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Koronawirus – informacje dla importerów 
środków ochrony osobistej 1

 

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP opublikowało informację dla importerów 

środków ochrony osobistej. Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną pod adresem 

podanym poniżej: 

➔ Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-importerow 

 
Białoruś – Webinarium „Wielki Kamień” 

Szanowni Państwo, 

Przekazujemy informację, dotyczące przeprowadzenia przez Park Przemysłowy "Wielki Kamień" 

webinaru w sprawie możliwościej nawiązania współpracy inwestycyjnej na terenie Republiki Białoruś. 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-importerow


 

 

 

Great Stone Industrial Park Administration is pleased to invite you to its free webinar entitled “Great 

Stone – great opportunities in Belarus”. 

The webinar will be held on May, 14th at 11 a.m. (GMT+3) 

The webinar will be presented in English. 

The platform is Microsoft Teams. 

 
Registration link: https://bit.ly/great_stone_webinar_May_14 

 

➔ Źródło: Ambasada Białorusi w Polsce 

 
Eksport produktów dekoracyjnych 
i tekstylnych do Austrii 

Austriacka firma importowa jest zainteresowana importem różnych produktów z Polski. 

 

Poszukuje producentów produktów dekoracyjnych (m.in. rzemiosło, meble, rzeźby i posągi do ogrodu 

i domu, wyroby z włókna szklanego, drewna, metalu). Firma zainteresowana jest także wyrobami 
2

 

vintage, reprodukcjami  a  także  nawiąże  współpracę  z  producentami  odzieży  tekstylnej  (bielizna  

i pończochy). 

 
Kontakt: 

Harald Spicker 

DIESEINERS UNITED 

info@dieseiners.com 

www.dieseiners.com 

Tel. 0043 7242 42788 

https://bit.ly/great_stone_webinar_May_14
mailto:info@dieseiners.com
http://www.dieseiners.com/


 

 

Solidarni z Biznesem 
 

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

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem). Akcja objęta została patronatem Ministerstwa 

Rozwoju RP. 

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

 
 
 

Porównanie rozwiązań wspierających biznes 
i zmniejszających konsekwencje pandemii 
COVID-19 w poszczególnych krajach 
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RWANDA 

 

• Liczba zakażonych osób wynosi 261. Brak odnotowanych zgonów. Rwanda wykonuje około 

1500 testów dziennie, co na warunki regionalne jest liczbą wyjątkowo dużą. Tempo przyrostu zakażeń 

jest niewielkie. Kierowcy ciężarówek międzynarodowych, zwłaszcza z Tanzanii i Kenii, zostali wskazani 

jako najnowsze zagrożenie dla rozprzestrzeniania się koronawirusa w Rwandzie. 

 
• Złagodzenie blokady. Rwanda częściowo zniosła blokadę narodową, umożliwiając niektórym 

firmom wznowienie działalności od poniedziałku 4 maja. Biuro premiera ogłosiło w piątek, że nowe 

środki zostaną poddane przeglądowi po 15 dniach. Od poniedziałku Rwanda zezwoliła na swobodne 

przemieszczanie się w godzinach od 5:00 do 20:00, ale mieszkańcy będą musieli uzyskać pozwolenie 

na ruch po 20:00. Pomimo złagodzenia zasad, szkoły pozostaną zamknięte do września, a transport 

między Kigali i innymi prowincjami jest nadal niedozwolony. Granice Rwandy pozostaną również 

 
zamknięte, z wyjątkiem tranzytu i powracających obywateli, którzy zostaną poddani obowiązkowej 14- 

dniowej  kwarantannie.  Rwanda  wprowadza  także  nowe  rygorystyczne  środki  na  swojej  granicy 

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


 

 

lądowej, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, ponieważ liczba przypadków koronawirusa 

importowanych z Tanzanii wzrosła. Zgodnie z nowymi środkami ciężarówki i ładunki są dezynfekowane 

na granicy i przekazywane rwandyjskiemu kierowcy ciężarówki. 

 
• Wzrost zadłużenia Rwandy. W wyniku blokady całkowite zadłużenie w Rwandzie osiągnęło 4,9 

mld USD. Kraj zaciągnął znaczne pożyczki w ciągu ostatniego miesiąca, aby złagodzić negatywne skutki 

pandemii koronawirusa. W okresie pandemii Rwanda pożyczyła 109 mln USD z MFW, 14 mln USD z 

Banku Światowego. Otrzymała 1 mln USD w formie pomocy ze Stanów Zjednoczonych. UE zatwierdziła 

również dotację w wysokości 56 mln USD, podczas gdy rząd może również wykorzystać 10 mld USD 

udostępnione przez Afrykański Bank Rozwoju za pośrednictwem Instrumentu odpowiedzi na COVID- 

19 dla państw afrykańskich. Rwanda spodziewa się nieco finansowego wytchnienia po tym, jak G20 

ogłosiła w ubiegłym tygodniu zawieszenie płatności za obsługę długów dla najbiedniejszych krajów 

świata od 1 maja do końca 2020 r. 

 
• Katarskie wsparcie. Rząd Kataru wysłał 15 ton środków medycznych do Rwandy, wypełniając 

obietnicę złożoną przez emira Kataru Tamima bin Hamada Al Thaniego. Dostawa obejmuje środki 

ochrony indywidualnej, w tym maski, rękawiczki i zestawy testowe. 

 

Komentarz: Rwanda i Katar cieszą się dobrymi stosunkami. Rząd Kataru za pośrednictwem Qatar 

Airways nabył udziały w budującym się lotnisku w Bugesera i potwierdził, że  jest na zaawansowanym 4 

etapie negocjacji w sprawie nabycia 49% udziałów narodowego przewoźnika lotniczego RwandAir. Oba 

kraje współpracują również w innych obszarach, w tym w walce z korupcją. 

 
• Wsparcie dla uchodźców w miastach. Ponad 7 000 uchodźców bytujących w miastach ma 

otrzymać wsparcie finansowe od UNHCR. Podjęto przygotowania do rozpoczęcia dystrybucji 

miesięcznej wypłaty w wysokości 28 000 Rwf (29 USD) dla każdego z docelowych uchodźców na 

maksymalnie 3 miesiące w zależności od tego, czy zniesione zostaną środki ograniczające pandemię i 

jak rozwinie się sytuacja epidemiczna. Szacuje się, że ponad 20 000 uchodźców mieszka w ośrodkach 

miejskich w Rwandzie, z czego 10 715 w Kigali. Uchodźcy z miast należą do osób poważnie dotkniętych 

blokadą. Wielu z nich próbowało dołączyć do rodzin w obozach, ale ze względu na obostrzenia, nie było 

to możliwe. 

 
➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (29 kwietnia – 5 maja 2020 r.) 



 

 

 

 

SZWECJA 
 

Rząd zaprezentował szczegóły wsparcia dla firm, których obroty spadły na skutek kryzysu wywołanego 

przez pandemię Covid-19. Środki w łącznej wysokości 39 mld SEK (ok. 15,6 mld PLN) mają zostać 

przeznaczone na restrukturyzację. Dotyczy to głównie firm z sektora restauracyjnego i transportowego. 

Wielkość udzielonej pomocy zależeć będzie od tego, jak bardzo obroty spadły i może wynieść od 22,5 

do 75% kosztów stałych, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń za marzec, i kwiecień. Aby otrzymać 

przedmiotowe wsparcie wnioskodawca w ostatnim roku obrotowym musiał uzyskać obrót w wysokości 

co najmniej 250 tys. SEK (ok. 100 tys. PLN), a na skutek pandemii stracić co najmniej 30%. Wsparcie 

będzie przyznawane jedynie wnioskodawcom, którzy opłacają podatek CIT. Z obliczeń Ministerstwa 

Finansów wynika, że prawo do pomocy może mieć do 180 tys. firm. Program może wymagać 

zatwierdzenia przez KE. Jego wejście w życie planuje się na 1 lipca br. 

 

Według szwedzkiego Urzędu Statystycznego, spadek PKB w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł 

jedynie 0,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem, czyli znacznie mniej niż przewidywano. Należy 

także zaznaczyć, że PKB - w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r. - wzrósł o 0,5%. Czynnikiem 5 

decydującym o zredukowaniu wpływu pandemii na PKB był wzrost eksportu. Należy jednak dodać, że 

kryzys pojawił się w Szwecji dopiero w marcu, a, co za tym idzie, przez większość pierwszego kwartału 

gospodarka funkcjonowała normalnie. Najnowsze dane, m.in. z przemysłu wskazują, że sytuacja 

znacznie się pogorszy. Liczba zamówień w branży przemysłowej spadła w marcu o niemal 10% w 

porównaniu z lutym br. Indeks Swedbanku, mierzący rozwój szwedzkiej gospodark,i spadł do 

najniższego poziomu od kryzysu w 2009r. Pracodawcy wystąpili o ograniczenia wymiaru czasu pracy 

przy opłaceniu części pensji przez państwo dla niemal pół miliona pracowników. W niezwykle szybkim 

tempie wzrasta bezrobocie. Zdaniem Agencji Zatrudnienia, jesienią w najgorszym wypadku może ono 

wynieść nawet 13,9%. Niepokojące sygnały dochodzą z wielkich firm. Prezes Scanii Henrik Henriksson 

powiedział, że nie wyklucza zwolnień. Wielu pracowników zwolniła już Volvo Cars. Firma 

poinformowała, że sprzedaż spadła w kwietniu o 43,8% w porównaniu z kwietniem 2019 r. Zarówno 

Riksbanken, jak i Konjunkturinstitutet przewidują, że PKB w bieżącym kwartale spadnie o 10%. Byłby 

to największy spadek w ciągu jednego kwartału od wielu dekad. 

 
➔ Źródło: Ambasada RP w Sztokholmie, MSZ RP 


