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4. Możliwości eksportowe dla polskich producentów rolno-spożywczych 

5. SURE – nowy tymczasowy instrument KE do pomocy w ochronie miejsc pracy i osób pracujących 

6. Solidarni z Biznesem 

7. List Prezesa EUROCHAMBRES skierowany do przedsiębiorców 

 

Zakładka „Anti-COVID Offer by Polish Business” 

na portalu MSZ 

 
Na portalu MSZ uruchomiona została specjalna podstrona pod nazwą „Anti-COVID Offer by Polish 

Business” (https://www.gov.pl/web/diplomacy/anti-covid-offer-by-polish-business).  

 

Są w niej zamieszczane i sukcesywnie uzupełniane informacje o produktach i rozwiązaniach 

oferowanych przez polskich przedsiębiorców i naukowców, które mogą się okazać pomocne w 

zmaganiach z pandemią COVID-19. 

 

W związku z tym zachęcamy do informowania nas o innych rozwiązaniach i produktach, które 

również mogłyby się tam znaleźć. 

 

Prosimy o przesyłanie informacji mailowo: bnersewicz@kig.pl; plipiec@kig.pl 

 

 

 Źródło: MSZ RP 

 

 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/anti-covid-offer-by-polish-business
mailto:bnersewicz@kig.pl
mailto:plipiec@kig.pl
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Chorwacja zainteresowana importem produktów 

żywnościowych z Polski 
 

Ambasada RP w Zagrzebiu informuje o zainteresowaniu największych dystrybutorów FMCG  

w regionie, potencjalnymi możliwościami importu żywności z Polski. Zainteresowane eksportem  

na rynek chorwacki firmy prosimy o informację i kontakt zarówno do Ambasady jak i Krajowej Izby 

Gospodarczej. Dodatkowe informacje: 

 

Bartosz Marcinkowski 

Kierownik Wydziału  

Polityczno-Ekonomicznego 

Ambasada RP w Zagrzebiu 

Telefon: +385 1 48 99 408, +385 98 

313 872 

email: 

bartosz.marcinkowski@msz.gov.pl 

www.gov.pl/web/chorwacja   

Elżbieta Wojtas 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

e-mail: ewojtas@kig.pl 

Tel +48 516 705 708 

www.kig.pl 

 

 

 

 Źródło: Ambasada RP w Zagrzebiu, MSZ RP 

 

Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza 

(SinoCham) zaprasza na - Spotkanie B2B Online:  

Chiny (Zhejiang) - Polska 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
W obecnych czasach wszyscy cierpimy z powodu wybuchu pandemii koronawirusa, możliwości 

produkcyjne oraz normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw i nabywców zostały w znacznym stopniu 

dotknięte i w wielu przypadkach nie jest możliwe prowadzenie działalności promujących handel  

w tradycyjny sposób. W związku z tym, w celu zapewnienia wydajnych usług dla chińskich dostawców 

i polskich nabywców, planujemy zorganizować internetowe spotkanie kooperacyjne w dniach 11–15  

 

mailto:bartosz.marcinkowski@msz.gov.pl
mailto:ewojtas@kig.pl
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maja. W związku z tym, SinoCham we współpracy z China Chamber of Commerce for Import  

and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) oraz władzami lokalnymi prowincji 

Zhejiang w Chinach, zaprasza firmy z Polski do udziału w internetowym Spotkaniu B2B Chiny 

(Zhejiang) - Polska. 

 

Więcej informacji, oraz formularz rejestracyjny, znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia: 

https://sinochampl.eventbank.com/event/spotkanie-b2b-online-chiny-zhejiang-polska-21799/ 

 

 
 Źródło: SinoCham 

 

 

Możliwości eksportowe dla polskich producentów 

rolno-spożywczych 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło na swojej stronie zakładkę „Możliwości 

eksportowe”. W tym miejscu, na podstawie sygnałów od polskich placówek dyplomatycznych, 

MRiRW będzie informować o możliwościach eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na 

rynki zagraniczne oraz podawać dane  kontaktowe, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowe 

informacje.  

 

Czytaj więcej: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2 

 

Obecnie swoje zapotrzebowanie w tym zakresie wskazały następujące kraje: 

 

Mołdawia  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/moldawia 

 

Armenia 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/armenia 

 

Singapur 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/singapur 

https://sinochampl.eventbank.com/event/spotkanie-b2b-online-chiny-zhejiang-polska-21799/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/moldawia
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/armenia
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/singapur
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Syria 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/syria 

 

Nigeria 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nigeria 

 

Kolumbia 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolumbia 

 

 Źródło: MRiRW 

 

SURE – nowy tymczasowy instrument KE  

do pomocy w ochronie miejsc pracy  

i osób pracujących 
 

 

Nowy instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku ze 

stanem nadzwyczajnym (SURE) ma na celu ochronę miejsc pracy i pracowników dotkniętych skutkami 

pandemii koronawirusa. Zapewni on pomoc finansową w postaci pożyczek udzielanych przez UE 

państwom członkowskim na korzystnych warunkach. Łączna wysokość pożyczek wyniesie do 100 mld 

EUR. Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków 

publicznych na utrzymanie zatrudnienia. Państwa członkowskie będą mogły mianowicie wykorzystać 

te środki na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z tworzeniem lub rozszerzaniem krajowych 

środków wprowadzonych w związku z obecną pandemią koronawirusa – mechanizmów 

zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych rozwiązań dla osób prowadzących 

działalność na własny rachunek. 

 

Jak działa w praktyce? Skąd pochodzi finansowanie? Dlaczego Komisja Europejska skupia się na 

wspieraniu mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy? Jak będzie funkcjonować system 

gwarancji? 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/syria
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nigeria
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolumbia
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Źródła i dalsze informacje: 

 Odpowiedzi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_572https://pfrsa.pl

/tarcza-finansowa-pfr.html  

 Czytaj więcej: https://www.facebook.com/komisjaeuropejska/ 

 

 

 

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 

 

 

List Prezesa EUROCHAMBRES skierowany  

do przedsiębiorców 

 
„Dear friends and colleagues, 

 

In this crisis, the European Union is taking all measures that its competences allow. This is fully 

supported by EUROCHAMBRES and the Chamber network. 

  

One example of particular importance for small and medium-sized enterprises: guarantees  

for business loans can now cover one hundred percent of the risk! We raised this issue, something 

that has already been done in Switzerland, with the European Commission. And the efforts of DIHK  

in particular led to an amendment to the rules across the EU that will be of great value to businesses 

struggling to overcome the extremely difficult current situation. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_572
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html
https://www.facebook.com/komisjaeuropejska/
https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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I am aware of the incredible efforts being made across the European Chamber network to shelter 

your businesses from the cruel effect of this dramatic economic downturn. We should share  

 

our work, our ideas and our successes among ourselves, as well as with the media and the general 

public, because they show the value of strong chambers, especially in difficult times! 

 

Let us hope together that after Easter the most difficult phase of this virus disease will be over.  

But afterwards, we will be even more challenged. In many sectors there are upheavals, some 

existingthings have to change, some new things will emerge. The chambers with their services offer 

must be active companions. 

  

EUROCHAMBRES will, however, also raise its voice when it comes to strengthening Europe 

 as a whole. The Corona crisis has shown what a lack of cooperation at European level can achieve. 

Even European aid offered at a very early stage was rejected by the member states. It was only when 

they were no longer able to cope with the crisis that the call for Europe became loud. A call that  

was often accompanied by accusations of European interference. We cannot accept this. Anyone 

who demands a Europe that is capable of action must also equip this Europe with the necessary 

means. That is the very great lesson we are learning from this crisis and which we must not forget 

once the crisis has passed. 

  

The European chamber system, both within and outside the European Union, is currently 

experiencing one of its most challenging periods ever. Many thanks for your contributions in meeting 

this challenge so strongly and determinedly!” 

 

 

Sincerely, 

 

Christoph Leitl 

President 

 

 Źródło: EUROCHAMBRES 

 


