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Nr 22/2020                     Warszawa, 2020-04-24 / piątek 

 

W dzisiejszym numerze 
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2. Współpraca biznesowa ze Światowym Programem Żywnościowym (WFP) 

3. Program pomocowy MFiPR o wartości 500 mln złotych zaakceptowany przez Komisję Europejską 

4. Przetarg Państwa Izrael 

5. Solidarni z Biznesem 

6. Porównanie rozwiązań wspierających  biznes i zmniejszających konsekwencje  

pandemii COVID-19 w poszczególnych krajach 

a. Luksemburg 

b. Hiszpania 

 

UE i WTO wobec globalnego łańcucha  
dostaw żywności 
 

22 kwietnia w Kanadzie podpisane zostało zbiorowe oświadczenie UE oraz 21 innych członków 

Światowej Organizacji Handlu (WTO) odnośnie zapewnienia nieprzerwanego globalnego transportu 

produktów spożywczych podczas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. 

 

W oświadczeniu wzywa się członów WTO do przestrzegania środków zaradczych związanych  

z produkcją oraz transportem żywności w sposób celowy, transparentny, tymczasowy i zgodny  

z wytycznymi WHO. Przyjęte przez poszczególne państwa środki zaradcze nie powinny tworzyć 

niepotrzebnych i nieuzasadnionych barier w handlu, a wręcz przeciwnie, powinny one sprzyjać 

płynności przepływu towarów. Sygnatariusze oświadczenia zobowiązują się również do podjęcia 

dialogu mającego na celu usprawnienie reakcji na panującą pandemię. 

 

Oprócz Unii Europejskiej oświadczenie podpisały: Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, 

Kostaryka, Hong Kong, Japonia, Korea, Malawi, Meksyk, Nowa Zelandia, Paragwaj, Peru, Katar, 

Singapur, Szwajcaria, Oddzielny Obszar Celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu, Ukraina, Stany 

Zjednoczone i Urugwaj.  

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3bBEz1I 

➔ Przeczytaj treść oświadczenia WTO: https://bit.ly/2Vz8Vwz  

https://bit.ly/3bBEz1I
https://bit.ly/2Vz8Vwz
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Współpraca biznesowa ze Światowym 
Programem Żywnościowym (WFP) 
 

Informacje dotyczące zasad współpracy podmiotów gospodarczych ze Światowym Programem 
Żywnościowym (WFP) w zakresie produkcji i dostarczania żywności, świadczenia usług transportowych 
i logistycznych oraz dostarczania innych towarów i usług: 
 
Potencjalni nowi dostawcy żywności zainteresowani wpisaniem na listę WFP (WFP Roster) powinni 
wysłać zgłoszenie na adres e-mail: NewSuppliers@wfp.org. Po otrzymaniu zgłoszenia WFP prześle 
szczegółową instrukcję dotyczącą procedury rejestracyjnej. 
 
Podmioty zainteresowane świadczeniem usług transportowych i logistycznych powinny natomiast 
skontaktować się z najbliższym biurem krajowym lub regionalnym WFP, zaś w przypadku innych 
towarów i usług oraz problemów i pytań technicznych poprzez adres email: goods-
services.procurement@wfp.org.   
 
➔ Szczegółowe informacje na temat zasad współpracy biznesowej z WFP można znaleźć pod 

następującym linkiem: https://bit.ly/2VY4477  
➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2KvKhGB  
 
 

Program pomocowy MFiPR o wartości 500 mln 
złotych zaakceptowany przez Komisję Europejską 
 

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 500 mln złotych, Program 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniony z Komisją Europejską, ma na celu udzielanie 

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. 

 

➔ Szczegóły: https://bit.ly/2VzzW2F  

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3eOVWOz  

 

 

 

https://bit.ly/2VY4477
https://bit.ly/2KvKhGB
https://bit.ly/2VzzW2F
https://bit.ly/3eOVWOz
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Przetarg Państwa Izrael 

 

Zaproszenie podmiotów i wspólnych przedsięwzięć z sektora prywatnego w Izraelu i za granicą do 

wzięcia udziału w procesie kwalifikacji wstępnej dotyczącej projektu PPP w zakresie finansowania, 

projektowania, budowy, eksploatacji, konserwacji i przekazania do państwa Izrael fotowoltaiki 

słonecznej, elektrowni o maksymalnym poborze mocy do sieci około 300 MW, wszystko zgodnie z 

opisem w zaproszeniu do wstępnej kwalifikacji.  

 

Informacje w języku angielskim w załączeniu: LINK 

Termin składania wniosków upływa 26.05.2020 

W razie jakichkolwiek pytań lub wyjaśnień należy zwrócić się do Ambasady Izraela w Warszawie 

 

Sarah-Ann Madi 

Head of Trade & Economic Mission to Poland 

Embassy of Israel, Warsaw 

Tel  +48-22-5970-514 

E-mail: Ann.sarah.Madi@israeltrade.gov.il  

 

 

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 

 

https://transfer.kig.pl/SzPZrDpQ
mailto:Ann.sarah.Madi@israeltrade.gov.il
https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
LUKSEMBURG 
 

 

Zapowiedziane środki zaradcze 

 

Rząd zadeklarował, że zabezpieczy 8,8 mld euro (14% PKB) w budżecie na ratowanie gospodarki, by 

złagodzić skutki pandemii Covid-19. Środki mają wesprzeć przedsiębiorstwa i pracowników. 

 

Program stabilizacji gospodarki przedstawiony przewiduje następujące rozwiązania: 

 

1. Bezzwrotna pomoc finansowa wysokości 5000 EURO dla mikroprzedsiębiorstw (≤ 9 

pracowników), którzy zmuszeni byli zawiesić działalność.  

2. Udzielenie pomocy finansowej w maksymalnej kwocie 500 000 euro w formie zaliczki zwrotnej 

na pokrycie kosztów operacyjnych dla MŚP, dużych przedsiębiorstw w sektorze rzemiosła i 

handlu. 

3. Odroczenie spłaty kredytów przez niektóre banki  na mocy porozumienia z rządem. 

4. Wcześniejszy zwrot VAT od kwot poniżej 10 000 euro. 

5. Wypłata zaliczki na nadzwyczajne świadczenia rodzinne np. z tytułu opieki nad dzieckiem z 

powodu zamknięcia szkół.    

6. 85% gwarancji na kredyty spółek luksemburskich w nadchodzących miesiącach - pozostałe 15% 

będzie zapewnione przez instytucje bankowe. Do końca roku planuje się przeznaczyć 2,5 mld 

euro na gwarancje pożyczkowe dla spółek krajowych. 

7. Przyznawanie MŚP i dużym przedsiębiorstwom pożyczek pośrednich w wysokości od 12 500 

do 16 milionów euro.  

8. 80% wynagrodzenia - na koszt państwa.  

9. Akceptacja wniosków o anulowanie  obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za 

pierwsze 2 kwartały 2020 r. Obejmują one podatek dochodowy i miejski podatek od 

działalności gospodarczej. 
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10. Akceptacja wniosków o odroczenie płatności (bez odsetek) podatku dochodowego, miejskiego 

podatku od działalności gospodarczej i podatku od majątku. 

11. Przesunięcie terminu do 30.06.2020 składania deklaracji podatkowych dla osób prawnych i 

fizycznych.  

12. Uchylenie sankcji administracyjnych za przekroczenie terminu składania deklaracji VAT, 

oświadczeń majątkowych oraz dokumentów notarialnych i komorniczych. 

13. Zapewnienie elastyczności  w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.  

14. Zawieszenie obowiązku zgłoszenia upadłości. 

 

Komentarz  

Dzięki nadwyżkom odnotowanym w ciągu ostatnich dwóch lat i niskiemu poziomowi długu 

publicznego  Luksemburg nie przewiduje zwiększania zadłużenia finansów publicznych. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Luksemburgu, MSZ RP 

 

 
HISZPANIA 
 

 

21.04. rząd przyjął kolejną serię środków na rzecz łagodzenia gospodarczych i społecznych skutków 

epidemii. Poniżej najważniejsze decyzje: 

 

• wsparcie dla zatrudnienia w sektorze turystycznym: wzmocnienie ochrony pracowników 

zatrudnionych na umowach stałych o charakterze nieciągłym poprzez objęcie ich procedurą 

zwolnień tymczasowych, a tym samym umożliwienie pobierania zasiłków. Umowy stałe o 

charakterze nieciągłym zakładają przerwy w świadczeniu pracy i mają zastosowanie np. w 

sektorze turystycznym, gdzie zapotrzebowanie na pracę ma charakter sezonowy 

• możliwość objęcia zwolnieniami tymczasowymi tych pracowników, którzy pomimo 

świadczenia pracy w firmie należącej do jednego z sektorów uznawanych obecnie za niezbędną 

aktywność gosp., wykonują w tej firmie obowiązki niezakwalifikowane jako niezbędne 

• przedłużenie do końca czerwca zalecenia pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie to możliwe, a także 

prawa do dostosowania godzin pracy oraz redukcji dnia pracy dla pracowników, którzy w 

związku z kryzysem sanitarnym opiekują się innymi osobami 

• rozszerzenie gwarancji kredytowych udzielanych przez ICO (Instituto de Crédito Oficial) - 

publiczna instytucja kredytowa przypisana do Ministerstwa Gospodarki i Przedsiębiorczości) 
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• możliwość odroczenia przez MŚP spłaty należności podatkowych z tytułu CIT do czasu 

otrzymania kredytu od ICO 

• zerowy VAT na zakup materiałów sanitarnych wyprodukowanych w kraju przez instytucje 

publiczne nieprowadzące działalności zarobkowej oraz centra medyczne. Szacuje się, że ta 

redukcja VAT przyniesie 1,1 mld euro oszczędności 

• redukcja VAT z 21% do 4% na takie produkty cyfrowe jak ebooki i e-wydania 

 

Przyjęty pakiet uzupełniający ma szczególne znaczenie dla hiszpańskiej turystyki. Umożliwienie 

osobom zatrudnionym na umowach stałych o charakterze nieciągłym pobierania zasiłku z tytułu 

bezrobocia ma duże znaczenie dla pracowników sektora turystycznego i powinno choć częściowo 

zapobiec erozji zatrudnienia w tym sektorze, który odpowiada za 12% hiszpańskiego PKB. Środki 

przyjęte na rzecz wsparcia osób samozatrudnionych oraz MŚP mają z kolei na celu dostosowanie 

podstaw opodatkowania do aktualnej sytuacji gospodarczej, co wg szacunków rządu da mniejszym 

przedsiębiorcom dodatkowe 1,1 mld euro płynności finansowej. Pakiet pozwala na objęcie procedurą 

zwolnień tymczasowych następnych grup pracowników oraz umożliwia pobieranie zasiłków z tytułu 

bezrobocia kolejnej grupie osób, które w normalnych warunkach nie miałyby takiego prawa.  

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Madrycie, MSZ RP 

 


