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Nr 14/2020                    Warszawa, 2020-04-09 / czwartek 

 

W dzisiejszym numerze 
Rząd zaprezentował propozycje 

1. Życzenia Świąteczne 

2. Komunikat Ambasady RP w Bogocie 

3. Możliwości eksportu do Nigerii 

4. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników 

5. Mali i średni przedsiębiorcy z szansą na zaistnienie na rynkach zagranicznych 

6. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy dla polskich firm 

7. Sprawdź co robi Unia Europejska, aby zwalczyć pandemię COVID19 

8. Solidarni z Biznesem 

9. Porównanie rozwiązań wspierających  biznes i zmniejszających konsekwencje pandemii COVID-19 

w poszczególnych krajach 

a. Rwanda 

b. Burundi 

c. Malawi 

d. Komory 

 

Życzenia Świąteczne 
 

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi zespół Biura Współpracy z Zagranicą KIG życzy 

Państwu licznych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Niech nadchodzące dni przyniosą 

radość, spokój i szczęście w rodzinnej atmosferze. 

 

Jednocześnie mamy przyjemność 

poinformować, że kolejne numery Kuriera 

BWZZ wydawane będą od wtorku 14 

kwietnia 2020. Zapraszamy do śledzenia 

poprzednich edycji pod adresem: 

https://kig.pl/kurier-bwzz-nowa-

publikacja-kig/  

 

 

 

https://kig.pl/kurier-bwzz-nowa-publikacja-kig/
https://kig.pl/kurier-bwzz-nowa-publikacja-kig/
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Jednocześnie zapraszamy do sprawdzania strony internetowej KIG oraz zakładki dotyczącej 

współpracy międzynarodowej w celu uzyskania bieżących informacji na temat pracy biura. 

 

 Czytaj więcej: https://kig.pl/uslugi/znajdz-zagranicznego-partnera/ 

 

 

Komunikat Ambasady RP w Bogocie 
 

„Uprzejmie informujemy, że Ambasada RP w Bogocie dokonała wstępnego rozeznania potencjalnego 
zainteresowania miejscowych importerów  ofertą eksportową polskich producentów artykułów 
rolno- spożywczych. 
 
Kolumbijscy importerzy wyrażają  zainteresowanie rozpatrzeniem ofert obejmujących przetworzone 
produkty rolno-spożywcze o dłuższym okresie przydatności do spożycia, takich jak: oleje roślinne, 
przetwory owocowo-warzywne w konserwach i opakowaniach szklanych (np. pieczarki,  kukurydza, 
oliwki, suszone pomidory,  owoce w syropach), konserwy rybne ( z łososia i tuńczyka), dżemy i 
konfitury, płatki zbożowe, herbatniki i  wafelki.” 
 
 Źródło: Ambasada RP w Bogocie, MSZ RP 

 

 

Możliwości eksportu do Nigerii 
 

NACCIMA in partnership with the Federal Ministry of Industry, Trade and Investment (FMITI) COVID-

19 COMMITTEE ON SUSTAINABLE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ESSENTIAL PRODUCTS 

DURING THE PERIOD OF COVID-19 OUTBREAK, is currently monitoring and tracking the dynamics of 

needs in products to ensure efficient distribution and to stimulate surge in production and 

distribution of specific products when the Needs arise, in any location across the country. 

 

To this end, please indicate by completing this online form: 

http://www.naccima.com/mychamber/surveys/form/6 , if you are a producer of any of the essential 

commodities: 

  

 Personal care and Household hygiene products: disinfectants, sanitizers, detergents, soaps, toilet 

rolls, tissue paper, sanitary towels, shaving sticks. 

 Pharmaceuticals and their additives. 

https://kig.pl/uslugi/znajdz-zagranicznego-partnera/
http://www.naccima.com/mychamber/surveys/form/6
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 Personal Protective Equipment (PPE): Fire safety equipment, Rubber gloves, Masks, Safety 

goggles, Overalls, Face-masks. 

 Medical and surgical instruments and equipment including their components. 

 Power generation, transmission and distribution 

 Petrochemicals, Oil and Gas 

 Materials used for packaging including ink and labels, foam plugs for packaging pharmaceuticals, 

adhesives, shrink film, metal closure, caps for packaging, foil, plastic, glass and paper. 

 Chemical additives to service other essential sectors 

 Fire, security and janitorial goods and services 

 Food processing: Bread, biscuits and other bakery products 

o Water, soft drinks and malt 

o Sugar 

o Dairy products – animal and plant milk, infant formula, cheese, yoghurt and flavored 

drinks 

o Wheat, all grain milled products, wheat flour and flour products such as cheese balls, 

noodles, macaroni, spaghetti 

o Condiments and spices 

o Vegetable and animal oil and fat, and vegetable processed products 

o Powder maize, cassava, food grade starch, cornflakes, coconut flakes 

o Canned foods and frozen foods 

o Fish and processed fish and sea foods such as crayfish, prawns 

o Meat, chicken, mutton stakes, pork 

o Processed yam 

o Animal feeds 

o Processed fruits and vegetables 

o Rice and rice flour 

o Groundnut, peanut butter 

o Packaged grains and legumes such as beans and cowpeas 

o Food grade flavor and chemicals for food production 

o Coffee, tea, cocoa 

 

Contract: secretariat@accinigeria.com  
Address: Abuja International Trade and Conventional Centre, Km 8, Umaru Yar'Adua Express Way 
(Airport Road), Abuja, Nigeria 
Telephone: +234 092908969 
Website: www.accinigeria.com  
 
 Źródło: Ambasada RP w Abudży, MSZ RP 

mailto:secretariat@accinigeria.com
http://www.accinigeria.com/
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Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników 
 

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy 

program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii 

koronawirusa. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości blisko 100 mld zł 

skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw, z czego nawet 60 mld zł to środki bezzwrotne. Jego celem jest ochrona rynku pracy i 

zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Czytaj 

więcej: 

 

 https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html  

 https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html  

 https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/100-mld-zl-trafi-do-firm-w-ramach-tarczy-

finansowej  

 

 

Mali i średni przedsiębiorcy z szansą na 

zaistnienie na rynkach zagranicznych 
 

Można składać wnioski o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne 

produktów lub usług w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”. Do konkursu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości mogą się zgłaszać mikro-, małe i średnie firmy z siedzibą lub oddziałem w 

województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Czytaj więcej: 

 

 https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59587:mali-i-sredni-przedsiebiorcy-z-

szansa-na-zaistnienie-na-rynkach-zagranicznych   

 https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp  

 

 

 

 

 

 

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-dla-firm-i-pracownikow.html
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/100-mld-zl-trafi-do-firm-w-ramach-tarczy-finansowej
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/100-mld-zl-trafi-do-firm-w-ramach-tarczy-finansowej
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59587:mali-i-sredni-przedsiebiorcy-z-szansa-na-zaistnienie-na-rynkach-zagranicznych
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/59587:mali-i-sredni-przedsiebiorcy-z-szansa-na-zaistnienie-na-rynkach-zagranicznych
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp


 

 

5 

 

 

Komisja Europejska zatwierdziła program 

pomocy dla polskich firm 
 

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 3,5 mld złotych (około 700 mln 

euro), który ma wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa. 

Program zatwierdzono jako element tymczasowych ram w zakresie pomocy państwa, przyjętych 

przez Komisję 19 marca 2020 r., zmienionych 3 kwietnia 2020 r. Nowy program będzie 

współfinansowany w ramach zarządzania dzielonego, z funduszy Unii Europejskiej – przede 

wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W jego ramach władze polskie będą mogły udzielać wsparcia polskim przedsiębiorstwom dotkniętym 

skutkami pandemii wywołanej przez koronawirusa, przyznając im pomoc na utrzymanie płynności 

finansowej w formie gwarancji na zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocentowania pożyczek.  

Czytaj więcej: 

 

 https://ec.europa.eu/poland/news/200408_pl_state_aid_pl 

 

 

Sprawdź co robi Unia Europejska, aby zwalczyć 

pandemię COVID19 
 

Sprawdź co robi Unia Europejska, aby zwalczyć pandemię COVID19  

 

𝑇𝑦𝑙𝑘𝑜 𝑑𝑧𝑖�̨�𝑘𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑛𝑜�́�𝑐𝑖 𝑖 𝑠𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑦𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑚𝑢 𝑜𝑔�́�𝑙𝑛𝑜𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑗𝑠𝑘𝑖𝑒𝑚𝑢 𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝑎𝑛𝑖𝑢 𝑏�̨�𝑑𝑧𝑖𝑒𝑚𝑦 𝑤 

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒𝑐𝑧𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑎𝑙𝑐𝑧𝑦�́� 𝑧 𝑡𝑦𝑚 𝑘𝑟𝑦𝑧𝑦𝑠𝑒𝑚 - przekonuje przewodnicząca Komisji Europejskiej 

𝗨𝗿혀𝘂𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗟𝗲𝘆𝗲𝗻. 

 

Unia Europejska działa na wszystkich frontach w walce z koronawirusem: 

1) ochrona zdrowia; 

2) zapewnienie mobilności; 

3) ratowanie miejsc pracy; 

4) badania mające na celu ratowanie życia; 
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5) walka z dezinformacją. 

Priorytetem jest ratowanie życia i źródeł utrzymania Europejczyków. 

Czytaj więcej: www.europa.eu/!gf88Rd  

 

 

Solidarni z Biznesem 

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem).  

 Więcej informacji https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac 

 

 

Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
RWANDA 

 
Liczba zakażonych osób wynosi 105. 

 

Podejrzani przebywający w areszcie zostali tymczasowo zwolnieni do domów w celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wszyscy prokuratorzy w Rwandzie zostali poproszeni o 

sporządzenie list podejrzanych, którzy mogą zostać uwolnieni z aresztów. Według doniesień 

medialnych prokurator generalny Rwandy Aimable Havugiyaremye wysłał list do prokuratorów, w 

którym stwierdził, że cele są przepełnione podejrzanymi, a sądy są zamknięte. Ponieważ cały system 

http://www.europa.eu/!gf88Rd
https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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sądowy jest zawieszony, setki, a nawet tysiące podejrzanych czeka obecnie na kontynuację ich spraw. 

Prokuratorzy są zobowiązani do oceny, czy podejrzani mogą zostać zwolnieni. Ci, którym postawiono  

 

poważne zarzuty, takie jak zabójstwo, korupcja, spożycie i dystrybucja narkotyków, handel ludźmi i 

wielokrotni przestępcy nie kwalifikują się do zwolnienia. 

 

Blokada uderza w gospodarkę, zwłaszcza sektor nieformalny. Chociaż ograniczanie przemieszczania 

się i blokowanie pracy było w opinii niezależnych ekspertów  rozsądnym posunięciem ze strony 

rządu, spowodowało, że wiele gospodarstw domowych znalazło się w dramatycznej sytuacji 

materialnej.  

 

Podczas gdy niektórzy są nadal w stanie pracować w biurach, większość została zmuszona do pracy 

zdalnej na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Sektorami, które zostały mocno dotknięte 

działaniami rządu, są przede wszystkim turystyka i lotnictwo. Ponad 20 konferencji planowanych na 

pierwszy kwartał roku zostało zawieszonych. Poczucie niepewności spowodowało, że niektórzy 

właściciele małych firm zamykają działalność na czas nieokreślony, a niektórzy przenoszą się na 

prowincję. W wyjątkowo trudnej sytuacji znajdują się pracownicy nieformalnego sektora, którzy żyją 

z dnia na dzień i są mocno dotknięci trwającą blokadą. 

 

 Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (1 – 8 kwietnia 2020 r.) 

 
BURUNDI 

 

 

Liczba zakażonych osób wynosi 3. Pierwszy pacjent to 56 letni Burundyjczyk zamieszkały w 

Bużumburze, który niedawno podróżował do Rwandy. 

 

 Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (1 – 8 kwietnia 2020 r.) 

 
MALEDIWY 

 
 

Liczba zakażonych osób wynosi 8, w tym jeden zgon. Pierwszą zdiagnozowaną osobą w Malawi była 

61-letnia Malawijka pochodzenia azjatyckiego, która wróciła z podróży do Indii. Pacjentka zmarła. 

Okręgowy urząd zdrowia w Lilongwe  twierdzi, że wyśledził 60 osób, które miały bezpośredni lub 
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pośredni kontakt z pacjentką. Dwie osoby z rodziny zmarłej również są zakażone. Rząd nie ukończył 

jeszcze budowy ośrodka izolacyjnego dla pacjentów z koronawirusem w Lilongwe, zmuszając 

pacjentów w stolicy do poddania się izolacji w domu. 

 

 

Zmniejszenie pensji rządu i przeniesienie środków na rzecz walki z pandemią. Wiceprezydent kraju 

Saulos Chilima zobowiązał się do przekazania 100% swojej pensji w wysokości 1,7 mln malawijskich 

kwacha (ok. 2300 USD) na walkę z koronawirusem. Wiceprezydent przekazał wiadomość zaledwie 

dzień po tym, jak prezydent Peter Mutharika nakazał Ministerstwu Skarbu przekazanie 10% pensji 

jego i jego gabinetu na walkę z wirusem. 

 

 Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (1 – 8 kwietnia 2020 r.) 

 
KOMORY 

 
 

Wciąż nie odnotowano przypadku zakażenia. Niemniej jednak co najmniej sześć osób z symptomami 

koronawirusa, przybywających głównie z należącej do Francji wyspy Majotte, zostało poddanych 

testom przez służby medyczne na komoryjskiej wyspie Anjouan. Próbki muszą zostać wysłane za 

granicę w celu analizy, gdyż na Komorach nie ma odpowiedniego laboratorium. Nieoczekiwanie 

wysyłka próbek została zablokowana na kilka dni w Moroni, o czym informowały miejscowe media. 

 

Prezydent Assoumani utworzył dwa komitety zarządzania kryzysowego: międzyresortowy oraz 

koordynujący. Międzyresortowemu komitetowi przewodniczy sam prezydent, a w razie jego 

nieobecności - minister zdrowia. Komitetowi koordynującemu przewodniczy minister gospodarki. 

Każda wyspa należąca do Związku Komorów ma swój podkomitet, któremu przewodniczą 

gubernatorzy. 

 

Komentarz: Komory z opóźnieniem zaczęły przygotowywać się na rozwój sytuacji związanej z 

pandemią, ale w ostatnim czasie widać wzmożone wysiłki prezydenta Assoumaniego na rzecz 

zarządzania kryzysowego i wsparcia dla ludności (vide zmniejszenie podatków na żywność). Państwo 

to jednak jest w potencjalnie dramatycznej sytuacji, biorąc pod uwagę totalną niewydolność służby 

zdrowia i uzależnienie od dostaw z zagranicy. 

 

 

 Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (1 – 8 kwietnia 2020 r.) 
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