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Szanowni Panowie Prezesi,
W tym dla nas wszystkich szczególnie trudnym czasie, dziękuję przedstawicielom
mediów rzetelnie i w poczuciu odpowiedzialności za słowo informującym
społeczeństwo o bieżących wydarzeniach i wyjaśniającym decyzje podejmowane w
trosce o zminimalizowanie zagrożenia epidemiologicznego.
Mam wielki szacunek dla wydawców czasopism, którzy wobec pandemii stają na
wysokości zadania, przeznaczając swoje łamy przede wszystkim na informacje o bieżącej
sytuacji w regionach.
Lokalne media i ich wydawcy pozostają ważnym ogniwem polskiego systemu
informacyjnego, istotnym elementem naszej kultury demokratycznej i naszej gospodarki.
Naszym celem jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz
zdrowotnego naszych obywateli i firm. Dlatego polski rząd, przygotowując rozwiązania Tarczy
Antykryzysowej dla przedsiębiorców, uwzględnił również rozwiązania dla firm działających
na rynku mediów. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, wydawcy mogą skorzystać ze
wsparcia państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości
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średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Dla osób prowadzących własną
działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę
o dzieło w wydawnictwach będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do
wysokości

80

proc.

minimalnego

wynagrodzenia.

Rozwiązania

Tarczy

Antykryzysowej przewidują również wsparcie państwa w zakresie składek na
ubezpieczenia

społeczne,

odroczenie

niektórych

zobowiązań

podatkowych

i rozliczeniowych, uelastycznienie czasu pracy, a także szereg szczegółowych rozwiązań
pozwalających na obniżenie kosztów bieżącej działalności.
Rozwiązania te w dużej mierze konsumują postulaty adresowane przez Panów
postulaty, w miarę możliwości budżetowych, które nie są nieograniczone, a które muszą
wspierać w tym szczególnym momencie całą polska gospodarkę.
Jednocześnie jestem przekonany, że przygotowywany przez rząd pakiet inwestycyjny,
który ma służyć aktywizacji rynku po pandemii, powinien przyczynić się do poprawy sytuacji
na rynku wydawców lokalnych – choćby w związku z koniecznością obszernego informowania
lokalnych społeczności o podejmowanych działaniach. Nie wątpię, że tak ważne środowisko,
jak wydawcy i dziennikarze, włączy się w te projekty i będzie potrafiło je wykorzystać.
Jednocześnie deklaruję otwartość na rozmowy z przedstawicielami środowiska
i dyskusję o rozwiązaniach i konkretnych narzędziach wspierających lokalne media.
Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński
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