i optymizmu na przekór zawirowaniom.

Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś w Chinach zjada zupę z nietoperza, 
a cztery miesiące później w Polsce, nie możemy z tego powodu spotkać się 
z rodziną na święta. Absurd, prawda? Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące 
scenariusze. Zastanówmy się, jaki napisało dla polskiej gospodarki i branży 
artykułów promocyjnych na najbliższe miesiące ...  Strona 5

Efekt nietoperza z WuhanApel o „Tarczę 2.0.”
W zawiązku z uchwaloną przez Sejm i podpisa-
ną przez Prezydenta ustawą o tzw. Tarczy anty-
kryzysowej, przedstawiciele branż najbardziej 
poszkodowanych w obecnym kryzysie (orga-
nizatorzy turystyki / agenci turystyczni / ho-
tele / targi / MICE (eventy, konferencje, wyjaz-
dy B2B) /rozrywka (koncerty, festiwale, wido-
wiska) / obiekty wielofunkcyjne / piloci i prze-
wodnicy turystyczni / przewozy autokarowe / 
turystyka szkolna) zabrali oficjalne stanowisko 
po wideo-konferencji z Ministrem Andrzejem 
Gut-Mostowym.

Przedstawicie branż wskazują na dramatyczne 
spadki dochodów, a co za tym idzie rzeszę zwol-
nień. Podkreślają, że aktualne zapisy ustawy nie 
stanowią nawet „przysłowiowej” kroplówki, któ-
ra w minimalnym choćby stopniu, pozwoliłaby 
przetrwać ten trudny okres polskim firmom.

Przedsiębiorcy liczą na lepszą, bardziej inten-
sywną i owocną współpracę z rządem w trybie 
pilnym, której efektem będzie „Tarcza 2.0” – rze-
czywiste i realne wsparcie dla MŚP, będących 
dźwignią polskiej gospodarki.

Pełna treść apelu dostępna jest TUTAJ:

NEWS

BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Wydanie specjalne online!



Globalgift.pl - Gadżety 
reklamowe dla firm

Firma Globalgift.pl – Ga-
dżety reklamowe dla firm, po-
wstała z myślą o firmach, któ-

rym zależy na zwiększeniu sprzedaży swo-
ich produktów poprzez inwestycję w promo-
cję. Na bazie doświadczeń, rozmów i współ-
pracy z Klientami został opracowany serwis 
internetowy, lokowany wśród liderów branży 
gadżetów reklamowych, posiadający w swo-
jej ofercie ponad 30 000 produktów dla firm 
z intuicyjnym wyszukiwaniem zaawansowa-
nym w ponad 170 podkategoriach. Dodatko-
wo szeroki park maszynowy pozwala firmie 
Glonbalgift.pl świadczyć usługi nadruków 
reklamowych takimi technikami jak: sito-
druk, tampodruk, termotransfer, grawer lase-
rowy, grawer CO2, hot-stamping, folia flex/
flock.

- PIAP jest organizacją zrzeszającą takie 
firmy jak nasza. Dołączając do grona przed-
siębiorstw mających najwyższe cele może-
my nie tylko podnosić swoje umiejętności, 
ale także jakość produktów, a co za tym idzie 
satysfakcję Klientów – mówi Piotr Popek,  
Dyrektor Generalny firmy Globalgift.pl.

Karl Knauer Poland – 
producent opakowań

Istotą działalności firmy 
Karl Knauer Poland jest pro-
dukcja innowacyjnych opako-

wań i artykułów reklamowych z kartonu, tek-
tury falistej i papieru. Dzięki połączeniu wie-
dzy technicznej z wysoką specjalizacją na-
leży do wiodących dostawców w tym seg-
mencie rynku. Tworzy, projektuje i opraco-
wuje kompleksowe, indywidualne rozwiąza-
nia w zakresie produkcji opakowań oraz pro-
mocji sprzedaży, gwarantując swoim Klien-
tom oraz ich produktom uprzywilejowaną 
pozycję na półkach sklepowych. Firma czę-
sto realizuje projekty przyszłościowe i łamią-
ce konwencje, wielokrotnie przy tym nagra-
dzane, jak np. produkty tworzone z uwzględ-
nieniem elektroniki drukowanej. Karl Knauer 
jest samodzielną, niezależną jednostką, wciąż 
współpracującą z macierzystą firmą w Niem-
czech. 

- Zdecydowaliśmy się przystąpić do PIAP, 
ponieważ nieustannie dążymy do poszerzania 
naszych horyzontów, otwartości na nowe roz-
wiązania w zakresie produktu, marki i tech-
nologii druku. Pragniemy znaleźć się wśród 
członków PIAP, by w tak elitarnym gronie 
móc ciągle się rozwijać i tym samym gwaran-
tować jakość świadczonych usług, które rzu-
tują na rzetelność i wiarygodność. - mówi 
Karolina Matysiak, Dyrektor firmy Karl 
Knauer Poland Sp. z o.o.

SB-Trade Bartosz Klimas 
– haft komputerowy na 
tkaninach

SB-Trade Bartosz Klimas  
zajmuje się głównie ha-

ftem komputerowym na tkaninach, teksty-
liach, odzieży, wyrobach gotowych oraz 
gadżetach. Hafty wykonywane są na pro-
duktach z oferty firmy a także na produk-
tach powierzonych oraz wykrojach. Mar-
ka NICE-HAFT na polskim rynku istnieje 
od 2015 roku. Park maszynowy to 20 naj-
nowszych automatów haftujących o nie-

ograniczonych możliwościach, co pozwa-
la na znakowanie haftem w najwyższej ja-
kości. Oprócz haftu w ofercie firmy można 
oznakować odzież innymi technikami taki-
mi jak FLEX, FLOCK, TERMOTRANS-
FER, SUBLIMACJA, DRUK BEZPO-
ŚREDNI DTG. Firma oferuje usługi na-
wet dla najbardziej wymagających klientów.  
Ofertę kieruje dla agencji reklamowych, pro-
ducentów odzieży i gadżetów. 

- W szeregi członków PIAP-u zdecydowa-
liśmy się przystąpić w związku rozwojem na-
szej firmy. Bycie członkiem PIAP-u to przede 
wszystkim prestiż i rozwój w profesjonal-
nym gronie, chcemy wykorzystać nowe moż-
liwości zaprezentowania się wśród innych 
a przede wszystkim pewnych dostawców - 
mówi Bartosz Klimas, właściciel SB-Trade.

SPIN FACTORY – firma 
rodzinna z tradycjami 

SPIN FACTORY jest fir-
mą rodzinną, od ponad 30 lat 
na polskim rynku. Jak w każ-

dej firmie rodzinnej właściciele i pracowni-
cy firmy z szacunkiem podchodzą do każ-
dego Klienta, bez względu na jego wiel-
kość. Z roku na rok wraz z większym do-
świadczeniem firma powiększa swój park 
maszynowy. W chwili obecnej jako jedyna 
firma w Polsce Spin Factory może zaofero-
wać Klientom medale, breloki, piny, statuet-
ki według indywidualnego projektu zarów-
no odlewane jak i stalowe produkowane cał-
kowicie w Polsce, począwszy od rysunku na 
kartce a skończywszy na gotowym produk-
cie. Graficzki Spin Factory z głowami pełny-
mi pomysłów chętnie pomagają Klientom, 
którzy nie mają własnych grafików. Oprócz 
trofeów sportowych w portfolio firmy można 
znaleźć także okucia kaletnicze produkowa-
ne dla topowych światowych marek odzieżo-
wych. Oferta firmy kierowana jest zarówno 
do Klientów indywidualnych, jak i dużych 
organizatorów, a także organizacji Państwo-
wych np. Urzędów, gmin, szkół i uczelni.

igadzet.pl - SQUB Błażej 
Gdaniec – producent 
i importer upominków 
reklamowych

igadzet.pl - SQUB Błażej 
Gdaniec jest producentem i importerem ga-
dżetów reklamowych. Na stronie firmy zna-
leźć można wiele gadżetów reklamowych, nie-
które są własnej produkcji: jak rosnące kapsuł-
ki z ołówkiem lub długopisem do wyboru. Fir-
ma jest również importerem szerokiej gamy 
notesów. Z 11 kategorii produktów dostęp-
nych w igadzet.pl można wybrać ciekawy ga-
dżet reklamowy, który będzie godnie reprezen-
tował firmę.

2promote
Wyłączny autoryzowa-

ny przedstawiciel firmy  
Vonmählen GmbH na Polskę.

Produkty Vonmählen prze-
znaczone są na rynek Polski tylko do kana-
łu B2B, czyli dla agencji reklamowych i ich 
klientów końcowych B2B. W ofercie firmy 
można znaleźć m.in.: akcesoria do telefonów, 
elektronikę reklamową, gadżety świąteczne, 
słuchawki koncertowe.
■ Joanna Muszyńska

PIAP przywitał w swoich szeregach nowych graczy z branży reklamowej. 
Członkami stowarzyszenia branżowego zostały: Globalgift.pl, Karl Knauer 
Poland, SB-Trade Bartosz Klimas, PPHU SPIN Konrad Kierszyn, SQUB Błażej 
Gdaniec - igadzet.pl, 2promote Joanna Brożek-Dudek.

Nowe firmy na 
pokładzie!

Edukacja i szkolenia
 Strona 10
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Z rynku...
 Strona 5

Z życia Izby...

Zniesienie limitów na nieodpłatne przekazywanie upominków osobom trzecim to od lat oczko 
w głowie działań lobbingowych PIAP. Teraz pojawiła się kolejna szansa na poprawę sytuacji firm w tym 
obszarze, ale w zupełnie innym ujęciu prawnym. Izba wraz z Kancelarią TAX-LEX walczy o zniesienie 
obowiązku prowadzenia ewidencji upominków, ale nie tylko. Dużym wsparciem dla działań PIAP jest 
także Krajowa Izba Gospodarcza oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

PIAP pisze do Ministra 
Finansów i proponuje 
nowe rozwiązanie 
w sprawie limitów!

PIAP w styczniu br. wystosował pismo 
do Ministra Finansów, Inwestycji i Roz-
woju, Tadeusza Kościńskiego, w którym 
zwraca uwagę na obecną, uciążliwą dla 
firm z branży reklamowej oraz ich klien-
tów, ustawę. Proponuje jednocześnie 
kompleksową zmianę prawa podatko-
wego, która przyczyni się do zwiększe-
nia konkurencyjności polskich przed-
siębiorców. Pociągnie to za sobą po-
wstawanie miejsc pracy, rozwój, a tak-
że większe wpływy do budżetu pań-
stwa z podatków i danin. Powołując 
się na ustawy PIAP podkreślił w liście, 
że polskie prawo jest wyjątkowo restryk-
cyjne w porównaniu z przepisami w in-
nych państwach Europy. Przypomnijmy, 
że w Polsce większość upominków jest 
obciążona 23 proc. podatkiem VAT, co 
zwiększa koszty firm. Jedynie nieopodat-
kowanymi prezentami są te o małej war-
tości – do 100 zł, jeśli prowadzona jest 
ewidencja obdarowanych, oraz do 10 zł, 
jeśli ewidencji nie ma. Badania Adverti-
sing Speciality Institute pokazały, że aby 
potencjalny klient zechciał zachować 
przekazany mu artykuł promocyjny, upo-
minek musi być przede wszystkim do-
brej jakości, musi być również użytecz-
ny oraz atrakcyjny. PIAP w liście do Mi-
nistra podkreśla, że nie da się spełnić 
tych kryteriów w kwocie 10 zł. Takie 
obostrzenie unicestwia potencjał mar-
ketingowy upominków, zamykając furt-
kę do działań reklamowych wielu ma-
łym i średnim firmom o ograniczo-
nym budżecie. PIAP przekonuje Mini-
stra, że jest to czynnik hamujący roz-

wój branży reklamowej, ale także ca-
łej polskiej gospodarki.

PIAP w piśmie do Ministerstwa udo-
bitnia fakt, że w żadnym z państw eu-
ropejskich nie obowiązują dwa limi-
ty tak jak w Polsce (10 zł i 100 zł) dla 
prezentów o małej wartości dla któ-
rych jest prowadzona ewidencja oraz 
tych, dla których takiej ewidencji nie 
ma. Dlatego PIAP proponuje w pierw-
szej kolejności zniesienie obowiąz-
ku prowadzenia ewidencji pozwa-
lającej na ustalenie tożsamości osób  
obdarowanych.

PIAP postuluje uchylenie art. 7 ust. 4 
pkt 2 oraz zmianę brzmienia art. 7 ust. 4 
pkt 1 w ten sposób, aby prezentem o ma-
łej wartości, w świetle ustawy o VAT, 
były przekazane przez podatnika jednej 
osobie towary, których jednostkowa cena 
nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny 
nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, 
określone w momencie przekazywania to-
waru nie przekraczają 100 zł. 

PIAP zwraca także uwagę na niejedno-
litość ustawy o PIT i o CIT. Zgodnie z art. 
21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT zwalnia się 
od podatku wartość nieodpłatnych świad-
czeń otrzymanych od świadczeniodawcy 
w związku z jego promocją lub reklamą 
– jeżeli jednorazowa wartość tych świad-
czeń nie przekracza kwoty 200 zł. Ustawa 
o CIT nie zawiera analogicznych regula-
cji, co prowadzi do różnicowania przed-
siębiorców w zależności od formy prowa-
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        Polska Izba Artykułów Promocyjnych współdziałając z Krajową Izbą Gospodarczą oraz 

Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawia wyżej opisane propozycje 

zmian jako kompleksowe rozwiązanie służące zarówno sektorowi prywatnemu,  

jak i budżetowi państwa. Zgodnie przewidujemy, że może się ono przyczynić do znacznego 

ożywienia gospodarczego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenia nowych 

miejsc pracy i zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nie tylko w kraju,  

ale w całej Unii Europejskiej. Prognozujemy także, że zaproponowane zmiany spowodują 

zwiększone wpływy do budżetu państwa, przede wszystkim z płaconego w każdej fazie 

obrotu, podatku od towarów i usług. Z kolei rozwój przedsiębiorstw i nowe miejsca pracy  

w efekcie również zagwarantują większe wpływy fiskusowi.  

 

 

z poważaniem, 

 
Dyrektor Biura Zarządu PIAP 
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Trudno w takim przypadku mówić, że podmiot przekazujący artykuły promocyjne 

powinien zakwalifikować wydatek związany z ich nabyciem lub wytworzeniem jako koszty 

reprezentacji. Tego typu sytuacji w codziennym życiu gospodarczym występuje naprawdę 

bardzo dużo, a kwalifikacja czy dany wydatek stanowi koszt reklamy czy jednak reprezentacji 

często staje się wręcz niemożliwy. Proponujemy zatem aby zmienić brzmienie art. 16 ust. 1 

pkt 28 wprowadzając limit 200 zł, który umożliwi dokonanie odliczenia tego rodzaju 

wydatków bez konieczności ich kwalifikowania jako koszt reprezentacji lub koszt reklamy, o 

ile kwota tego wydatku nie przekroczy 200 zł.  

 

W 2016 roku Minister Rozwoju i Finansów odpowiadając na interpelację poselską  

w sprawie podniesienie limitów kwotowych prezentów o małej wartości (artykułów 

promocyjnych przedsiębiorstw) argumentował, że decyzje dotyczące limitów wyznaczane  

są przez poszczególne państwa członkowskie na podstawie ich sytuacji gospodarczej, 

średnich cen oraz przeciętnej wysokości dochodów. Wskazując jednocześnie, że jeżeli 

wystąpią odpowiednie uwarunkowania, w tym zostanie osiągnięty efekt wprowadzanych 

mechanizmów mających na celu uszczelnienie systemu VAT, możliwa będzie ponowna 

analiza dotycząca postulatu zmiany limitów. Wydaje się, że wszystkie przesłanki określone 

przez Ministra Finansów i Rozwoju określone odpowiedzią na interpelację poselską zostały 

spełnione. Uchwalono bowiem zrównoważony budżet, uszczelniono system VAT a 

praktycznie wszystkie wskaźniki makroekonomiczne wskazują na bardzo dobrą sytuację 

gospodarczą Polski.  

 

 
Źródło: Wskaźniki gospodarcze państw UE, portal Money.pl 
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w świetle ustawy o VAT, były przekazane przez podatnika jednej osobie towary, których 

jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt 

wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekraczają 100 zł.  

 Takie rozwiązanie wyrównałoby szanse polskich przedsiębiorców w odniesieniu  

do przedsiębiorców państw członkowskich naszego regionu i z całą pewnością  

przyczyniłoby się do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei 

skutkowałoby zwiększonymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatków i danin.  

 

Ad. 2 i 3 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT zwalnia się od podatku wartość 

nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją  

lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. 

Ustawa o CIT nie zawiera analogicznych regulacji, co prowadzi do różnicowania 

przedsiębiorców w zależności od formy prowadzenia działalności.  

Postulujemy, w ramach ujednolicenia przepisów podatkowych, wprowadzenie do 

ustawy o CIT zwolnienia wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od 

świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych 

świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Jednocześnie wskazujemy na aktualne brzmienie art. 

16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki 

poniesione na cele reprezentacji. Żadna z ustaw nie definiuje pojęć „reklamy” i 

„reprezentacji”. Na przestrzeni lat zmieniały się stanowiska zarówno organów skarbowych, 

jak i sądów w tej kwestii. Obecnie przyjmuje się, że wydatki ponoszone w celu dbania o 

dobre relacje z kontrahentami są kosztami reprezentacji, co zupełnie nie znajduje 

odzwierciedlenia w rzeczywistości gospodarczej. Przyjmijmy bowiem, że przedsiębiorca na 

koniec roku przekazuje swoim kontrahentom notesy i kalendarze opatrzone logo firmowym. 

Zarówno na notesach, jak i kalendarzach znajdują się wszystkie dane identyfikujące 

przedsiębiorcę. Kontrahent zachował dla siebie jeden notes i kalendarz, a pozostałe materiały 

przekaże swoim klientom chcąc polecić usługi przedsiębiorcy, od którego materiały te 

otrzymał.  
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Art. 16 przywołanej dyrektywy stanowi bowiem Wykorzystanie przez podatnika towarów 

stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego 

pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza  

do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów 

lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę 

towarów. Za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się jednakże wykorzystania do celów 

działalności przedsiębiorstwa podatnika towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości  

i próbki. Zdefiniowanie pojęć „próbki” i „prezentu o niskiej wartości” pozostawiono w gestii 

ustawodawstw krajowych państw członkowskich. W rezultacie polska ustawa o VAT jest w 

tym zakresie niezwykle restrykcyjna. Przyjęte przed wielu laty rozwiązanie nie przystaje do 

dzisiejszej sytuacji rynkowej i gospodarczej. Ustalony na poziomie 10 zł (2 euro) limit stawia 

wszystkich polskich przedsiębiorców w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Większość państw 

członkowskich ustaliła limit w kwocie ok. 20 euro. Najwyższy limit obowiązuje w Hiszpanii i 

wynosi on 90 euro. W tym miejscu należy sformułować pytanie odnoszące się do siły 

nabywczej pieniądza oraz tego, co w ramach ustalonego limitu można zaoferować 

potencjalnym klientom. Wyniki przeprowadzonych badań dotyczących preferencji 

potencjalnych klientów przy wyborze upominków reklamowych nie pozostawiają żadnych 

wątpliwości – aby potencjalny klient zechciał zachować przekazany mu artykuł promocyjny, 

upominek musi być przede wszystkim dobrej jakości, musi być również użyteczny oraz 

atrakcyjny. Na takie cechy artykułów reklamowych wskazywali respondenci (raport 

Advertising Speciality Institute, rok 2019). Cechy te były wskazywane niezależnie od płci czy 

wieku osób badanych. Zatem w jaki sposób polski przedsiębiorca powinien zaplanować 

budżet na działania reklamowe nie przekraczając limitu 10 zł zapewniając potencjalnemu 

klientowi upominek spełniający kryteria dobrej jakości, użyteczności i atrakcyjności?  

Weryfikacja oferty rynku prowadzi do wniosku, że wyłączając bezużyteczne, niskiej jakości 

gadżety produkowane najczęściej w Chinach, przedsiębiorca nie jest w stanie zaoferować 

potencjalnym klientom użytecznego upominku, którego wartość nie przekraczałaby kwoty 10 

zł netto.  
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            Mając powyższe na uwadze, Polska Izba Artykułów Promocyjnych (dalej „PIAP”) 

postanowiła zwrócić się do Pana Ministra celem przedstawienia postulatu kompleksowej 

zmiany prawa podatkowego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich  

przedsiębiorców – nie tylko branży reklamowej, ale każdego przedsiębiorcy, który uzna 

działania promocyjne za skuteczne narzędzie marketingowe. Nie ulega bowiem wątpliwości, 

że dobry i skuteczny marketing to podstawa działań biznesowych. W dłuższej perspektywie 

zwiększenie konkurencyjności to nowe miejsca pracy, rozwój, a także większe wpływy do 

budżetu państwa z podatków i danin.  

Aby można było mówić o kompleksowym rozwiązaniu kwestii dotyczących 

kwalifikacji podatkowej wydatków na cele promocyjne i reklamowe konieczne jest 

przełożenie propozycji na grunt trzech ustaw: 

1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174 ze zm.) – dalej „ustawa o VAT”, 

2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej „ustawa o PIT”, 

3. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) – dalej „ustawa o CIT”. 

 

Ad. 1. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT Przez dostawę towarów, o której 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika 

towarów należących do jego przedsiębiorstwa (…). Przepisu ust. 2 nie stosuje się  

do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje  

na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Nie wyczerpuje przesłanek definicji 

„dostawy” w rozumieniu ustawy o VAT, przekazanie przez podatnika prezentów o małej 

wartości i próbek, o ile przekazanie to związane jest z działalnością gospodarczą podatnika. 

Regulacja ta odpowiada rozwiązaniu przyjętemu w Dyrektywie 2006/112/WE Rady  

z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.  
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Poznań, dnia 22 stycznia 2020 roku 

 

 Sz.P. Tadeusz Kościński 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

 

 
Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku jako organizacja 

zrzeszająca podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją artykułów promocyjnych, 

usługami związanymi z promocją i reklamą oraz agencje reklamowe. Obecnie Polska Izba 

Artykułów Promocyjnych liczy ponad 180 podmiotów gospodarczych i jest członkiem 

Krajowej Izby Gospodarczej. 

Izba, w wykonaniu celów i zadań statutowych zabiega na forum ogólnopolskim by 

artykuły promocyjne były traktowane jako ważne i skuteczne narzędzie marketingowe  

a wydatki z tym związane stanowiły stały i istotny punkt w budżetach firm. Prowadzi 

kampanie wizerunkowe i informacyjne na łamach opiniotwórczych mediów. Stara się 

aktywnie uczestniczyć w procesach mających na celu dostosowanie polskiego prawa 

podatkowego do rozwiązań obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

oraz potrzeb rynku krajowego. Wypracowuje rozwiązania służące zwiększeniu 

konkurencyjności.  

Od wielu lat Polska Izba Artykułów Promocyjnych we współpracy m.in. z Krajową 

Izbą Gospodarczą oraz Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców stara się o zmianę 

brzmienia art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług polegającą na dostosowaniu 

limitów w nim określonych do realiów gospodarczych i rynkowych. Dotychczas niestety 

bezskutecznie. 
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dzenia działalności. – czytamy w piśmie 
do Ministra Finansów. PIAP proponuje 
ujednolicenie przepisów w tym obszarze. 

PIAP w piśmie do Ministra wymie-
nia sytuacje, w których trudno jest jed-
noznacznie określić, czy dana inwestycja 
w upominki reklamowe podlega pod kosz-
ty „reprezentacji” czy „reklamy”. Propo-
nuje zatem aby zmienić brzmienie art. 16 
ust. 1 pkt 28 wprowadzając limit 200 zł, 
który umożliwi dokonanie odliczenia tego 
rodzaju wydatków bez konieczności ich 
kwalifikowania jako koszt reprezentacji 
lub koszt reklamy, o ile kwota tego wydat-
ku nie przekroczy 200 zł. 

Pod koniec ubiegłego roku podob-
ny głos w tej sprawie zabrał także Pre-
zes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)  
Andrzej Arendarski w liście do Mini-
stra Finansów. Swojego wsparcia udzielił 
także Rzecznik Małych i Średnich Firm 
Adam Abramowicz. Wszystko to spra-
wia, że postulaty firm z branży reklamo-
wej są coraz mocniej artykułowane, co 
podkreśla ich format i istotę dla rozwoju 
gospodarczego kraju.

Obecnie PIAP prowadzi akcję pod ha-
słem „Upominek za 10 zł marketingu nie 
zbuduje” – pod petycją dotyczącą zmia-
ny obowiązujących przepisów podpisa-
ło się ponad pięciuset przedsiębiorców 
z różnych dziedzin gospodarki. Wszy-
scy wskazują na konieczność dostosowa-
nia przepisów do realiów i potrzeb rynku. 
■ Joanna Muszyńska
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BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

W badaniu przeprowadzonym przez PIAP – Polską Izbę Artykułów Promocyjnych, 
skierowanym do branży reklamowej BTL wzięło udział ponad 450 firm. 

Branża reklamowa: ponad połowa firm 
planuje zwolnienia, pakiet antykryzysowy 
rozczarowuje! Mimo to, ponad 70% firm rekla-

mowych zatrudniających co najmniej 
2 osoby planuje zwolnienia, a co pią-
ta zamierza zlikwidować powyżej 
50% dotychczasowych etatów. Co 
trzecia firma rozważa zawieszenie 
działalności, a co dziesiąta zakoń-
czenie działalności. 

Przedsiębiorcy nie wierzą w sku-
teczność proponowanej przez rząd 
w obecnym kształcie tarczy antykry-
zysowej. Tylko 4% z nich twierdzi, 
że pakiet ochroni ich działalność. 
Przedsiębiorcy wypowiadają się jed-
nak wyraźnie, że pakiet nie uchroni 
ich ani od zwolnień ani od koniecz-
ności zamknięcia biznesu (odpo-
wiednio 48% i 45%). 

Branża reklamowa BTL to agencje 
reklamowe, importerzy i producenci 
artykułów reklamowych, druku i ma-
teriałów POS, oraz firmy świadczące 
usługi dla branży. Ponad połowa firm 
działających w branży to firmy za-
trudniające poniżej 10 osób, co trze-
cia firma raportuje roczny przychód 
w wielkości 1 do 5 milionów złotych.  
PIAP szacuje wielkość rynku reklamo-
wego BTL na 10 000 podmiotów, któ-
re generują łącznie minimum 25 mi-
liardy złotych przychodu rocznego.

 
Badanie zostało zrealizowane on-

line, w dniach od 1 do 4 kwietnia 
2020 roku, na próbie 454 firm. 
■ PIAP

WYNIKI BADAŃ: Branża upominków reklamowych w obliczu epidemii COVID-19

1. W którym segmencie rynku działa głównie Państwa firma:

2. W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami 
z tym związanymi, jakie spadki w obrotach odnotowali Państwo w marcu 2020 

w porównaniu do marca 2019?

jesteśmy agencją reklamową

nie odnotowaliśmy spadków

jesteśmy producentem / importerem

spadek poniżej 25%

świadczymy usługi agencjom / producentom / importerom

spadek 25-50%

spadek 50-75%

spadek 75-100%

54,4%

12,3%

31,1%

10,1%

14,5%

21,4%

21,8%

34,4%

WYNIKI BADAŃ: Branża upominków reklamowych w obliczu epidemii COVID-19

3. Jakich obrotów w porównaniu do roku ubiegłego spodziewają się Państwo 
w dalszych miesiącach roku 2020? 

4. Czy we własnym zakresie podjęli Państwo lub podejmą działania mające na celu 
zmianę charakterystyki działalności w kierunku handlu, usług lub produkcji 

artykułów związanych z przeciwdziałaniem i walką ze skutkami epidemii 
(szycie masek, kombinezonów, produkcja osłon, konfekcjonowanie i handel 

środkami ochrony i innych)?

spodziewamy się wzrostów

TAK

spodziewamy się podobnego wyniku jak w 2019

NIE

spodziewamy się spadków obrotów o mniej niż 25%

spodziewamy się spadków obrotów o 25-50%

spodziewamy się spadków obrotów o 50-75%

spodziewamy się spadków obrotów o 75-100%

2,4%

43,8%

2,9%

56,2%

7,5%

26%

37,4%

23,8%

WYNIKI BADAŃ: Branża upominków reklamowych w obliczu epidemii COVID-19

5. Jeśli planują Państwo redukcję etatów, w jakiej to będzie skali?

6. Czy w związku z epidemią koronawirusa przewidują Państwo lub już podjęli 
Państwo decyzję o zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej?  

(pytanie wielokrotnego wyboru)

nie planujemy redukcji etatów

rozważamy zawieszenie

mniej niż 10% etatów

 rozważamy zamknięcie

10-30% etatów

zawiesiliśmy działalność

30-50% etatów

zamknęliśmy działalność

powyżej 50% etatów

nie przewidujemy żadnych działań w tym zakresie

44,5%

32,6%

9%

9,3%

15,2%

2,9%

13,9%

0,4%

17,4%

59,7%

WYNIKI BADAŃ: Branża upominków reklamowych w obliczu epidemii COVID-19

7. W Państwa opinii, czy pakiet „tarczy antykryzysowej” dla biznesu proponowany 
przez rząd w obecnym kształcie, uchroni Państwa przedsiębiorstwo od zwolnień 

pracowników i/lub zamknięcia /zawieszenia działalności?   
(pytanie wielokrotnego wyboru)

8. Ile osób jest zatrudnionych w Państwa firmie / przedsiębiorstwie? 
Prosimy podać liczbę osób wraz z właścicielami. 

tak - uchroni od zwolnień 

jestem samozatrudniony/a

tak - uchroni od zamknięcia / zawieszenia działalności

do 10 osób - mikro

nie - nie uchroni od zwolnień

od 11 do 50 osób - mała

nie - nie uchroni od zamknięcia /zawieszenia działalności 

od 50 do 250 osób - średnia

trudno powiedzieć

powyżej 250 osób - duża

4%

22,5%

4,2%

52,9%

47,6%

18,3%

45,4%

5,9%

22,7%

0,4%

WYNIKI BADAŃ: Branża upominków reklamowych w obliczu epidemii COVID-19

9. Jaki poziom przychodów (wpływów netto) w roku 2019 wypracowała Państwa 
firma? 

do 100 tys. PLN

10 mln - 20 mln PLN

od 100 tys. - 300 tys. PLN

20 mln - 50 mln PLN

od 300 tys. - 500 tys. PLN

powyżej 50 mln PLN

od 500 tys. - 1 mln PLN

1 mln - 5 mln PLN

5 mln - 10 mln PLN

8,9%

4%

16,6%

3,5%

11%

1,2%

16,3%

31,2%

7,5%
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nie odnotowaliśmy spadków

jesteśmy producentem / importerem

spadek poniżej 25%
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spadek 25-50%

spadek 50-75%

spadek 75-100%
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12,3%

31,1%

10,1%

14,5%

21,4%

21,8%

34,4%
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3. Jakich obrotów w porównaniu do roku ubiegłego spodziewają się Państwo 
w dalszych miesiącach roku 2020? 

4. Czy we własnym zakresie podjęli Państwo lub podejmą działania mające na celu 
zmianę charakterystyki działalności w kierunku handlu, usług lub produkcji 

artykułów związanych z przeciwdziałaniem i walką ze skutkami epidemii 
(szycie masek, kombinezonów, produkcja osłon, konfekcjonowanie i handel 

środkami ochrony i innych)?

spodziewamy się wzrostów

TAK

spodziewamy się podobnego wyniku jak w 2019

NIE

spodziewamy się spadków obrotów o mniej niż 25%

spodziewamy się spadków obrotów o 25-50%

spodziewamy się spadków obrotów o 50-75%

spodziewamy się spadków obrotów o 75-100%

2,4%

43,8%

2,9%

56,2%

7,5%

26%

37,4%

23,8%
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5. Jeśli planują Państwo redukcję etatów, w jakiej to będzie skali?

6. Czy w związku z epidemią koronawirusa przewidują Państwo lub już podjęli 
Państwo decyzję o zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej?  

(pytanie wielokrotnego wyboru)

nie planujemy redukcji etatów

rozważamy zawieszenie

mniej niż 10% etatów

 rozważamy zamknięcie

10-30% etatów

zawiesiliśmy działalność

30-50% etatów

zamknęliśmy działalność

powyżej 50% etatów

nie przewidujemy żadnych działań w tym zakresie

44,5%

32,6%

9%

9,3%

15,2%

2,9%

13,9%

0,4%

17,4%

59,7%
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5. Jeśli planują Państwo redukcję etatów, w jakiej to będzie skali?

6. Czy w związku z epidemią koronawirusa przewidują Państwo lub już podjęli 
Państwo decyzję o zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej?  

(pytanie wielokrotnego wyboru)

nie planujemy redukcji etatów

rozważamy zawieszenie

mniej niż 10% etatów

 rozważamy zamknięcie

10-30% etatów

zawiesiliśmy działalność

30-50% etatów

zamknęliśmy działalność

powyżej 50% etatów

nie przewidujemy żadnych działań w tym zakresie

44,5%

32,6%

9%

9,3%

15,2%

2,9%

13,9%

0,4%

17,4%

59,7%

Prawie 90% uczestników rynku 
już w marcu 2020 odnotowało spad-
ki obrotów w porównaniu do marca 
2019, z czego co trzecia firma odno-
towała spadek na poziomie 75-100% 
obrotów. Nastroje na dalszą część roku 
również nie są optymistyczne. Ponad 
90% firm spodziewa się kontynuacji 
spadków, z czego dwie trzecie twier-

dzą, że wyniosą one więcej niż 50% 
w stosunku do roku ubiegłego. 

Drastyczne wyhamowanie środ-
ków publicznych na promocję miast 
i regionów, obcinane budżety marke-
tingowe, brak targów, eventów, im-
prez masowych, odwołane wydarze-
nia sportowe takie jak Euro 2020, za-
stój w hotelarstwie i turystyce, które 

były do tej pory najważniejszymi źró-
dłami dochodu branży spowodowa-
ło, że firmy reklamowe samodzielnie 
podjęły próbę działań ratunkowych. 4 
na 10 przedsiębiorstw już wprowadzi-
ło elementy działalności nakierowane 
na handel, usługi i produkty związane 
z przeciwdziałaniem epidemii korona-
wirusa i jej skutków. 



Polska Izba Artykułów Promocyjnych, wsłuchując się w głosy zrzeszonych przedsiębiorców, 
przedstawiła władzom RP propozycję konkretnych rozwiązań, mających na celu zapobiec problemom, 
z którymi już dziś mierzą się reprezentanci branży upominków reklamowych i szeroko pojętej reklamy. 
Dodatkowo Izba uruchomiła dla swoich członków prawną infolinię kryzysową.

Działania Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych 
w obliczu pandemii

Polska Izba Artykułów Promocyjnych 
jako organizacja zrzeszająca ponad 185 
firm z branży upominków reklamowych 
i szeroko pojętej reklamy, reprezentująca 
sektor ponad tysiąca głównych dostaw-
ców (producentów i importerów upo-
minków reklamowych oraz drukarni) 
oraz ok. 10 tys. agencji reklamowych, 
z wielkim niepokojem obserwuje skutki, 
jakie przynosi obecna sytuacja na rynku 
i jakie ciężkie konsekwencje wywołu-
je dla branży reklamowej epidemia wy-
wołana przez SARS-CoV-2. W związ-
ku z tym władze Izby przedstawiły wła-
dzom RP propozycję postulatów, dzię-
ki którym firmy z branży będą w stanie 
przetrwać i prowadzić swoją działalność, 
jednocześnie zapewniając miejsca pracy 
swoim pracownikom. Postulaty niezbęd-
ne do ochrony interesów branży upomin-
ków reklamowych zostały wystosowa-
ne do: Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego, Mini-
ster Rozwoju Jadwigi Emilewicz, Rzecz-
nika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
Adama Abramowicza oraz Prezesa Kra-
jowej Izby Gospodarczej Andrzeja Aren-
darskiego.

- Mając na uwadze interesy wszystkich 
przedsiębiorców, a także sytuację go-
spodarczą naszego państwa apelujemy 
o uwzględnienie przedstawionych postu-
latów przy realizacji działań związanych 
z minimalizacją skutków, jakie niesie za 
sobą obecna sytuacja – zwraca się do de-
cydentów w imieniu firm z branży rekla-
mowej, Edyta Lisowska, Prezes Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych.

POSTULATY PIAP
Najważniejszymi z propozycji przed-

stawionych przez PIAP w wyżej wymie-
nionych pismach są zwolnienie z obo-
wiązku składek ZUS na okres minimum 
3 miesięcy, zwolnienie z podatków (PIT, 
CIT, VAT) na okres minimum 3 miesię-
cy oraz obniżenie podatku VAT z 23% do 
8 % w kolejnych zagrożonych epidemią 
okresach, celem obniżenia cen i zwięk-
szenia popytu. Izba postuluje także o za-
stosowanie mechanizmów gwarantu-
jących kursy walut (USD i Euro) dla 
przedsiębiorstw produkcyjnych sprzed 
wybuchu pandemii oraz o uruchomienie 
szybkiego dostępu do finansowania na 
preferencyjnych warunkach. W piśmie 
wymienia również inne, ważne kwe-

stie, które pozwolą firmom złapać balans 
w ciężkich czasach: gwarancje cen pa-
liw i energii, szybki zwrot nadpłaconego 
podatku VAT oraz łatwy dostęp do środ-
ków ze split payment, odroczenie termi-
nów na złożenie deklaracji i zeznań po-
datkowych, wstrzymanie poboru i nie-
wprowadzanie nowych podatków sank-
cyjnych. PIAP postuluje również „waka-
cje od kredytu", czyli odroczenie płatno-
ści rat kredytowych dla przedsiębiorców 
z możliwością umorzenia odsetek za nie-
opłacone raty w okresie epidemii. To nie 
koniec strategii ratowania firm z bran-
ży reklamowej, jakie opracowała Izba. 
W piśmie jest mowa także o prolongacie 
spłat rat kredytowych, kapitałowo-odset-
kowych od kredytów dla przedsiębior-
ców na okres 6-miesięcy, o gwarancji za-
kupów państwowych i samorządowych 
wyłącznie w firmach krajowych, a także 
o odroczeniu terminów składania wszel-
kich deklaracji i zeznań podatkowych, 
sprawozdań do Narodowego Banku Pol-
skiego, Głównego Urzędu Statystycz-
nego, Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, wszel-
kich instytucji udzielających dotacji oraz 
sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia 
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sprawozdań finansowych za rok 2019. 
PIAP wspomina o pomocy doraźnej 
w ramach działań NBP – np. bezprocen-
towe pożyczki dla firm z długim okresem 
spłaty. Wsparciem na czas kryzysu go-
spodarczego byłoby także wprowadze-
nie zasiłku postojowego dla dużych firm 
oraz uproszczenie krajowych procedur 
rozliczania funduszy UE tak, aby przed-
siębiorcy mogli elastycznie i efektyw-
nie, choć z opóźnieniem, realizować za-
warte z instytucjami finansującymi umo-
wy. Dalej PIAP wnioskuje o odroczenie 
wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K 
do końca 2020 roku, zwolnienie z obo-
wiązku wpłaty środków pieniężnych na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych, zabezpieczenia przed odpowie-
dzialnością za niezrealizowanie umów, 
dofinansowanie wynagrodzeń pracowni-
ków w czasie przestoju ekonomicznego, 
przejęcie przez ZUS obowiązku płacenia 
pensji pracownikom na zwolnieniach le-
karskich już od pierwszego dnia zwol-
nienia. - Jeżeli chcemy przetrwać ten na-
gły i głęboki kryzys, musimy wykorzystać 
szansę i drastycznie ograniczyć biuro-
krację, ułatwiając przedsiębiorcom po-
wrót do normalnych warunków – zwra-
ca się w piśmie Edyta Lisowska, Prezes 
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA PIAP
PIAP od samego początku ogłosze-

nia pandemii, podejmowała działa-
nia mające na celu ochronę interesów 
firm z branży upominków reklamowych 
i szeroko pojętej reklamy. Już 12. mar-
ca Izba zwróciła się w piśmie do Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego z apelem o przygotowanie w try-
bie pilnym dla przedsiębiorców bran-
ży upominków reklamowych planu na-
prawczego. Prezes PIAP zwróciła uwa-
gę Premierowi na wszystkie problemy, 
które wraz z wybuchem epidemii spadły 
na branżę, a więc na ograniczenie wy-
datków przez klientów końcowych, od-
woływanie imprez targowych, eventów, 
utrudnienia w eksporcie i imporcie towa-
ru np. z Chin. – Obecna, trudna sytuacja 
nie pozwala na normalne funkcjonowa-
nie naszych firm a tym bardziej na gene-
rowanie zysków, natomiast pozostajemy 
z kosztami utrzymania, wynagrodzeniami 
pracowników i obciążeniami związanymi 
z opłatami do ZUS, podatkami i innymi 
opłatami prawno-skarbowymi – czytamy 
w piśmie do Premiera.

PIAP zwróciła się także z apelem do 
Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, 
aby podjąć natychmiastowe działania 
mające na celu uświadomienie i zachę-
cenie Spółek Skarbu Państwa, aby nie 
wstrzymywały zamówień na artykuły 
reklamowe a wręcz je zwiększały. Izba 
postulowała także, aby utrzymać udział 
w wydarzeniach: targach, konferencjach, 
eventach sportowych z opcją ich ewen-

tualnego przesunięcia na kolejny kwar-
tał. - Zahamowanie zamówień płynących 
ze strony Spółek Skarbu Państwa i odwo-
łanie poszczególnych wydarzeń, w try-
bie lawinowym niesie bardzo negatyw-
ne skutki na branżę reklamową. – czyta-
my w piśmie do Ministerstwa. PIAP ape-
lował również, aby dla firm produkcyj-
nych z branży reklamowej, dysponują-
cych szwalniami umożliwić nawiązanie 
współpracy w zakresie produkcji odzie-
ży ochronnej, maseczek i innych po-
trzebnych materiałów na zasadach od-
płatnych a nie wyłącznie wsparcia dla 
tej ciężkiej sytuacji, aby przedsiębiorcy 
mogli zapłacić wynagrodzenia pracow-
nikom. 

PRAWNA INFOLINIA KRYZYSOWA 
PIAP dla swoich członków urucho-

mił prawną infolinię kryzysową, gdzie 
członkowie PIAP mogą uzyskać in-
formacje dotyczące wszelkich kwestii 
prawnych związanych z kryzysem eko-
nomicznym wywołanym koronowirusem 
– np. dotyczących relacji z pracownika-
mi, zasad współpracy ze służbami sani-
tarnymi, bieżących odpowiedzi na pyta-
nia, jak reagować na zapytania klientów 
/ kontrahentów, braku możliwości reali-
zacji umów, etc. Dodatkowo na pytania 
dotyczące różnych form restrukturyza-
cji zobowiązań, w szczególności możli-
wości skorzystania z sądowych postępo-
wań restrukturyzacyjnych, odpowie rad-
ca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

INNE INICJATYWY PIAP 
Kryzys połączył także siostrzane bran-

że, związane z organizacją eventów, ho-
telarstwem, transportem, turystyką i tak 
powstała grupa TUgether, która inicju-
je szereg działań wspierających oraz 
lobbing w celu poprawy dramatycznej 
dla firm sytuacji. Polska Izba Artyku-
łów Promocyjnych również dołączyła do 
grupy, żeby wspólnie walczyć o interesy 
przedsiębiorców z branży reklamowej. 
W ramach wspólnych działań PIAP pra-
cuje nad uwagami do projektu ustawy. 
Izba udzieliła wsparcia dla Adama Abra-
mowicza, Rzecznika MŚP, który wzywał 
Mateusza Morawieckiego i Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej do sprawiedliwe-
go zwolnienia z ZUS wszystkich przed-
siębiorców MŚP - podobnie jak rolnicy 
zostali zwolnieni z KRUS bez względu 
na wielkości gospodarstwa. PIAP prze-
kazał również swoje stanowisko i postu-
laty Prezesowi Krajowej Izby Gospodar-
czej.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych 
zrealizowała również ogólnopolskie ba-
danie: "Branża upominków reklamo-
wych w obliczu epidemii COVID-19", 
które jest cennym źródłem informacji 
i kierunkowskazem dla dalszych działa-
niach podejmowanych przez Izbę.
■ Joanna Muszyńska

Polska Izba Artykułów Promocyjnych 13 lutego br. celebrowała dziesiąty już, wspólny 
Wieczór Branżowy. Spotkanie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
Członków Izby, a frekwencja uczestników wydarzenia jest coraz większa.

Wspominamy Wieczór Branżowy PIAP 2020

W 2020 roku po raz kolejny branża re-
klamowa zgromadziła się w lokalu Mysia 
3 w Warszawie. 

Sponsorami - gospodarzami wyda-
rzenia były firmy: 12M Alicja Wąsowska,  
ASGARD Sp. z o.o., AXPOL Trading  
Sp.z o.o.,Sp.k, Brandfathers Group Sp. 
z o.o., Headwear PL Sp. z o.o. Sp.j.,  
Macma Polska Sp. z o.o., Mart Spółka 
z o.o. sp.k., Mid Ocean Brands Polska Sp. 
z o.o., Modern Forms Sp.z o.o., Refloactive  
Niciak Group Sp z o.o.Sp.k., Texet Poland  
Sp. z o.o., Trober Polska Patrick  
Chrabkowski oraz Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych, która była zarazem głów-
nym gospodarzem wydarzenia.

 

- Wieczór Branżowy PIAP to już pewne-
go rodzaju tradycja. Spotkanie jest waż-
nym wydarzeniem w kalendarzu firm człon-
kowskich, bo daje niepowtarzalną okazję do 
tego, żeby się lepiej poznać i porozmawiać 
o biznesie w nieformalnych okolicznościach. 
Członkowie mogą nawiązać kontakty z no-
wymi firmami Członkowskimi, ale również 
odświeżyć dotychczasowe relacje , porozma-
wiać o sytuacji na rynku i wymienić się do-
świadczeniami. To bardzo cenne w dzisiej-
szych czasach - mówi Katarzyna Wojniak, 
Dyrektor Biura Zarządu PIAP.

Podczas wydarzenia Zarząd Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych uhonoro-
wał i wręczył statuetki dla Członków PIAP 

VIDEORELACJA WIECZÓR 
BRANŻOWY PIAP 2020

GALERIA WIECZÓR 
BRANŻOWY PIAP 2020

z okazji okrągłych jubileuszy działalności 
firm na rynku. Wieczór umilił występ zespo-
łu SIOSTRY ŁOTRY.

PIAP dziękuje sponsorom wydarzenia i moc-
no wierzy, że spotkamy się również za rok!
■ Więcej na: www.piap-org.pl
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Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś w Chinach zjada zupę z nietoperza, a cztery miesiące później 
w Polsce, nie możemy z tego powodu spotkać się z rodziną na święta. Absurd, prawda? Cóż, życie 
pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. Zastanówmy się, jaki napisało dla polskiej gospodarki 
i branży artykułów promocyjnych na najbliższe miesiące. 

Efekt nietoperza z Wuhan
Warto przypomnieć, że ubiegły rok 
nasza gospodarka zamknęła niemal 5 
proc. wzrostem. I to wcale nie jest naj-
czarniejszy scenariusz. Te najgorsze 
mówią o spadku wynoszącym kilkana-
ście procent. 

W tym wszystkim swojego miej-
sca szuka polski rząd. Niedawno rząd 
przyjął przepisy tarczy antykryzyso-
wej, która gwarantuje np. zawiesze-
nie ZUS, dopłaty do pensji pracow-
ników (do wysokości pensji minimal-
nej) i …..to z grubsza tyle. Pracodaw-
cy mówią, że to tak, jakby przed ule-
wą chronić się durszlakiem albo para-
solką z gazety. 

O ocenę rozwiązań rządowych py-
tam Pana Tomasza, właściciela 3 dru-
karni, zatrudniającego 8 osób na eta-
cie i kilkanaście na umowach cywilno-
prawnych lub „na fakturę”. 

Niemal z dnia na dzień ubyło mu 
80 proc. zamówień, części klienci nie 
chcą odbierać.

- Musiałbym solidnie rzucać mię-
sem, żeby ocenić rządową pomoc. 
Jestem wściekły. Tak się składa, że 
współpracuję z partnerami z Niemiec 
i wiem, jak tam pomaga się bizneso-
wi - mówi. I dodaje, że próbował się-
gnąć po pieniądze jak tylko pojawiła 
się szansa, ale poddał się po dwóch go-
dzinach wypełniania druków z księgo-
wym. 

Procedury uproszczono w ramach 
tarczy 2.0, ale to - zdaniem Pana To-
masza i świata small biznesu - niewie-
le zmienia. Rząd zapowiada, że szyb-
ko wprowadzi kolejny pakiet wspar-
cia, a Pan Tomasz ironizuje: - Czekam 
z zapartym tchem. 

Nie lepiej rządową pomoc ocenia 
branża upominków. Z badania Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych, zre-
alizowanego na początku kwietnia, na 
próbie 450 firm, wynika, że działania 
rządowe nie są traktowane poważnie. 
Tylko jedna na 25 firm (4 proc.) twier-
dzi, że pomogą one ich biznesom prze-
trwać. Pozostała część ankietowanych 
uważa, że oferta rządu nie uchroni ich 
przed plajtą lub zwolnieniami.

Pan Tomasz umówił się z załogą, 
że za kwiecień wypłaty będą mniejsze 
o 40 proc., w maju o połowę. Wszy-
scy przystali na zmianę. Dwie pracow-
nice złożyły wnioski o świadczenie 
opiekuńcze, a samozatrudnieni walczą 
o postojowe. Pan Tomasz przyznaje, 
że jeśli sytuacja się nie poprawi, w lip-
cu będzie musiał zamknąć dwie dru-
karnie i połowie nieetatowców podzię-
kować za współpracę. 

Wskazuje jeszcze jeden problem - 
split payment. - Odejście od mechani-
zmu podzielonej płatności byłoby te-
raz dużą ulgą. Dla części faktur, jed-
ną czwartą środków mam zamrożoną, 
a przecież każda złotówka jest zbawie-
niem! - denerwuje się.

Niefajny upominek
Kryzys huknął też w branżę upo-

minków na całym świecie. Pan To-
masz niejako na potwierdzenie tej tezy 

ły kontakt z zarażonym. W ten sposób 
udało się zatrzymać transmisję wirusa, 
ale też lepiej poznać jego skalę. 

Efekty? Czesi, Austriacy, Duńczy-
cy i Estończycy już przed Wielkano-
cą powiedzieli, że po nich zaczną sta-
wiać pierwsze kroki na długiej drodze 
do normalności. 

Inne kraje, które wykazały się swo-
bodniejszym podejściem płacą wyso-
ką cenę. Najwyższą - Hiszpanie, Wło-
si i Amerykanie. Lekceważenie za-
grożenia nie opłaciło się też Brytyj-
czykom. Liczba ofiar jest w tych kra-
jach przerażająca, a dane z gospodarek 
- zasmucające. W Hiszpanii zlikwido-
wano w marcu ponad 800 tys. etatów. 
Dla kraju, który żyje m.in. z turysty-
ki najgorszego dopiero nadchodzi, bo 
w 2020 r. turyści raczej zostaną w do-
mach. 

Włosi na razie nie raportują żadnych 
liczb, pamiętajmy jednak, że region 
Lombardii, czyli epicentrum pande-
mii, to także ekonomiczny silnik kra-
ju, jeden z najbardziej uprzemysłowio-
nych obszarów na świecie. Teraz ten 
silnik pracuje na niskich obrotach.

Niemcy też nie pokazują konkret-
nych liczb, ale na razie wygląda na to, 
że ich potężna gospodarka, wytrzymu-
je skutki lockdownu. Niemcy muszą 
zapomnieć o spacerach nad Szprewą, 
czy zgromadzeniach, ale mogą liczyć 
na solidne wsparcie państwa. Tamtej-
sza „tarcza” gwarantuje dopłaty do 
pensji (przy wcześniejszym skróceniu 
wymiaru czasu pracy) nawet przez 12 
miesięcy. Aż 400 mld euro rząd fede-
ralny wyda na przejęcie kredytów firm 
przechodzących trudności z powodu 
koronawirusa. 

Jako ciekawostkę warto dodać, że do-
tychczas niemal 3,3 tys. Niemców stra-
ciło życie wskutek zakażenia, ale już po-
nad 58 tys. wyzdrowiało. To jedna ósma 
wszystkich ozdrowień na świecie. 

„Trzecią drogę” wybrała Szwecja. 
Tam życie toczy się normalnie. Z pan-
demią walczą epidemiolodzy, nie po-
litycy. Praca wre, odizolowani są ci, 
którym grozi największe niebezpie-
czeństwo. Niebawem powinniśmy zo-
baczyć skutki tej strategii. Na razie 
czterokrotnie mniej ludna Szwecja ma 
czterokrotnie więcej ofiar wirusa niż 
Polska. Ale pewnie wielokrotnie mniej 
ofiar ekonomicznych.

Jak nietoperz zatrzymał świat
Przyjrzyjmy się bliżej pożodze, któ-

ra wirus zostawi na światowej go-
spodarce. Bank Światowy szacuje, że 
w ubóstwo - przejściowo lub trwa-
le - wpadnie nawet pół miliarda osób. 
PKB gospodarek pikuje i nie wiado-
mo, kiedy się zatrzyma. Globalna go-
spodarka - to już dane Instytutu Finan-
sów Międzynarodowych (IFF) - skur-
czy się o 2,8 procent. Dla porównania, 
nazywany epokowym, kryzys z 2009 
roku skutkował zmniejszeniem całej 
sfery gospodarczej o 2,1 procent. 

Już dziś Europejski Bank Centralny 
zapowiada, że kupi obligacje Włoch, 
Hiszpanii i innych „ofiar wirusa”, jed-
nocześnie EBC luzuje reguły doty-
czące zadłużenia krajów. Tym samym 
szykuje grunt pod dodruk pieniądza. 
To z kolei oznacza inflację i wzrost 
cen, w czasie, gdy o wzrost pensji bę-
dzie bardzo trudno. 

W Polsce Citi Bank przewiduje po-
nad dwukrotny(!) wzrost bezrobocia 
i skurczenie się PKB o 3,2 procent. 

Pandemia koronawirusa tylko na 
pierwszy rzut oka jest problemem wy-
łącznie medycznym. Jej drugie obli-
cze - łypiące na nas głębokim kryzy-
sem gospodarczym - dopiero poznaje-
my. I kto wie, czy nie jest ono nawet 
bardziej złowrogie. 

Spójrzmy na światowy bilans pierw-
szej dekady kwietnia. Dwa miliony 
chorych, ponad 125 tys. zgonów i 470 
tys. ozdrowień. Co prawda, zanim po-
stawię kropkę w tym zdaniu bilans bę-
dzie już inny, tak szybko się wszyst-
ko zmienia. Niemniej jednak, warto te 
liczby zestawić z tymi ziejącymi z ze-
stawień gospodarczych.

Lockdown = knockout
Zamknięte kawiarnie, biznesy usłu-

gowe, centra handlowe, przemysł pra-
cujący na zwolnionych obrotach, z tru-
dem łapiąca oddech turystyka, branża 
eventowa, czy upominków. Lockdown 
do Świąt Wielkiej Nocy kosztował 
pracę pół miliona osób. 

Pamiętajmy jednak, że rzesza pra-
cowników wypowiedzenia otrzyma-
ła na koniec marca. Statystyki bezro-
bocia wystrzelą więc dopiero w lipcu. 

Na świecie bywa różnie. Zdecydo-
wanie lepiej radzą sobie małe kraje - 
Estonia, Łotwa, Czechy, Izrael, Singa-
pur, czy Dania. Niewątpliwie, czynni-
kami ułatwiającymi walkę z pandemią 
są mniejsze terytorium i względnie 
niewielka liczba ludności. Nie należy 
jednak zapominać, że w krajach tych 
podjęto szybkie decyzje: o zamknięciu 
granic, noszeniu maseczek, testowaniu 
na masową skalę i odizolowaniu grup 
ryzyka. Stosowano nawet tzw. śledz-
twa epidemiologiczne. Grupy epide-
miologów odtwarzały ścieżkę wirusa 
szybko identyfikując osoby, które mia-

mówi mi o 300 notesach, które zamó-
wił dla klienta, ale póki co z nimi zo-
stał. 

Z raportu PIAP wynika, że 90 proc. 
ankietowanych firm już w marcu mia-
ło dołek w zamówieniach. A co trzeci 
podmiot z tej grupy dosłownie padł jak 
rażony piorunem, bo zanotował obroty 
niższe o trzy czwarte lub nie wystawił 
żadnej faktury. 

W minorowych nastrojach branża 
mówi o dalszej części roku. Niemal 
wszyscy spodziewają się spadków. 

Mówiąc krótko - dla branży to rok 
stracony. Zwłaszcza, że przełożone zo-
stały dwie wielkie imprezy sportowe - 
piłkarskie Euro 2020 i Igrzyska Olim-
pijskie w Tokio. Tym samym zakręco-
ny został kurek środków publicznych 
na promocję miast i regionów. Nie ma 
imprez masowych, np. koncertów, czy 
zlotów. A korporacje przycięły budże-
ty marketingowe, targowe, pr-owe, 
czy eventowe.

Branża oczywiście stara się wal-
czyć, aż 40 proc. firm przesunęło cię-
żar działalności ku „usługom i produk-
tom związanym z przeciwdziałaniem 
epidemii”. Mimo to, co piąta badana 
firma przewiduje, że będzie musiała 
rozstać się z połową pracowników.

Jeszcze będzie fajnie
Jak mówi stare przysłowie, najciem-

niej jest tuż przed świtem. I wydaje się, 
że zza horyzontu słońce tuż po świętach 
wyjrzało w Czechach, Austrii, Estonii 
i Niemczech. Tam mówi się o stopnio-
wym znoszeniu ograniczeń. W Niem-
czech w pierwszej połowie maja roz-
grywki ma wznowić Bundesliga (oczy-
wiście bez kibiców), nawet w Polsce 
piłkarze mają wybiec na boiska pod ko-
niec maja. Hiszpania i Włochy weszły 
na plateau zakażeń, USA twierdzą, że 
najgorsze piekło zdrowotne za nimi. 
Maleje liczba nowych zakażeń i osób 
w stanie krytycznym. 

W Hiszpanii, w poniedziałek 13 
kwietnia, wróciła do pracy branża bu-
dowlana. A to ona jest papierkiem lak-
musowym i lokomotywą gospodarek. 
W Polsce firmy takie jak Budimex, 
Skanska, Gulermak nawet na chwilę 
nie zwolniły. 

Jak na drożdżach rosły ostatnio 
branże farmaceutyczna, e-commerce 
i rozwiązań IT. To akurat też jest bar-
dzo ważne. W 2009 r. zapadła się nie-
mal cała gospodarka, dziś jej spora 
część prze do przodu i jest w naprawdę 
dobrej kondycji. Zdrowe sektory będą 
więc nieco ciągnąć za uszy cały sys-
tem przyspieszając jego sanację. 

Co ważne, z alarmistycznych rapor-
tów ekonomicznych przebijają dwa 
promyki nadziei. Pierwszy to fakt, że 
gospodarki azjatyckie i indyjska uro-
sną wyraźnie w tym roku. Wiele firm 
z Europy postawi więc na Jedwabny 
Szlak i spróbują zarabiać na eksporcie. 

Drugi, to silne przekonanie, że 2021 
r. będzie naznaczony silnym odbiciem. 
Polska gospodarka ma urosnąć w tem-
pie 5 procent. Jeszcze będzie fajnie. 
■ Tomasz Piszczek
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Relacje targowe Q1 2020

RemaDays Warsaw 2020

W dniach 12-14 lutego 2020 r. stolica Polski już po raz kolejny stała się stolicą świata reklamy i druku. 16. edycja jednej 
z największych imprez wystawienniczych na 3 dni skupiła ok. 21 000 zwiedzających. W ocenie organizatora, wystawców, 
jak i przybyłych gości targi można uznać za udane, szczególnie uwzględniając udział ok. 3700 zwiedzających z zagrani-
cy z 52 krajów oraz 795 wystawców z 31 krajów. Wysoki poziom produktów, usług, a także wszystkich punktów progra-
mu targowego kolejny raz potwierdzają, że RemaDays Warsaw to w świecie reklamy i druku wydarzenie, którego nie moż-
na przegapić. 
 
Więcej informacji : www.remadays.com

Merchandise World 2020 – dalszy rozwój

Tegoroczna edycja Merchandise World odbyła się w dniach 12-13 lutego 2020 po raz pierwszy w Ricoh Arena w Coven-
try w Anglii. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Sourcing City i Brytyjskie Stowarzyszenie Artykułów Promo-
cyjnych (BPMA). Poza uznanymi importerami, producentami i specjalistami ze Zjednoczonego Królestwa, także wielu do-
stawców z Europy, a nawet z innych kontynentów zaprezentowało swoje produkty i usługi. Podczas wydarzenia dostęp-
na była również specjalna strefa Eco World, gdzie prezentowano ekologiczne produkty. W wydarzeniu wzięło udział 1599 
odwiedzających, co stanowi 18% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kolejna edycja odbędzie się 9 września 2020 
w Milton Keynes.

Więcej informacji : www.merchandiseworld.co.uk 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020, Zdjęcia: Till Barth © WA Media

PSI 2020: Potrzeba dyskusji

Tegoroczna edycja wydarzenia PSI Show odbyła się w dniach 7-9 stycznia 2020 w Düsseldorf Exhibition Centre. Imprezę 
charakteryzowały innowacje i nowości, a tematem przewodnim była ekologia. Wydarzenie miało międzynarodowy cha-
rakter. Mimo tego w tym roku odnotowano spadek wystawców i odwiedzających. Według najważniejszych danych, or-
ganizatorzy Reed Exhibitions Germany odnotowali obecność 720 wystawców. Zabrakło kilku ważnych przedstawicieli, 
zwłaszcza w dziedzinie tekstyliów. Imprezę odwiedziło 16 367 odwiedzających. Mimo to wydarzenie cieszyło się sporym 
zainteresowaniem odwiedzających zza granicy – przedstawiciele z 81 krajów. Łącznie zaprezentowano ponad 500 000 
produktów. 
Więcej informacji: www.psi-messe.com

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020, Zdjęcia: Till Barth, Michael Scherer © WA Media

Promotion Trade Exhibition 2020: jubileuszowa edycja

20. edycja PTE przyniosła większości wystawców wiele powodów do radości. Według oficjalnych danych na wydarzeniu, 
które odbywało się w dniach 22-24 stycznia 2020 w Fiera Milano City, pojawiło się 4892 odwiedzających. Według oficjal-
nych danych 156 wystawców zaprezentowało podczas wydarzenia swoje produkty. Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach, wystawcy mieli do dyspozycji dwa obszary wystawowe - w jednym dominowali dostawcy upominków reklamo-
wych, a w drugim przedsiębiorstwa oferujące urządzenia do znakowania produktów. Wydarzenie oferowało program to-
warzyszący, na który składały się seminaria, szkolenia i wykłady. 
Więcej informacji: www.promotiontradeexhibition.it

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020, Zdjęcia: Michael Scherer © WA Media

CTCO + C!print 2020: zakończone sukcesem

Według oficjalnych danych przekazanych przez organizatorów wydarzenia – 656 Editions – w 13. edycji wydarzenia CTCO, 
które miało miejsce w dniach 04-06.02.2020 w Lyonie, wzięło udział 325 dostawców upominków reklamowych, którzy za-
prezentowali szeroką ofertę usług i produktów. Tak jak w latach ubiegłych, udział podmiotów z zagranicy był bardzo wy-
soki. Wraz z tym wydarzeniem odbywała się impreza C!print, podczas której ponad 250 dostawców przedstawiło swoje 
rozwiązania w zakresie druku. Zarówno CTCO jak i C!print oferowały bogaty program wydarzeń towarzyszących, w tym 
warsztatów i wykładów. W wydarzeniu CTCO wzięło udział 11 192 odwiedzających, a wydarzeniem C!print zainteresowa-
nych było 16 593 gości. 
Więcej informacji : www.salon-ctco.com 
Więcej informacji : www.salon-cprint.com 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020, Zdjęcia: Michael Scherer © WA Media

Expo 4.0 2020 w Stuttgarcie

Tegoroczna edycja Expo 4.0 która miała miejsce w Stuttgart Exhibition Centre w dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2020 
była długo wyczekiwanym wydarzeniem. Impreza organizowana jest co dwa lata i łączy trzy wydarzenia: TV TecStyle Vi-
sions (tekstylia), GiveADays (artykuły promocyjne i reklama dotykowa) oraz wetec (technologia reklamy i druk cyfrowy). 
Według oficjalnych danych łącznie 421 wystawców zaprezentowało swoje oferty dokładnie 12 518 zwiedzającym, któ-
rzy reprezentowali sektor handlu, usług i marketingu. W wydarzeniu wzięło udział wielu wystawców z Niemiec i zagrani-
cy, którzy reprezentowali najważniejsze firmy na europejskim rynku tekstyliów, dostawców reklamy dotykowej i agencje 
artykułów promocyjnych.
Więcej informacji : www.expo-4-0.com

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020, Zdjęcia: Michael Scherer © WA Media

RemaDays Kijów 2020 

W dniach 11-12 marca 2020 roku w Kijowie, w stolicy Ukrainy, odbyły się targi reklamy i druku RemaDays! Święto rekla-
my rozpoczęło się w najlepszym czasie dla branży – początek roku, nowe perspektywy. Mnóstwo nowości, które każdy 
Wystawca pragnął zaprezentować podczas targów były przedstawione właśnie tu, na największej imprezie reklamowej 
na Ukrainie. Pierwszego dnia nagrodzeni zostali Zwycięzcy konkursu „Korony Reklamy”. Wręczenie statuetek oraz dyplo-
mów odbyło się podczas wieczoru Wystawców. 12 marca, na podstawie głosów zostali wybrani Zwycięzcy konkursu „Gi-
fts Of The Year”. 

Więcej informacji: www.remadays.com.ua

Promogift 2020, Madryt – Pozytywny początek sezonu

Dwunasta edycja wydarzenia Promogift odbyła się w Madrid Exhibition Centre w dniach 14-16 stycznia 2020. Jak co roku 
dwa hiszpańskie stowarzyszenia branżowe, AIMFAP i FYVAR, zorganizowały wydarzenie, które gromadzi wyłącznie dys-
trybutorów artykułów promocyjnych. W wydarzeniu wzięło udział 486 wystawców, którymi byli przedstawiciele firm z 26 
krajów. Promowali oni swoje produkty i usługi na ponad 13 500 m2 powierzchni wystawowej. Obecni byli również im-
porterzy i producenci reklamy dotykowej, a także dostawcy urządzeń umożliwiających znakowanie produktów. Zapre-
zentowano całą gamę produktów z zakresu upominków reklamowych, a tekstylia stanowiły istotny punktem całego wy-
darzenia.
Więcej informacji: www.promogift.ifema.es 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2020, Zdjęcia: Michael Scherer © WA Media
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RemaDays przyciąga więcej gości zza granicy

Co roku staramy się zwiększać za-
sięg promocyjny targów. Podczas tej 
edycji przeprowadziliśmy ok. 200 róż-
nych akcji promocyjnych w kraju, jak 
i w całej Europie. To dużo, natomiast 
widzimy potencjał, aby wzmacniać 
ten kierunek promocji. Nasi wystawcy 
cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem firm zagranicznych. Nasz ry-
nek staje się alternatywą dla europej-
skich firm wobec Chin, w szczególno-
ści w obecnym trudnym czasie. Cie-
szy nas, że ciężka praca zespołu Re-
maDays przynosi efekty, gdyż zwie-
dzający zauważają, że warto przebyć 
czasem tysiące kilometrów, by poznać 
ofertę naszych wystawców. To pokazu-
je, że targi RemaDays Warsaw zaczę-
ły na stałe wpisywać się do kalendarza 
imprez, które trzeba odwiedzić.

Czym ta edycja różniła się od po-
przednich?

To dzięki wystawcom, którzy każ-
dego roku prezentują tysiące nowo-
ści produktowych i usług, targi Rema-
Days w każdej edycji są wyjątkowe. 
Warto tutaj dodać, że ok. 180 wystaw-
ców zaprezentowało się na targach po 
raz pierwszy. Duży nacisk kładziemy 
także na poprawę komfortu naszych 
gości, wprowadzając co roku udo-
godnienia. W tym roku np. zwiększy-
liśmy strefy wypoczynkowe i restaura-
cyjne do 2600 m2. Uczestnicy targów 
mogą też co roku korzystać z darmo-
wych autobusów RemaDays. Dzięki 
wprowadzonej optymalizacji przejaz-
dy odbywały się według rozkładu jaz-
dy, bez żadnych opóźnień czy zmian, 
więc każdy uczestnik mógł wygodnie 
zaplanować sobie przyjazd i powrót 
z targów.

Jakie udogodnienia w  kwestii 
transportu, jak i samego zwiedzania 
przygotowali Państwo w tej edycji?

Jak już wcześniej powiedziałem, 
zwiększyliśmy liczbę punktów restau-
racyjnych oraz wypoczynkowych, które 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
uczestników. Poza dwiema obszernymi 
strefami Relax Zone, które znajdowa-
ły się w obu halach (E i F), warto od-
notować, że goście mieli do dyspozycji 
także dodatkowe strefy chilloutu. Wspo-
mniane bezpłatne autobusy RemaDays 
kursowały zgodnie z rozkładem, nie od-
notowując opóźnień, a wygodnym roz-
wiązaniem był także kurs ostatniego 
autobusu, który zawiózł gości na Wie-
czór Wystawców. Dostajemy sygnały, 
że sprawdza się aplikacja dla zwiedza-
jących, która na bieżąco informowała 
o wydarzeniach targowych. Hale targo-
we są coraz lepiej oznakowane, dzięki 
czemu łatwiej znaleźć danego wystaw-
cę. Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się drukowane plany hal, na 
których były wszystkie niezbędne infor-
macje. Na tych udogodnieniach się jed-
nak nie kończy – cały czas wsłuchujemy 

się w głosy naszych klientów, by w ko-
lejnym roku komfort był jeszcze więk-
szy. Stale pracujemy nad optymaliza-
cją kwestii obsługi parkingu, bo choć 
co roku czas wjazdu i wyjazdu znaczą-
co się skraca, to chcemy, aby nasi wy-
stawcy i goście mieli zagwarantowany 
pełen komfort płynności przejazdu.

Proszę jeszcze o  podsumowanie 
RemaCongress. Jakich ciekawych 
prelegentów można było usłyszeć 
i  jakie tematy przyciągnęły naj-
większą publiczność?

W tym roku w 3 salach konferencyj-
nych zaprezentowało się 26 prelegen-
tów, przedstawiając aż 35 prelekcji. 
Łącznie to aż 1600 minut wartościo-
wych wykładów, czyli dwukrotnie wię-
cej niż w ubiegłorocznej edycji. Wie-
le tematów RemaCongress 2020 przy-
ciągnęło takie tłumy, że sale konferen-
cyjne były za małe. Cieszymy się, że 
możemy wspierać naszych gości rów-
nież w tym zakresie, udostępniając fa-
chową wiedzę z dziedziny reklamy czy 
marketingu. W przyszłym roku będzie-
my rozwijać ten dział targów, który 
z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem uczestników.

RemaDays ma już sprawdzoną 
formułę, bogatą w  wydarzenia. Ja-
kie elementy targów, Państwa zda-
niem po rozmowach z wystawcami, 
można jeszcze poprawić w kolejnej 
edycji?

Targi oceniamy pozytywnie, nato-
miast zawsze pracujemy nad ulepsza-
niem formuły, rozwiązań itd., i widzi-
my też elementy, które wymagają pra-
cy i poprawy. W tym roku wszystkich 
nas zaskoczyły warunki pogodowe, 
a raczej silny wiatr, który spowodo-
wał, że musieliśmy w trakcie targów 
dogrzać halę. Cały czas staramy się 
poprawić logistykę i szybkość wjaz-
du, jak i wyjazdu z parkingów. Po-
nadto chcemy usprawnić jeszcze ob-
sługę zwiedzających, by jak najmniej 
czasu poświęcać na obowiązkowe jed-
nak formalności. Widzimy swoje sła-
bości i zawsze wsłuchujemy się w gło-
sy najważniejszych osób, które tworzą 
to miejsce, czyli samych wystawców 
i zwiedzających.

Jak w tym roku wypadły targi Re-
maDays Kijów? Proszę o  krótkie 
podsumowanie.

RemaDays Kijów to lokalne targi 
skierowane głównie do rynku ukraiń-

skiego, a mimo to z roku na rok poja-
wiają się też nowi wystawcy z innych 
krajów. W tym roku na targach u na-
szych wschodnich sąsiadów zaprezen-
towało się m.in. 6 wystawców z Polski 
oraz kilku z Turcji, Rumunii czy Sta-
nów Zjednoczonych. Impreza zaczyna 
mieć więc międzynarodowy charakter. 
Niestety w związku z sytuacją wywo-
łaną koronawirusem zmuszeni byliśmy 
odwołać ostatni dzień targów. Ufamy 
jednak, że sytuacja na rynku targo-
wym dość szybko wróci do nomy.

Jak możecie porównać oba ryn-
ki, polski i  ukraiński, pod wzglę-
dem organizowania wydarzeń tar-
gowych?

Jeśli chodzi o rynek ukraiński, to wi-
dzimy, że trend wzrostu jest powolny. 
Widać tu duży potencjał, jednak musi 
iść to w parze z regulacjami prawny-
mi. Wymaga to wiele pracy samego 
rządu ukraińskiego, ale też wsparcia 
proceduralnego Unii Europejskiej, np. 
w dziecinie transportu towarów.

Natomiast rynek w Polsce pod 
względem imprez targowych ma silną 
i mocną pozycję w Europie. Odgrywa 
znaczącą rolę również w polskiej go-
spodarce. Nasze firmy cechują się wy-
soką jakością usług oraz notują kilku-
procentowe wzrosty.

Jak pandemia wpłynie na branżę 
wystawienniczą? Jakie są i będą jej 
długofalowe skutki?

Oczywiście jest to trudne pytanie, 
a odpowiedź właściwie zależy wy-
łącznie od tego jak długo będzie trwał 
ten stan i obowiązywał zakaz dużych 
zgromadzeń. Jeśli to będzie nie więcej 
niż 2 do 3 miesięcy to choć nie unik-
niemy jako branża targowa różnych 
perturbacji, to jednak zakończy się to 
dość szybkim powrotem na normalną 
ścieżkę. Natomiast jeśli potrwa to dłu-
żej, np. 6 m-cy albo nawet 2 lata to 
należy sądzić, że będzie miało to bar-
dzo poważne konsekwencje dla bran-
ży. Ograniczanie kosztów poprzez re-
dukcję zatrudnienia, zamykanie firm, 
bankructwa, ale też zwykłe przebran-
żawianie będą czymś czego należy się 
spodziewać. Ta sytuacja jest bardzo 
wyjątkowa, ponieważ w normalnych 
warunkach działalności gospodarczej 
przyszłość jest dość przewidywalna, 
a tutaj niestety zdanie, że "wszystko 
jest możliwe" jest prawdziwe.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

Na temat 16. edycji targów RemaDays, ich coraz mocniej 
międzynarodowego charakteru, siostrzanych targów na Ukrainie 
oraz wpływie pandemii na branżę wystawienniczą, rozmawiamy ze 
Sławomirem Giefingiem, Prezesem GJC International.

Jak w  cyfrach można podsumować 
XVI edycję RemaDays Warsaw? 

14 lutego zakończyła się 16. edy-
cja targów, gdzie swoją ofertę zapre-
zentowało blisko 800 wystawców, za-
równo z Polski, jak i zagranicy. W cza-
sie trzech dni to szerokie grono przed-
stawicieli rynku reklamy i druku mo-
gło pokazać swoje nowości i rozwiąza-
nia ściśle zainteresowanej grupie od-
biorców z całego świata – na Rema-
Days Warsaw 2020 pojawiło się aż 21 
000 zwiedzających z 52 krajów. Cieszy 
nas wzrost liczby gości zagranicznych, 
których w tym roku było ponad 3700. 
Należy tu wspomnieć, iż odnotowali-
śmy 20% wzrost liczby zwiedzających 
z Europy Zachodniej. Ten fakt nas bar-
dzo cieszy, ale też motywuje, ponieważ 
potwierdza to, iż nasze coroczne akcje 
promocyjne w całej Europie przynoszą 
konkretne rezultaty.

Widoczny jest wzrost zwiedzają-
cych zza granicy. Czy to efekt jakiejś 
kampanii? Jak promujecie Państwo 
targi za granicą?
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Grupa wsparcia #SuperBohater powstała z inicjatywy OOH magazine, 
branży reklamowej oraz wszystkich tych, którzy mogą i chcą pomóc. Akcja 
zorganizowana została z myślą o tych, którzy walczą z epidemią na 
pierwszej linii frontu, czyli o pracownikach SOR i służb medycznych. 
Dotychczas wsparcie otrzymało 38 szpitali i 11 stacji krwiodawstwa.

Akcja #SuperBohater 
na pełnych obrotach

Na oddziałach brakuje wielu niezbęd-
nych rzeczy. – Udało nam się zjednoczyć 
i w obliczu zaistniałej sytuacji przygoto-
wać paczki tzw. „pierwszej potrzeby”,  
rękawice jednorazowe, środki czystości 
(m.in. mopy), suchy prowiant (kawa, her-
bata), kubki papierowe, naczynia jednora-
zowe, kubki termiczne, długopisy (używa-
ne jednorazowo w szpitalach zakaźnych). 
– podkreślają organizatorzy.

Okazało się, że potrzeb jest bardzo dużo 
i często brakuje rzeczy zupełnie prozaicz-
nych. - Potrzebujemy naczyń jednorazo-
wych, ale i długopisów - raz dany pacjen-
towi do wypełnienia formularzy, już do nas 
nie może wrócić – taka informacja przy-
szła ze Szpitala Zakaźnego w Tychach.  
- Przydałyby nam się kubki termiczne rów-
nież dla ratowników. Ale i dla instrumen-
tariuszek na blok operacyjny. Często pa-
rzymy kawę, wjeżdża pacjent na ostro i po 
zabiegu jest już zimna – zasygnalizowali 
pracownicy SOR Sosnowiec.

Akcja nabrała rozpędu, redakcja OOH 
Magazine poinformowała o pomyśle fir-
my, z którymi od lat współpracuje, a te za-
proponowały swoje wsparcie i tak powsta-
ła grupa na Facebooku oraz akcja zbiórki 
środków na Zrzutka.pl.  

- Zaskoczyła nas informacja o pilnym 
zapotrzebowaniu np. na długopisy na od-
działach zakaźnych, okazało się, że są 
one bowiem obecnie jednorazowego użyt-
ku. Poza szyciem maseczek (nasze firmy 
z branży reklamowej mają szwalnie) po-
stanowiliśmy wykonywać personalizowa-
ne kubki termiczne – niezbędne w codzien-
nej pracy pielęgniarek i ratowników. Ze 
zbiórki zakupiliśmy także rękawiczki, blu-
zy medyczne, czy też tak prozaiczną rzecz 
jak cukier w saszetkach. Branża produkcji 
reklamowej szykuje się na wielki kryzys. 
Niemniej jednak postanowiliśmy w tych 
trudnych chwilach ruszyć z pomocą – 
mówi Robert Załupski z OOH magazine. 
 
Dotychczas przekazano: maseczki – 10 tys., 
chusty/kominy – 500, przyłbice – 3 tys., ręka-
wiczki jednorazowe – 5 tys.,  bluzy medycz-
ne – 100, personalizowane kubki termicz-
ne – 500, długopisy – 35 tys. / antybakteryj-
ne – 2 tys., smycze – 600, mopy – 200, ścier-
ki – 400, ręczniki – 300, kapcie jednorazowe 
– 800, ręczniki z mikrofibry – 200, kubki jed-
norazowe – 5 tys., naczynia jednorazowe –  
3 tys., kawa – 200, herbata - 500, cukier w sa-
szetkach – 10 tys., czekolady – 1500.
■ PIAP

Papiery na ekologię

Certyfikacja w kategorii eko to rzecz 
dobrze znana, bo jest najlepszą drogą do 
sprawdzenia pochodzenia produktu. Nie-
wiele osób, lub prawie nikt, jest w stanie 
„na oko” rozpoznać produkty ekologicz-
ne. Są one zazwyczaj droższe, więc w 
tej gałęzi rynku bardzo łatwo o fałszer-
stwa. Życie napisało bardzo wiele historii 
o tym, jak łatwo dać się nabić w butelkę 
na ekologicznych wyborach. Na szczę-
ście na poziomie B2B rzeczą powszech-
ną są certyfikaty, którymi dystrybutorzy 
i producenci mogą udokumentować ja-
kość towaru. Na rynku upominków re-
klamowych tych dokumentów jest kilka.

Rainforest Alliance to charaktery-
styczny logotyp z zieloną żabką. Znaj-
dziemy go na produktach, których wy-
produkowanie nie doprowadziło do nisz-
czenia lasów tropikalnych w jakimkol-
wiek stopniu. Takie znaczki najczęściej 
znajdziemy na kawie, herbacie, wyro-
bach z papieru. Z kolei Bio-siegel to cer-
tyfikat oznaczający produkty pochodzą-
ce z upraw ekologicznych, przy procesie 
produkcji, których nie stosowano żad-

nych syntetycznych pestycydów czy na-
wozów sztucznych. FSC – Forest Ste-
wardship Council to certyfikat, który 
znajdziemy przede wszystkim na pro-
duktach wykonanych z drewna bądź pa-
pieru, ponieważ jednostka certyfikująca 
skupia się na produktach pochodzenia le-
śnego. FSC to certyfikat zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Produkty nim ozna-
czone oznaczone powstały w oparciu o 
politykę legalnej gospodarki leśnej, z po-
szanowaniem ludności autochtonicznych 
terenów, z których pochodził surowiec. 
W branży elektronicznej popularny jest 
certyfikat Energy Star, który oznacza, że 
jest to produkt energooszczędny i jego 
stosowanie jest bardziej przyjazne środo-
wisku naturalnemu, aniżeli stosowanie 
produktów niewykorzystujących energo-
oszczędnych technologii. Na rynku arty-
kułów promocyjnych na uwagę zasługu-
je jeszcze kilka dokumentów, które po-
twierdzają ekologiczne walory. - W przy-
padku ekologicznych produktów tekstyl-
nych takich jak torby i plecaki, posia-
damy certyfikaty GRS (Global Recycled 
Standard) potwierdzające ich wykona-
nie z materiałów z recyklingu oraz GOTS 
(Global Organic Textile Standard) dla 

z materiałów pochodzących z recyklin-
gi lub naturalnych jak słoma, kukury-
dza czy karton. Jeżeli zdarzy się prośba 
o przesłanie certyfikatu to najczęściej są 
to pracownicy korporacyjni lub dla pro-
gramów dofinansowanych przez środki 
unijne. – mówi Ewa Ogiegło. Co inne-
go na linii dostawca – agencja, te ostatnie 
częściej wymagają potwierdzeń w posta-
ci certyfikatów. - Rośnie świadomość za-
gadnień środowiskowych, takich jak wy-
spy plastiku pływające po oceanach, zu-
życie zasobów naturalnych i zanieczysz-
czenie powodowane przez poszczegól-
ne fazy procesu produkcji i transportu 
produktów. – mówi Michał Bartkowiak 
- Jako odpowiedzialny importer jesteśmy 
w stałym kontakcie z naszymi dostawca-
mi i producentami, a wszystko po to, by 
dokumentacja potwierdzająca ekologicz-
ność sprzedawanych przez nas produk-
tów była rzetelna i kompletna. Przydatne 
są również same oświadczenia dostaw-
ców. – dodaje Bartkowiak. Podobne do-
świadczenia ma firma Ritter-Pen. - Wiele 
firm wymaga potwierdzenia certyfikatem 

długopisów eco. W naszych modelach 
z serii eco-line takich jak: ORGANIC, 
BIO-PEN, BIO-STAR korpus oraz klip 
zostały wykonane z bio-tworzywa na ba-
zie celulozy. Zdolność naszego bio-two-
rzywa do biodegradacji potwierdzona 
została certyfikatem DIN-Geprüft  zgod-
nym z DIN EN 13432: 2000-12. Certy-
fikat wydany został przez DIN CERT-
CO Gesellschaft für Konformitätsbewer-
tung mbH na czas określony. W naszym 
przypadku certyfikat odnawiamy co 6 lat 
– mówi Beata Buczyńska – Tatarek, spe-
cjalista ds. marketingu w Ritter-Pen.

Ekologia jest dziedziną pozostającą w 
ciągłym rozwoju, stąd certyfikaty wyda-
wane są na czas określony i trzeba je od-
nawiać co kilka lat, a niektóre nawet co 
roku. GOTS i GRS wydają certyfikaty na 
rok dla producenta materiału, co wcale 
nie oznacza, że produkt wytworzony w 
tym okresie po roku traci ważność. FSC 
z kolei wydaje swój certyfikat Chain-
of-Custody na 5 lat. – tłumaczy Michał 
Bartkowiak. Sprawdzając więc dostawcę 
i weryfikując certyfikat warto więc zwró-
cić uwagę także na jego datę ważności.
■ Joanna Muszyńska

produkcji zgodnej ze standardami „or-
ganic farming”. – mówi Michał Bartko-
wiak, Dyrektor handlowy, V-ce prezes 
zarządu Axpol Trading - Kolejnym cer-
tyfikatem, o którym należy wspomnieć 
jest PEFC (Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification), który doty-
czy papieru i zrównoważonej gospodarki 
leśnej. W przypadku produktów z mate-
riałów kompostowalnych, takich jak pa-
pier, PLA czy włókno bambusowe - po-
siadają one certyfikat biodegradowalno-
ści. Jak dodaje Ewa Ogiegło z agencji re-
klamowej Artigraf, dystrybutorzy posia-
dają certyfikaty dla każdego produktu, 
który wprowadzają na rynek europejski 
i wynika to wprost z przepisów. - Certy-
fikaty dotyczą materiałów z jakich wyko-
nane są gadżety, aby były zgodne z wszel-
kimi normami. Dowodzą, że wprowadzo-
ne na rynki produkty nie zawierają szko-
dliwych i zabronionych substancji. Opi-
sują kolory, rozmiary i jakość produktu 
– mówi Ewa Ogiegło.

Nie do wszystkich grup produktów 
uznawanych za ekologicznych zostały 

stworzone certyfikaty. - Produkty z natu-
ralnego bambusa bądź z mieszanki włók-
na bambusowego i polipropylenu są udo-
kumentowane poprzez oświadczenia do-
stawców. Kolejnym problemem, jest to, 
że nie wszystkie komponenty produktów 
uznawanych za ekologiczne są natural-
ne, biodegradowalne bądź przetwarzal-
ne. Ewentualne certyfikaty, które takie 
produkty posiadają dotyczą często do-
minującego materiału.  – mówi Michał 
Bartkowiak. - Niektórzy importerzy za 
ekologiczny uznają także certyfikat RE-
ACH dotyczący stosowania bądź niesto-
sowania chemikaliów podczas produkcji, 
a także badania na brak PVC i ftalanów.

Należy jednak pamiętać, że dziedzina 
ta jest ciągle nieusystematyzowana i nie-
uregulowana prawnie, gdyż normy nie 
określają jednoznacznie co jest ekolo-
giczne a co nie, a to na nich opierają się 
badania produktów i następnie – certyfi-
katy. – podkreśla Bartkowiak.

Jak się okazuje klienci końcowi rzad-
ko upominają się o profesjonalne doku-
menty potwierdzające ekologiczne walo-
ry produktów. - Najczęściej klientom wy-
starczy opis, że produkt wykonany jest 

Na rynku pojawia się coraz więcej produktów, które próbują wpisać się w kategorię eko. 
Nie wszystkie jednak faktycznie można tak etykietować. Jak nie dać się zwieść chwytom 
marketingowym? Certyfikaty pozwalają w sposób rzetelny sprawdzić, które produkty mają 
ekologiczne właściwości i pochodzenie, a które tylko się za takie podają.



Podczas targów Promo Show Professional, OOH magazine, organizator wydarzenia, 
przeprowadził wśród odwiedzających badanie, którego celem było zapoznanie się z opinią 
agencji reklamowych o rynku i branży reklamowej w Polsce oraz za granicą. W badaniu 
sprawdzono także, czym kierują się klienci końcowi w wyborze gadżetów i jakie ma znaczenie 
dla nich aspekt ekologiczny upominków.

Barometr PSP – badanie branży 
upominków reklamowych Co decyduje o wyborze konkretnego produktu?

Wedle zagranicznych ankietowanych jakość produktu jest 
czynnikiem najważniejszym podczas wyboru produktu reklamo-
wego.  Otrzymał on tylko noty od 4 do 6, w kolejności: 24%, 32% 
i 44%, co łącznie daje 100%. Zatem dla wszystkich zagranicznych 
respondentów jakość produktu jest ważna, bardzo ważna lub naj-
ważniejsza. Na noty 1-3 (niska waga czynnika) głosu nie oddał 
nikt. Kolejny wedle wagi jest kontakt ze sprzedawcą na „szóst-
kę” oceniło 40%, a na 5 – 44, a na 4 - 12% - łącznie 96% ankieto-
wanych uznało ten czynnik za ważny lub bardzo ważny. Nikt nie 
przydzielił relacjom niskich not – 1 i 2. Na uwagę zwraca też fakt, 
że wszystkie pozostałe czynniki zostały ocenione równie wyso-
ko. Użyteczność, serwis, cena produktu i jego design – otrzy-
mały noty od 4 do 6 – w ponad 90%.

Co utrudnia prowadzenie biznesu?
Agencje reklamowe zostały zapytane o to, co jest największą 

przeszkodą w prowadzeniu firmy. Podczas, gdy największą prze-
szkodą dla polskich firm były koszty prowadzenia działalności, to 
dla zagranicznych ankietowanych jest to konkurencja na ryn-
ku – 36% uznało ją za najważniejszy czynnik utrudniający biz-
nesową codzienność. Oceny 4 i 5 dały temu czynnikowi kolejno 
24% i 36%. Trudności sprawiają też koszty prowadzenia dzia-
łalności – noty ważne (28%), bardzo ważne (48%) i najważniej-
sze (20%). Nikt nie uznał tego czynnika za najmniej czy mało 
ważny – noty 1 i 2. Następne w kolejności są zmiany w regula-
cjach prawnych – nie są one jednak uważane jako bardzo istotny 
czynnik. Według ¼ ankietowanych mają one średni wpływ (nota 
3),  29% ocenia ich wagę na 4, a 20% na 5. Zastoje w płatno-
ściach wydają się być zagranicą najmniejszym problemem, gło-
sy na ten czynnik rozkładały się równomiernie na środkowych no-
tach (2-5), otrzymując najwięcej głosów na nr 5 (34%).

Czy gadżetówka jest eko?
Zagranicznym gościom zadano również pytania o zaintereso-

wanie klientów gadżetami ekologicznymi. Tu wyniki są bardzo 
zbliżone do polskich: 80% ankietowanych odpowiedziało, że ta-
kie zapytania ze strony klientów się pojawiają. W skali ważno-
ści od 1 do 6 zapytano także, jak ważne dla ankietowanych jest 
to, czy produkt będzie można w przyszłości wykorzystać ponow-
nie lub bezpiecznie zutylizować? Dla 92% respondentów był to 
ważny czynnik (noty od 4 do 6). Nikt nie uznał tej cechy produk-
tu jako mało istotnej (noty 1 i 2).

Jak jest i jak będzie?
Przedstawiciele agencji reklamowych zostali również popro-

szeni o ocenę kondycji rynku w ich krajach, oraz prognozy na 
najbliższy rok. W obu przypadkach oceny ankietowanych wska-
zują na zadowolenie z sytuacji biznesowej. Kondycję mijające-
go roku na bardzo dobrą (6) oceniło prawie 12% ankietowanych, 
a na piątkę zagłosowało 50%. Słaby rok (oceny 1-2)  nie został za-
znaczony przez ani jedną osobę. Widmo kryzysu w najbliższych 
miesiącach zdaje się omijać branżę reklamową. Nikt nie zazna-
czył spowolnienia gospodarczego (noty 1 i 2), stagnację wybra-
ło 12%, a pozytywne przewidywania i wzrost rynku (noty 4 i wy-
żej) - 88%.

W badaniu wzięło udział 223 przedstawicieli agencji reklamo-
wych z Polski i 25 zza granicy. Badanie zostało przeprowadzo-
ne podczas targów Promo Show Professional metodą pomiaru po-
średniego za pomocą ankiety elektronicznej. 

Źródło: www.psp2020.pl
■ www.psp2020.pl

Co decyduje o wyborze konkretnego produktu?
Ankieta składała się z 6 pytań. W pierwszym wymieniono 6 

czynników, które mają wpływ na wybór upominku reklamowe-
go przez klienta. Są to: jakość produktu, jego użyteczność, ser-
wis, cena produktu, jego design i relacje z handlowcem. Przed-
stawicieli agencji poproszono o ocenę każdego, w skali od 1 do 
6 (w zależności od tego jak ważne przy wyborze znaczenie ma 
dany czynnik, gdzie 1 miał bardzo niewielkie znaczenie, a 6 naj-
większe).

– aż 45% ankietowanych przyporządkowało jej notę 6, a łącznie 
aż 82% uznało ją za istotny czynnik dając noty od 4 do 6. Istot-
nym czynnikiem są także zmiany w regulacjach prawnych – tu-
taj prawie 70% uznało je za istotne – dając kolejno: 20% dla not 
4 i 5 oraz 29% dla „szóstki”. Głosy na kolejne 2 czynniki: zasto-
je w płatnościach i konkurencja na rynku rozłożyły się bardzo 
równo – noty od 3 do 6 – zanotowały po ok. 20%.

Edukacja i szkolenia
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Najważniejsze dla polskich klientów, wedle agencji, jest cena 
produktu oraz relacje z handlowcem. W przypadku ceny, naj-
wyższą notę  (6) dało jej 49% ankietowanych, a kontakt ze sprze-
dawcą na „szóstkę” oceniło niewiele mniej, bo 48% responden-
tów. W przypadku ceny, tylko niecały procent uznał ten czynnik 
za nieistotny (0.93%), a relacje z handlowcem nie otrzymały ani 
jednej niskiej noty (1). Następnym istotnym z kolei czynnikiem 
jest jakość produktu – noty koleino 4, 5 i 6 otrzymały po 21, 39 
i 33 %. Co ważne, w tym przypadku nikt nie dał jej niskich not 
1 i 2.

Atrakcyjny wygląd zewnętrzny/design  produktu – 35% an-
kietowanych przyporządkowało mu najwyższą wagę, a noty 5 i 4 
– kolejno 34% i 24%. Użyteczność produktu to kolejny wedle 
wagi czynnik wyboru artykułów promocyjnych – tutaj notę 5 i 6, 
dało odpowiednio 35% i 22%, a 4 – 26%.

Najmniej istotnym czynnikiem wedle ankietowanych był ser-
wis – tutaj głosy od 1 do 6 rozłożyły się bardzo równomiernie, 
dla 6% ankietowanych nie ma on żadnego znaczenia, a najwyż-
sze tylko dla 26%.

Co utrudnia prowadzenie biznesu?
Agencje reklamowe zostały zapytane o to, co jest największą 

przeszkodą w prowadzeniu firmy. Podobnie jak w poprzednim py-
taniu, każdemu z czynników mieli przyporządkować wagę – od 
najmniej do najbardziej istotnego. Koszty prowadzenia działal-
ności zostały ocenione jako największa przeszkoda w biznesie 

Wedle ankietowanych cena jest 
równorzędnym czynnikiem, jak relacje.

Wedle ankietowanych cena jest 
równorzędnym czynnikiem, jak relacje.

Czy gadżetówka jest eko?
Śledząc najnowsze trendy branżowe, nie sposób było pominąć 

pytania o zainteresowanie klientów gadżetami ekologicznymi. 
85% ankietowanych odpowiedziało, że takie zapytania ze strony 
klientów się pojawiają. W skali ważności od 1 do 6 zapytano tak-
że, jak ważne dla ankietowanych jest to, czy produkt będzie moż-
na w przyszłości wykorzystać ponownie lub bezpiecznie zutyli-
zować? Dla 77% respondentów był to ważny czynnik (noty  od 4 
do 6). Mniej niż 10% uznało tę cechę produktu jako mało istot-
ną (noty 1 i 2).

Jak jest i jak będzie?
Przedstawiciele agencji reklamowych zostali również popro-

szeni o ocenę kondycji rynku, oraz prognozy na najbliższy rok. 
W obu przypadkach oceny ankietowanych są optymistyczne. 
Kondycję mijającego roku na bardzo dobrą (6) oceniło prawie 
22% ankietowanych, a na piątkę zagłosowało już blisko 40%. Sła-
by rok (oceny 1-2) przypisało jedynie 2 % ankietowanych. Wid-
mo kryzysu w najbliższych miesiącach zdaje się omijać branżę re-
klamową. Spowolnienie gospodarcze prognozuje mniej niż 1 pro-
cent ankietowanych, stagnację 16%, a pozytywne przewidywania 
i wzrost rynku (noty 4 i wyżej) - 76%.

Zagraniczne wyniki
Badanie zostało również przeprowadzone wśród zwiedzają-

cych z zagranicy. PSP ma międzynarodowy charakter. Odwie-
dzający przyjechali m. in. z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, 
Belgii, Białorusi, Finlandii, Włoch, Słowenii, Niemiec, Rosji, 
Rumunii, Gruzji oraz Mołdawii.



Agencja reklamowa DDB opublikowała analizę, w której przedstawiła pandemiczny krajobraz rynku 
reklamowego, zachowań i oczekiwań konsumenckich oraz predykcje postepidemiczne. Czy warto w tym 
specyficznym czasie skupiać się na sprzedaży? Jaki zmienią się nastroje zakupowe po wyciszeniu kryzysu? 
W jaki sposób marki mogą wspierać konsumentów w trudnym okresie? 

Reklama w czasach zarazy goriach medycznych, związanych z za-
bezpieczeniem się przed chorobą oraz 
w branży farmaceutycznej. Kolejne 
miejsce zajęła kategoria związana z za-
bezpieczeniem drugiej, najważniej-
szej potrzeby w trakcie pandemii – je-
dzenie i napoje. Po drugiej stronie ska-
li znalazły się przede wszystkim bran-
że związane z koniecznością opuszcza-
nia domu: gastronomia, turystyka, bran-
ża beauty i fitness. Bardzo ograniczo-
ne w trakcie pandemii zostały również 
wydatki na kategorię dóbr luksusowych. 
Eksperci przewidują jednak, że o ile uda 
się utrzymać firmy i pracowników oraz 
przebrnąć przez czas kryzysu, po za-
kończeniu pandemii powinno nastąpić 
względnie szybkie odbicie. Należy się 
jednak liczyć z ostrożnym podejściem 
społeczeństwa do większych wydatków, 
co będzie wynikać z traumy po kryzysie.

Wspieraj!
Eksperci z DDB doradzają markom 

elastyczne podejście w czasach pan-
demii, kluczowe jest wyjście z typo-
wej roli biznesu, nie koncentrowanie 
się na sprzedaży. Ten specyficzny czas 
należy raczej wykorzystać na budowa-
nie relacji z klientem, na zaangażowa-
nie społeczne i wsparcie. Świetne przy-
kłady dały marki, takie jak Agata Me-
ble, która przekazała 1 mln zł służ-
bom medycznym na walkę z koronawi-

filmów (58%), krótkich wideo (56%) 
oraz tradycyjnej telewizji (41%). Za-
raz za różnymi formami wideo znala-
zły się gry (mobilne i online) wymie-
niane przez 39% badanych oraz kon-
taktowanie się ze znajomymi (powyżej 
30%). Co ciekawe, spanie jako sposób 
na zabicie czasu w kwarantannie było 
wymieniane aż przez 54% responden-
tów. Według Kantar China Insights aż 
84% konsumentów objętych kwaran-
tanną wypróbowało przynajmniej jedną 
nową usługę po raz pierwszy. Najpopu-
larniejszą były konsultacje medyczne 
online (34%), edukacja online (33%), 
narzędzia do pracy zdalnej (29%) oraz 
płatne usługi rozrywki (26%).

W trakcie pandemii ważne są tak-
że gesty emocjonalne, podtrzymywa-
nie się na duchu, okazywanie wspar-
cia. Słynny stał się obrazek Włochów 
śpiewających na swoich balkonach, są-
siedzkie gesty życzliwości w posta-
ci karteczek z ofertą zrobienia zaku-
pów, czy domowe szycie maseczek 

dla personelu medycznego. Oczywi-
ście Internet nie zawiódł i ruszył z por-
cją memów i żartów, w czasie kryzy-
su uśmiech na pewno poprawia samo-
poczucie.

DDB zastanawia się co się zmieni 
po pandemii. Eksperci przewidują, że 
utrzyma się potrzeba bezpieczeństwa, 
dbania o zdrowie, ale ludzie będą po-
trzebowali odreagować, poczuć wol-
ność, która na tyle tygodni była im ode-
brana, będą potrzebowali nadrobić za-
ległości towarzyskie i rozrywkowe. 
Blisko 60% badanych Chińczyków pla-
nuje w pierwszej kolejności udać się do 
restauracji. Jako kolejne wymieniają 
chęć podróży i rozrywki poza domem 
(ok. 50%). 

Pandemia a biznes
W swoim opracowaniu DDB przyta-

cza badania Kantar, które pokazują jak 
pandemia wpłynęła na wzrost w po-
szczególnych kategoriach. Naturalnie 
największy został odnotowany w kate-

Polska jako jeden z pierwszych kra-
jów wprowadziła zdecydowane re-
strykcje. Daje to szansę, że nie powtó-
rzy się u nas włoski scenariusz. Predyk-
cje jakie stawia w swoim opracowa-
niu DDB są takie, że względny powrót 
do normalności to maj oraz że Polska 
może jako jeden z pierwszych krajów 
Unii wyjść z kryzysu. 

Polacy musieli dopasować się do no-
wej sytuacji i samodyscyplina w tym 
zakresie wychodzi zupełnie dobrze. 
Media społecznościowe zasypał hash-
tag #Zostańwdomu, który dodatkowo 
motywował do dystansowania społecz-
nego, zwłaszcza, że używany był przez 
większość influencer’ów.

Zachowania społeczne
DDB w swoim opracowaniu analizu-

je badanie przeprowadzone przez Kan-
tar China Insights, z którego dowia-
dujemy się, że najczęściej wymienia-
nym sposobem spędzania czasu w trak-
cie epidemii w Chinach było oglądanie 

rusem. Odzew w mediach społeczno-
ściowych był niesamowity, a wielu ko-
mentatorów zapowiadało rekompensa-
tę zakupową po zakończeniu epidemii. 
DDB radzi markom, żeby „nie chować 
głowy w piasek”. „Nawet jeśli Twoja 
marka nie ma wiele do zaoferowania, 
wciąż możesz wspierać” – czytamy. 
Warto znaleźć obszary, w jakich można 
być pomocnym. Np. muzea zaoferowa-
ły wirtualne zwiedzanie, niektóre stacje 
odkodowały część programów, a teatry 
zaprosiły na spektakle on-line, Alle-
gro udostępniło usługę Smart za darmo 
(bezpłatne przesyłki), 4F zaczął produ-
kować fartuchy medyczne i masecz-
ki, do Internetu również przeniosła się 
branża fitness. Warto znaleźć dla siebie 
miejsce w tej sytuacji, poszukać możli-
wości żeby się dopasować i dotrzeć do 
klienta w sposób, jakiego oczekuje, nie 
licząc na zyski materialne. 

Po ustaniu epidemii, jak zwiastu-
ją specjaliści z DDB, rynek wejdzie 
w fazę odrodzenia. Celem biznesu bę-
dzie przekucie poprawy nastrojów i po-
trzeby konsumpcji na odrobienie strat. 
Warto jednak wyciągnąć lekcję z tego 
nagłego kryzysu, który może jeszcze 
w przyszłości wróci, dopasować swój 
biznes do realiów, zbudować strategię.
■ Joanna Muszyńska
*artykuł napisany na podstawie analizy agencji DDB 
udostępnionej w kanałach społecznościowych.
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W obecnym kryzysie pracodawcy muszą się zmierzyć nie tylko z wszechobecną pandemią, 
która wpływa na całokształt warunków w jakich przyszło prowadzić biznes, ale też z ryzykiem 
związanym z prowadzeniem tego biznesu w obecnym okresie. To na pracodawcach spoczywa 
duża odpowiedzialność, aby przetrwać i utrzymać firmy, które stają przed trudnymi decyzjami, 
m.in. związanymi z utrzymaniem zatrudnienia.

• Należy pamiętać, że pracownik na-
wet w przypadku przyjęcia, za-
akceptowania nowych warunków 
a także w przypadku złożenia od-
mowy ich przyjęcia - może odwo-
łać się do sądu pracy, żądając np. 
przywrócenia poprzednich warun-
ków czy uznania bezskuteczności 
złożonego wypowiedzenia. Zatem 
należy pamiętać, aby podana przy-
czyna w wypowiedzeniu zmieniają-
cym była rzetelna i prawdziwa, po-
nieważ Sąd będzie ją badał w trak-
cie prowadzonego postępowania.

To co jest również ważne z punk-
tu widzenia pracodawcy to, że pra-
codawca może wypowiedzieć warun-
ki pracy i płacy pracownikowi, któ-
remu brakuje nie więcej niż 4 lata 
do osiągnięcia wieku emerytalnego 
(czyli grupie osób „chronionych”). 
Aby było to możliwe, to wprowadze-
nie nowych warunków musi dotyczyć 
ogółu pracowników zatrudnionych 
u danego pracodawcy lub grupy pra-
cowników, do której należy nasz pra-
cownik.

Porozumienie zmieniające 
warunki pracy lub/i płacy

Zamiast wypowiedzenia zmienia-
jącego może pracodawca skorzystać 
z porozumienia zmieniającego warun-
ki pracy lub/i płacy. Jak sama nazwa 
wskazuje, jest to porozumienie, czyli 
zgodne oświadczenie woli pomiędzy 
stronami stosunku pracy (pracodawcą 
– pracownikiem) w zakresie nowych, 

zań branym pod uwagę, nie tylko te-
raz w obecnym dynamicznym okresie, 
ale także w późniejszym, szczególnie 
przez firmy, które nie chcą wdrażać 
procedur przedstawionych w „tarczy 
antykryzysowej” i są świadome kon-
sekwencji takiego ruchu. Takie roz-
wiązanie, pozwoli również przygoto-
wać się pracownikom na nowe warun-
ki, jakie na nich czekają, czyli będzie 
oznaką m.in. troski również o pracow-
ników, ich rodziny i pokaże w tym 
trudnym dla firmy okresie „ludzką 
twarz pracodawcy”.

Tryb i forma 
Art. 42 § 2 KP mówi, że wypo-

wiedzenie warunków pracy lub/i pła-
cy uważa się za dokonane, jeżeli pra-
cownikowi zaproponowano na piśmie 
nowe warunki. Zatem jest to czyn-
ność złożona z oświadczenia praco-
dawcy na piśmie dotyczącego wypo-
wiedzenia obecnych warunków pracy 
i płacy z zachowaniem okresu wypo-
wiedzenia oraz zaproponowania kon-
tynuowania stosunku pracy na nowych 
warunkach. Pismo powinno zawierać 
również pouczenie o przysługujących 
pracownikowi prawach, terminach na 
złożenie oświadczenia o potencjalnej 

odmowie przyjęcia nowych warun-
ków przez pracownika. W przypadku 
umów zawartych na czas nieokreślo-
ny należy również w wypowiedzeniu 
zmieniającym podać przyczynę.

Możliwe skutki wypowiedzenia
Skuteczność wypowiedzenia zmienia-
jącego, zależy od tego czy pracow-
nik w podanym terminie wyrazi zgodę 
na nowe warunki czy też odmówi ich 
przyjęcia. Zatem mogą wystąpić po-
niższe następstwa złożonego pracow-
nikowi wypowiedzenia:
• Jeśli pracownik przyjmie nowe wa-

runki pracy i płacy w sposób wy-
raźny (złoży oświadczenie pisemne 
lub ustne) lub domniemany (nie zło-
ży oświadczenia o odmowie przyję-
cia zaproponowanych nowych wa-
runków) to z upływem okresu wy-
powiedzenia nowe warunki wcho-
dzą w życie (obowiązują) tj. nastę-
puje przekształcenie umowy o pracę 
(art. 42 §3 KP).

• Jeśli pracownik do połowy okresu 
wypowiedzenia, wykazanego w pi-
śmie odmówi przyjęcia zapropo-
nowanych warunków pracy i pła-
cy, umowa o pracę rozwiązuje się 
z upływem wskazanego okresu. 

W tym celu warto rozważyć prze-
kształcenie warunków umowy o pracę 
zawartej z pracownikiem m.in. w ob-
szarze związanym z uszczupleniem 
jego płacy, zwiększeniem obowiąz-
ków czy nawet zmianą, obniżeniem 
etatu poprzez zastosowanie wypo-
wiedzenia zmieniającego warunków 
pracy i płac (art.42KP). Takie jedno-
stronne oświadczenie woli pracodaw-
cy może być jednym z wielu rozwią-

proponowanych warunków. Różni-
ca polega przede wszystkim na tym, 
że ustalone nowe, nawet pogorszo-
ne warunki pracy i płacy pracownika, 
ustalone w umowie wchodzą w ży-
cie w ustalonym przez strony termi-
nie (czyli nawet natychmiast, np. od 
jutra). Z ww. form zmiany warunków 
pracy i płacy, może skorzystać tylko 
pracodawca.

Czasowe powierzenie innej pracy 
pracownikowi 

Na podstawie także porozumie-
nia, może nastąpić powierzenie in-
nej pracy pracownikowi niż określo-
na w umowie o pracę (art. 42 § 4 KP). 
Takie powierzenie może być na okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy w roku 
kalendarzowym, jeśli to nie powodu-
je obniżenia jego wynagrodzenia oraz 
odpowiada jego kwalifikacjom. 

Powyżej przybliżone po krótce roz-
wiązania, jakie daje Kodeks pracy, jak 
wypowiedzenie czy porozumie zmie-
niające warunki pracy i płacy czy po-
wierzenie pracownikom innej pra-
cy, w obecnym dynamicznym okre-
sie, mogą być brane pod uwagę przez 
przedsiębiorców, jako alternatywne 
formy wspomagające ich, w utrzyma-
niu zatrudnienia swoich pracowników 
na poziomie pozwalającym nie tyl-
ko przetrwać ale dalej też funkcjono-
wać, a tym samym uniknąć znaczne-
go wzrostu kosztów późniejszych re-
krutacji czy wdrożeń.
■ Zredagowała Joanna Muszyńska

MoNika BajaN 
Specjalista w zakresie prawa pracy oraz 
rozliczania wynagrodzeń pracowników 
z 15-letnim doświadczeniem. Trener biznesu 
i autorka książki "Pracownik na pokładzie".

Wypowiedzenie, które może zmniejszyć 
skutek kryzysu



Wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19) postawił wielu przedsiębiorców w trudnym 
położeniu. Przepisy specustaw określanych jako Tarcza Antykryzysowa przewidują szereg 
rozwiązań służących pomocy pracownikom, organizacjom pozarządowym oraz przede 
wszystkim przedsiębiorcom tak, by przetrwać na rynku, minimalizować skutki ogłoszenia 
epidemii oraz uniknąć niewypłacalności.

Tarcza antykryzysowa 1.0.

DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ 
PRACOWNIKÓW

Chcąc uniknąć masowych zwolnień, 
przewidziano pomoc dla pracodawców 
w dwóch przypadkach – w okresie na 
który zostanie wprowadzony przestój 
ekonomiczny lub przy obniżeniu wymia-
ru czasu pracy. W przypadku obu tych 
rozwiązań Państwo zdeklarowało się do 
pokrycia kosztów składek na ubezpie-
czenie społeczne.

W przypadku przestoju ekonomicznego 
spowodowanego spadkiem obrotów do-
płata ze środków Państwa wyniesie 50% 
wysokości minimalnego wynagrodzenia. 
Warunkiem jest odnotowanie spadku nie 
mniejszego niż 15% w ciągu dwóch ko-
lejnych miesięcy po 1 stycznia 2020r. do 
dnia poprzedzającego złożenie wniosku 
w porównaniu do analogicznego okresu 
w roku ubiegłym albo odnotowanie spad-
ku nie mniejszego niż 25% w okresie jed-
nego miesiąca po 1 stycznia 2020 roku 
w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W przypadku obniżenia wymiaru cza-
su pracy liczyć można na dopłaty w wy-
sokości nawet 40% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w gospodarce. 
Obniżyć wymiar czasu pracownika moż-
na maksymalnie o 20%, nie więcej niż 
do ½ etatu, z zastrzeżeniem, że wynagro-
dzenie nie może być niższe niż minimal-
ne wynagrodzenie za pracę, z uwzględ-
nieniem wymiaru czasu pracy.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE 
PODATKÓW
• Straty podatkowe w PIT i CIT podat-

nicy odliczyć będą mogli za pomocą 
korekty zeznania od dochodu uzyska-
nego roku 2019. Możliwość taką będą 
miału osoby, których przychody za ten 
rok spadną o co najmniej 50% w po-
równaniu do tych z roku 2019. Mak-
symalne odliczenie nie może przekra-
czać kwoty 5 milionów złotych,

• Przedłużeniu do 31 maja uległ termin 
rozliczenia CIT-8, PIT oraz zapłata po-
datków,

• Do 1 lipca 2020 roku odroczono obo-
wiązek składania nowych JPK_VAT 
z deklaracją dla dużych przedsiębior-
ców,

• Do 13 lipca 2020 roku odroczono zgła-
szanie informacji do Centralnego Re-
jestru Beneficjentów Rzeczywistych,

• Obowiązywanie nowej matrycy sta-
wek podatku VAT ustalono na dzień 1 
lipca 2020 roku,

• Wydłużeniu uległy terminy sporzą-
dzania sprawozdań finansowych,

• Zawieszono podatek od sprzedaży de-
talicznej za okres rozliczeniowy od 
lipca do grudnia 2020 roku.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE 
NALEŻNOŚCI WZGLĘDEM ZUS
• Istnieje możliwość złożenia wniosku 

o zwolnienie ze składek ZUS. Wspar-
cie przewidziane jest dla mikroprzed-
siębiorców (zatrudniających do 9 pra-
cowników) oraz osobo samozatrud-
nionych przez okres 3 miesięcy na 
ubezpieczenia społeczne, jak i na Fun-
dusz Pracy, Fundusz Gwarantowa-

nych Świadczeń Pracowniczych, Fun-
dusz Solidarnościowy, Fundusz Eme-
rytur Pomostowych oraz na ubezpie-
czenia zdrowotne. Warunkiem otrzy-
mania pomocy jest prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej przed 1 lu-
tym 2020 roku oraz nieprzekraczanie 
w miesiącu poprzedzającym złoże-
nie wniosku przychodu w wysokości 
300% prognozowanego przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia brut-
to w gospodarce narodowej w bieżą-
cym roku,

• Wobec wszystkich przedsiębiorców 
zaniecha się poboru opłaty prolonga-
cyjnej związanej z odroczeniem termi-
nu płatności podatku lub rozłożeniem 
zapłaty podatku na raty,

• Ustalono świadczenia postojowe (nie-
oskładkowanego i nieopodatkowane-
go) dla osób wykonujących umowy 
cywilnoprawne co do zasady w wyso-
kości 80% minimalnego wynagrodze-
nia – tj. 2080 zł. Warunkiem uzyska-
nia świadczenia jest zawarcie umowy 
przed dniem 1 lutego 2020 roku oraz 
aby przychód w miesiącu poprzedza-
jącym złożenie wniosku nie przekra-
czał 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwar-
tału ogłoszonego przez Prezesa GUS 
na podstawie przepisów o emerytu-
rach i rentach z FUS obowiązującego 
na dzień złożenia wniosku,

• Ustalono świadczenia postojowe dla 
samozatrudnionych w wysokości:

• 1. 80% minimalnego wynagrodze-
nia – tj. 2080 zł dla osób, które rozpo-
częły działalność przed 1 lutym 2020 
roku, których przychód nie przekro-
czył 300% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału ogłoszonego przez Prezesa 
GUS na podstawie przepisów o eme-
ryturach i rentach z FUS obowiązują-
cego na dzień złożenia wniosku oraz 

MauRycy oRGaNa
Kancelaria Kuźma, Organa  
i Wspólnicy sp.p. Radcy prawni.
Radca prawny, doradca 
restrukturyzacyjny, autor 
licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego.
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Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej 
dla przedsiębiorców

BEZZWROTNA POŻYCZKA DLA FIRM
Rozwiązanie to przewidziane jest 

dla mikro firm (zatrudniających do 9 
pracowników). Bezzwrotna pożyczka 
w wysokości 5 tysięcy złotych zosta-
nie wypłacona przez Fundusz Pracy. 
Warunkiem jej otrzymania jest utrzy-
manie zatrudnienia przez 3 miesiące 
od otrzymania środków.

WZNOWIENIE KREDYTÓW 
OBROTOWYCH

Dobiegające końca, zaciągnię-
te przez firmę kredyty obrotowe będą 
mogły zostać wznowione automatycz-
nie. Zdolność kredytowa obliczana bę-
dzie na podstawie danych finansowych 
na koniec roku 2019. 

POMOC W SPŁACIE  
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Przedsiębiorcy, będą mogli zawiesić 
spłatę zaciągniętych kredytów. Wnio-
ski motywowane pandemią mają być 
rozpatrywane możliwie szybko, nie 
będą one objęte opłatami lub prowi-
zjami za przyjęcie wniosku. Warun-
kiem jest brak wcześniejszych zaległo-
ści. W zależności od zawartej umowy 
raty kredytu można zawiesić na okres 
trzech miesięcy, bądź dłuższy.

ROZSZERZENIE PROGRAMU 
GWARANCJI DE MINIMIS BGK

Mikro-, małe i średnie przedsiębior-
stwa będą miały możliwość zasięgnięcia 
kredytu z gwarancją de minimis do kwo-
ty 3,5 miliona złotych (objęcie gwarancją 
do 80% kwoty kredytu). BGK do końca 
bieżącego roku zrezygnuje również od 
pobierania prowizji od należnych w tym 
momencie gwarancji.

spadł o co najmniej 15% w stosunku 
do miesiąca poprzedniego (także wo-
bec osób, które zawiesiły działalność 
po 31 stycznia b.r.)

• 2. 1300,00 zł - dla samozatrudnionych 
rozliczających się w formie karty po-
datkowej, korzystających ze zwolnie-
nia z podatku VAT. 

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE
• Agencja Rozwoju Przemysłu prze-

znaczy 1,7 mld zł na refinansowanie 
obecnych umów leasingowych zawar-
tych przez firmy transportowe. Przed-
siębiorcy będą mogli również przesu-
nąć płatność rat leasingowych,

• Średnie i duże firmy będą miały moż-
liwość uzyskania z funduszu PFR In-
westycje podwyższenia kapitału lub fi-
nansowania w postaci obligacji,

• Wydłużone zostaną terminy realizacji 
zamówień publicznych, a także odstę-
pować będzie się od kar za opóźnienia 
w przetargach publicznych,

• Wsparcie otrzymają również małe 
i średnie przedsiębiorstwa przecho-
dzące proces restrukturyzacji. Pro-
gram „Polityka nowej szansy” będzie 
miał na celu pomoc w powrocie do 
prowadzenia działalności gospodar-
czej,

• Utworzony został Fundusz Inwestycji 
Publicznych, który wpłynie pozytyw-
nie na małych i średnich przedsiębior-
ców. Na inwestycje dodatkowe Pań-
stwo przeznaczy 30 miliardów złotych,

• W przypadku naruszenia przepisów 
podatkowych przedsiębiorcy będą 
mogli złożyć oświadczenie o czyn-
nym żalu elektronicznie, bez koniecz-
ności wizyty w urzędzie,

• Zawieszeniu ulegają biegi terminów 
procesowych i sądowych, jeżeli termi-
ny są w toku. Dotyczy to m. in. postę-
powań w sprawie wydania opinii za-
bezpieczającej, postępowań w spra-
wach przeciwko unikaniu opodat-
kowania oraz kontroli celno-skarbo-
wych.

Wsparcie Tarczy Antykryzysowej dla 
pracowników

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Wypłacany zostanie rodzicom/opie-

kunom:
• dzieci do lat 8, którzy musieli zo-

stać w domach z dziećmi w związku 

z zawieszeniem zajęć w placówkach 
przedszkolnych oraz szkołach.

• osób posiadających orzeczenie o zna-
cznym stopniu niepełnosprawności do 
ukończenia 18 lat albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności, w przypadku 
zamknięcia placówki,

• chorych dorosłych niepełnospraw-
nych członków rodziny, w przypad-
ku zawieszenia działalności placówek 
dziennego pobytu.

WSPARCIE W SPŁACIE KREDYTÓW
• Klienci indywidualni otrzymają 

wsparcie w zakresie odraczania spłat 
rat kredytów mieszkaniowych i kon-
sumpcyjnych. Przebiegać ono bę-
dzie na zasadach analogicznych, jak 
w przypadku przedsiębiorców,

• Tymczasowo obniżony został rów-
nież maksymalny poziom kosztów 
poza odsetkowych dla kredytów kon-
sumenckich, w tym pożyczek.

PRZEDŁUŻENIE CZASU NA ZŁOŻENIE 
DEKLARACJI PIT

Osoby, które do końca kwietnia nie 
zdążą wywiązać się ze swojego obo-
wiązku, mają czas na złożenie dekla-
racji i zapłatę podatku do końca maja. 
Podatnik nie będzie również mu-
siał ponosić kosztu opłaty w związku 
z odroczeniem terminu płatności po-
datku lub rozłożenia go na raty, albo 
odroczeniem lub rozłożeniem na raty 
zapłaty zaległości podatkowej wraz 
z odsetkami.

Co jeszcze przed nami?
Pomoc dla przedsiębiorców i kon-

sumentów przewidziana postanowie-
niami Tarczy Antykryzysowej mimo 
pozornej kompleksowości, wydaje się 
być niewystarczająca i niekompletna. 
Pomimo wprowadzania zmian, plano-
wane już są kolejne. Niemniej, liczba 
wprowadzanych poprawek wydaje się 
być adekwatna do nietypowej sytuacji 
w jakiej się znajdujemy. Poszerzyć ma 
się zakres beneficjentów niektórych 
z udogodnień, również tych dla nie-
co pominiętych w Tarczy 1.0 dużych 
przedsiębiorców. Nowe rozwiązania 
dotyczyć mają przede wszystkim opła-
cania składek ZUS, dopłat do pensji 
oraz instytucji kredytowych/pożycz-
kowych.
■ Zredagowała Joanna Muszyńska



Rząd zaproponował drugą wersję Tarczy Antykryzysowej. 
Propozycje pomocy zostały podzielone w zależności od wielkości 
firmy: dla przedsiębiorstw jednoosobowych, mikrofirm (do 9 osób), 
małych firm (do 50 osób), średnich firm (do 250 pracowników) 
i dużych firm. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych 
zmian w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw.

Tarcza 2.0.
ków finansowych związanych z ogło-
szeniem stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii, jak również ska-
li prowadzonej działalności.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Nowe rozwiązania przewidują rów-

nież możliwość otrzymania pożyczki 
z Funduszu Pracy przez mikroprzed-
siębiorców niezatrudniających pra-
cowników. Warunkiem umorzenia po-
życzek udzielonych przed wejściem 
w życie nowelizacji oraz nowych po-
życzek jest prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w okresie 3 miesię-
cy od daty udzielenia pożyczki. Umo-
rzenie pożyczki nie będzie stanowić 
przychodu rozpoznawanego na potrze-
by podatków CIT i PIT.

Modyfikacja umów kredytowych
Możliwość ta przewidziana jest dla 

wszystkich przedsiębiorców. Uprzed-
nio z tej możliwości wyłączeni byli 
duzi przedsiębiorcy. 

Wsparcie finansowe z Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. (zwrotne)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
zapewnia uproszczoną i przyśpieszo-
ną procedurę uzyskania zwrotnego 
wsparcia finansowego w postaci poży-
czek, gwarancji, poręczeń, leasingów 
oraz innych zwrotnych finansowych in-
strumentów dłużnych. Wzór wniosku 
oraz szczegółowo wymienione rodza-
je wsparcia dostępne będą na stronie in-
ternetowej podmiotu. Ze wsparcia mogą 
skorzystać przedsiębiorcy prowadzący 
działalność na terytorium Polski, jeśli 
kontynuowanie przez nich działalność 
gospodarczej jest zagrożone na skutek 
następstw ekonomicznych wynikają-
cych z zakazów oraz ograniczeń wpro-
wadzonych w celu zapobiegania, prze-
ciwdziałania i zwalczania zakażenia wi-
rusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrze-
niania się choroby wywołanej tym wiru-
sem (COVID-19). Wielkość oraz rodzaj 
wsparcia uzależnione są od faktycznie 
poniesionych przez przedsiębiorcę skut-

Wsparcie finansowe z Polskiego 
Funduszu Rozwoju S.A. (bezzwrotne)

Program wsparcia z Polskiego Fun-
duszu Rozwoju S.A. polegać będzie na 
wypłacie częściowo bezzwrotnych sub-
wencji finansowych podmiotom go-
spodarczym. Termin i zasady progra-
mu zostaną podane w najbliższym cza-
sie. Program ten będzie obsługiwany za 
pośrednictwem systemów bankowo-
ści elektronicznej wybranych banków 
dla mikrofirm, małych i średnich firm. 
Wnioski dużych firm składane będą za 
pośrednictwem specjalnego formularza 
zgłoszeniowego, co jest możliwe już te-
raz, za pomocą poniższej strony:

Zmiany dotyczące zwolnienia 
z obowiązku opłacania składek ZUS

Rozszerzony został krąg podmiotów 
uprawnionych do skorzystania z tej for-
my pomocy. Od tej chwili objęci nią 
będą również przedsiębiorcy, którzy 
zgłosili się do ZUS jako płatnicy składek 
od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. 
Ponadto, płatnicy zgłaszający do ubez-
pieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych 
uzyskali możliwość zwolnienia z obo-
wiązku zapłaty w wysokości 50% łącz-
nej kwoty składek. Tarcza 2.0. przewi-
duje, iż z tego zwolnienia mogą skorzy-
stać również przedsiębiorcy, którzy opła-
cili składkę za marzec - opłacona składka 
zostanie im zwrócona. Należy pamiętać, 
że każdy przypadek musi być analizowa-
ny indywidualnie i ostatecznie nie każdy 
przedsiębiorca będzie mógł skorzystać 
z opisanych powyżej instytucji.

■ Zredagowała Joanna Muszyńska
*artykuł opracowany przez kancelarię kuźma, organa 
i wspólnicy, Spółka Partnerska Radców Prawnych.
(www.ko-legal.pl)
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PRZY-
DATNE 
LINKI

WSPARCIE DLA  
ŚRDEDNICH FIRM 
(DO 250 PRACOWNIKÓW)

WSPARCIE DLA 
DUŻYCH FIRM

WSPARCIE ZUS, GŁÓWNIE 
DLA SAMOZATRUDNIONYCH

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA 
SAMOZATRUDNIONYCH

WSPARCIE POLSKIEGO 
FUNDUSZU ROZWOJU DLA 
FIRM

PAKIET POMOCY BANKU 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO

WSPARCIE MINISTERSTWA 
RODZINY, PRACY I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ

KWALIFIKATOR POMOŻE 
USTALIĆ STATUS 
PRZEDSIĘBIORSTWA

SZCZEGÓŁY TARCZY 
ANTYKRYZYSOWEJ

WSPARCIE DLA 
JEDNOOSOBOWEJ 
DZIAŁALNOŚCI

WSPARCIA DLA MIKROFIRM
(DO 9 PRACOWNIKÓW)

WSPARCIE DLA MAŁYCH FIRM
(DO 50 PRACOWNIKÓW)

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/srednia-firma-do-250-pracownikow?fbclid=IwAR1V2MKa0XNBmNXGiJxFvVj0PGnXwm_rhESNUJdGx4UpNQeb5KuGw0_mTiU
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/duza-firma
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371?fbclid=IwAR292Dfjb1QsiyKo-_V36JpU0uQLpG4siBCplnBvAvLtNr9ZEq-tcgRVW_w
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396?fbclid=IwAR1TKjuZ2sbAYdodkDdgZO9WZU1ng6B4RyQgu25fEs32H_ymRQ48X5znMic
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468?fbclid=IwAR1RdkCVWSUuqnZM2Rp-O1M0w334ZR7bbQBocV7CYKgrdWRWl3sjn9fK4mA
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095?fbclid=IwAR1-oKRRWrg3HqGGuff77a1Golj5NQNE8gMI-JMA152w61pClScZ4w2-XgI
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/?fbclid=IwAR0WOGPscdr8skYgZqvjgmLYG7gYo9iqb89sBpzIr0p5QL-4bLo8g7wLiF0
https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa?fbclid=IwAR3-V8C_icD-vkY0gsypX46v-Xgi9AjxXEXDDto_64Nzd6tyahmqNdPO6oY
https://kwalifikator.een.org.pl/
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mikrofirma-do-9-pracownikow?fbclid=IwAR1fBCTQkU7ACvxfkYSOyYbH08RZj3K-2kSJhZW6MGuswAGbqzl4cSVur1s
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mala-firma-do-50-pracownikow?fbclid=IwAR0vpae3pwuKvvnhVyBO6P0TPx0vdbr47DPNghMKfE0Y5EOavTgAS2W_RSA

