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W dzisiejszym numerze 
 

1. Wzmocnij swój biznes z Facebook i KIG 

2. Misje gospodarcze KIG online 

3. Webinarium – Wielki Kamień 

4. Webinarium – Polskie inwestycje w Meksyku 

5. Informacje na temat kontroli granicznych dla towarów eksportowanych do Wielkiej Brytanii 

6. Solidarni z Biznesem 

7. Zmagania Tajwanu z koronawirusem 

8. Polska liderem pod względem migracji zarobkowej na świecie 

 
 
Wzmocnij swój biznes z Facebook i KIG 
 
W ramach kampanii #Solidarnizbiznesem zostaliśmy partnerem platformy "Boost with Facebook". 

Inicjatywa amerykańskiego giganta idealnie wpisuje się w nasz program wsparcia dla firm. Zobacz, 

jakie darmowe narzędzia przygotował Facebook dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
 Więcej informacji https://bit.ly/2NnB8kU 

 
 

 
 
 
Misje gospodarcze KIG online 

 

https://bit.ly/2NnB8kU
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Webinarium – Wielki Kamień 

 

Szanowni Państwo! 

 

Zapraszamy do udziału w webinarium „Park przemysłowy Wielki Kamień (Białoruś) Wielkie 

możliwości dla Polskiego biznesu”. 

Organizator: Great Stone Industrial Park (Park przemysłowy Wielki kamień), Białoruś; 

 

Współorganizatorzy: 

Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej; 

Podlaski Klub Biznesu. 

 

 

 

 

Prezenterzy:  

• Dyrektor Dr Ilona Edyta Wakuluk, Podlaski Klub Biznesu. 

• Dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Mińsku – 

Mikołaj Tauber;  

• Przedstawiciel Administracji Parku Przemysłowego; 

• Przedstawiciel Spółki zarządzającej Parku Przemysłowego. 

 

Park przemysłowy Wielki Kamień – “perła Szlaku Jedwabnego”, najbardziej liberalne warunki 

uprawiania biznesu w Białorusi, najwygodniejsza placówka dla wstępu na rynki Białorusi, państw 

postradzieckich i euroaziatyckich, oceniona obecnie przez 60 inwestorów z 15 krajów co zlokalizowali 

swoje biznesy w nim. 

 

Webinarium jest prowadzany w języku polskim.  

Data: 25 czerwca, 10:00 (GMT + 2, Warszawa). 

 

Link do rejestracji: TUTAJ 

  

Z wyrazami szacunku, 

Służba Handlowa 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYXg8WZh3lmiUjawXeI7dvk5xaXByZa1LNXmRE6IPpMmcOkA/viewform


 

 

4 

Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 Źródło: Ambasada RB w Polsce 

 

Webinarium – Polskie inwestycje w Meksyku 

 

29 czerwca odbędzie się webinarium poświęcone polskim inwestycjom w Meksyku, w którym wezmą 

udział  ambasadorzy Polski i Meksyku, przedstawiciele rządów stanowych i sektora prywatnego oraz 

polscy przedsiębiorcy, którzy postawili na Meksyk. 

 

 Źródło: https://bit.ly/2B8hlmV 

 

 
 

Informacje na temat kontroli granicznych dla 
towarów eksportowanych do Wielkiej Brytanii 
 

Government accelerates border planning for the end of the Transition Period. 

 

Border controls for EU goods imported into Great Britain will be introduced at the end of Transition 

Period in stages to give businesses affected by coronavirus more time to prepare. 

 

New border controls and procedures confirmed for 2021 as the Chancellor of the Duchy of Lancaster, 

Michael Gove, formally notifies the EU that the UK will neither accept nor seek any extension to the 

Transition Period. 

 

From 1 January 2021 the UK will have the autonomy to introduce its own approach to goods 

imported to GB from the EU. 

 

Recognising the impact of coronavirus on businesses’ ability to prepare, and following the 

announcement in February that the UK would implement full border controls on imports coming into 

GB from the EU, the UK has taken the decision to introduce the new border controls in three stages  

 

https://bit.ly/2B8hlmV
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up until 1 July 2021. This flexible and pragmatic approach will give industry extra time to make 

necessary arrangements. The stages are: 

 

From January 2021: Traders importing standard goods, covering everything from clothes to 

electronics, will need to prepare for basic customs requirements, such as keeping sufficient records 

of imported goods, and will have up to six months to complete customs declarations. While tariffs 

will need to be paid on all imports, payments can be deferred until the customs declaration has been 

made. There will be checks on controlled goods like alcohol and tobacco. Businesses will also need to 

consider how they account for VAT on imported goods. There will also be physical checks at the point 

of destination or other approved premises on all high risk live animals and plants. 

 

From April 2021: All products of animal origin (POAO) – for example meat, pet food, honey, milk or 

egg products – and all regulated plants and plant products will also require pre-notification and the 

relevant health documentation. 

 

From July 2021: Traders moving all goods will have to make declarations at the point of importation 

and pay relevant tariffs. Full Safety and Security declarations will be required, while for SPS 

commodities there will be an increase in physical checks and the taking of samples: checks for 

animals, plants and their products will now take place at GB Border Control Posts. 

 

 Źródło: https://bit.ly/2Nq7s6D 

 

 

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://bit.ly/2ZIIgQm  

   

https://bit.ly/2Nq7s6D
https://bit.ly/2ZIIgQm
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Zmagania Tajwanu z koronawirusem 

   
https://www.anticovid19tw.org/ - pod tym linkiem znajdą Państwo stronę internetową, gdzie można 

zapoznać się z informacjami na temat tego jak Tajwan radzi sobie z pandemią korona wirusa. 

 

Polska liderem pod względem migracji 
zarobkowej na świecie 
 
Zaskakujące dane OECD. Polska liderem pod względem migracji zarobkowej na świecie. 

Wyprzedziliśmy Niemcy i USA. 

 

Polska w 2017 r. przyjęła najwięcej tymczasowych imigrantów zarobkowych na świecie - podało 

OECD. "Może nie był to najważniejszy czynnik szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, ale 

niezbędny. Pozytywnym efektem dużej imigracji jest też poprawa sytuacji finansowej Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych" - uważa Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.  

 

"Do tej pory nie było danych, które by wprost wskazywały, że jesteśmy światowym liderem, jeśli 

chodzi o migrację zarobkową, przynajmniej tę o charakterze tymczasowym. Dla polskiej gospodarki 

jest to zjawisko pozytywne, a na pewno nie można powiedzieć, że pogarsza to sytuację na krajowym 

rynku pracy, ponieważ w tym samym czasie bezrobocie w Polsce spadło do najniższego poziomu w 

historii i jest na trzecim najniższym poziomie w Unii Europejskiej - mówi Piotr Bujak. 

 

 Źródło: https://bit.ly/2NnMR33 

 

 
 

https://www.anticovid19tw.org/
https://bit.ly/2NnMR33

