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Zapraszamy na spotkanie z nowym ambasadorem 

RP w Iraku 
 

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza zainteresowane firmy z Polski do udziału w spotkaniu online z 

nowo mianowanym ambasadorem RP w Iraku, Marcinem Kubiakiem, które odbędzie się 22 lipca w 

godzinach 10.00-12.00. 

 

Rejestracja online 

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach programu KIG rozszerzania kontaktów biznesowych z 

partnerami irackimi, w tym stowarzyszonymi w izbach handlowych Bagdadu, Irbilu, Sulajmaniji i Basry. 

W kolejnych miesiącach program ten będzie kontynuowany również w formie misji handlowych online 

oraz  indywidualnych internetowych spotkań bezpośrednich organizowanych w formule business to 

business. 

 

Amb. Kubiak zaprezentuje informację o istotnych z punktu widzenia polskich przedsiębiorców 

uwarunkowaniach rynku irackiego, a uczestniczący przedstawiciele firm będą mogli przedstawić 

własne uwagi i sugestie dotyczące współpracy biznesowej oraz oczekiwania co do ich wsparcia ze 

strony Ambasady RP w Bagdadzie i Konsulatu Generalnego RP w Irbilu, jak również Krajowej Izby 

Gospodarczej. Ze strony KIG w spotkaniu udział weźmie  dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Jerzy 

Drożdż, oraz doradca dyplomatyczny i b. ambasador w Bagdadzie, Krzysztof Płomiński. 

 

➔ Czytaj więcej: https://kig.pl/zapraszamy-na-spotkanie-z-nowym-ambasadorem-rp-w-iraku/  

  

https://formularze.kig.pl/pl/2020-07-22-spotkanie-irak/
https://kig.pl/zapraszamy-na-spotkanie-z-nowym-ambasadorem-rp-w-iraku/


 

 

4 

 
 
Operacje graniczne UK-EU 
 

Najnowsze zapowiedzi rządu Wielkiej Brytanii na temat operacji granicznych GB-UE od 1 stycznia 2021 

r., po zakończeniu okresu przejściowego. 

 

W ubiegłym tygodniu ogłoszono informację o dodatkowym finansowaniu  o wartości nieco ponad 700 

milionów funtów  przeznaczonym na infrastrukturę, systemy i personel na granicach. 

 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.gov.uk/government/news/705-million-investment-for-gb-eu-border  
 

Opublikowano Model Operacyjny Granicy (Border Operating Model), dostępny na GOV.UK  

 

➔ Czytaj więcej: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model  

 
Wielka Brytania rozpoczęła właśnie nową kampanię komunikacyjną mającą na celu wsparcie 

przedsiębiorstw i obywateli w przygotowaniu się na koniec okresu przejściowego.  

Jest to oczywiście więcej niż tylko gotowość do spełnienia nowych wymagań dotyczących granic.  

Przygotowano szereg produktów, które zostaną opublikowane w ramach kampanii.  

Obejmują one nowy przewodnik krok po kroku dotyczący importu (https://www.gov.uk/prepare-to-

import-to-great-britain-from-january-2021)  i przewodnik dotyczący eksportu 

(https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021) 
 

Oferty biznesowe z Portugalii i Ukrainy 
 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami handlowymi portugalskich i ukraińskich firm. 

 

➔ Czytaj więcej: https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/oferty-i-przetargi-zagraniczne/  

 

https://www.gov.uk/government/news/705-million-investment-for-gb-eu-border
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021
https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021
https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021
https://kig.pl/uslugi/wspolpraca-miedzynarodowa/oferty-i-przetargi-zagraniczne/
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UE zwiększa gotowość na drugą falę pandemii 
 

Globalna walka z pandemią koronawirusa trwa, dlatego Unia Europejska przygotowuje się na możliwy 

przyszły wzrost zachorowań na COVID-19 na naszym kontynencie.  Komisja Europejska od początku 

koordynowała wymianę informacji i zaleceń dotyczących transgranicznych działań i środków 

zdrowotnych.  Komisja przedstawiła natychmiastowe środki krótkoterminowe mające na celu 

zwiększenie gotowości UE w dziedzinie zdrowia na wypadek występowania ognisk COVID-19. Wśród 

niezbędnych do podjęcia działań mowa jest m.in. o zwiększeniu liczby testów i zapewnieniu sprawnych 

dostaw leków i środków medycznych, jak również wspieranie szczególnie wrażliwych grup 

społecznych. 

 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-

health/preparing-eu-future-covid-19-outbreaks_pl 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200715_pandemic_pl  

 

KE przyjęła nowy pakiet podatkowy 
 

Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet podatkowy, aby zapewnić, że polityka podatkowa UE będzie 

wspierać ożywienie gospodarcze i długoterminowy wzrost w Europie. Pakiet ten opiera się na dwóch 

filarach: na sprawiedliwości i na prostocie. Jego celem jest m.in. walka z nadużyciami podatkowymi i 

uproszczenie przepisów i procedur. Przyjęty pakiet ma na celu zwiększenie sprawiedliwości 

podatkowej poprzez nasilenie walki z nadużyciami podatkowymi, ograniczenie nieuczciwej konkurencji 

podatkowej i zwiększenie przejrzystości w tej dziedzinie. Jednocześnie w pakiecie położono nacisk na 

uproszczenie przepisów i procedur podatkowych, aby poprawić warunki dla przedsiębiorstw w całej 

UE. Obejmuje to usunięcie przeszkód podatkowych i obciążeń administracyjnych dla podatników w 

wielu sektorach, tak aby przedsiębiorstwom łatwiej było prosperować i rozwijać się na jednolitym 

rynku. 

 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200715_taxes_pl  

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health/preparing-eu-future-covid-19-outbreaks_pl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health/preparing-eu-future-covid-19-outbreaks_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/200715_pandemic_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/200715_taxes_pl
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Konsultacje: jak promować unijną żywność? 
 

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w sprawie polityki dotyczącej promocji produktów 

rolnych i spożywczych w Unii Europejskiej. Będą one otwarte przez 18 tygodni. Konsultacje mają na 

celu zebranie reakcji obywateli i zainteresowanych stron na skuteczność i trafność obecnych środków, 

a także ich spójność z działaniem UE w innych obszarach oraz wartość dodaną wdrażania tej polityki 

na poziomie UE. Celem unijnej polityki promocyjnej produktów rolnych i spożywczych jest zwiększenie 

konkurencyjności i konsumpcji produktów UE w Unii i poza nią. Środki promocyjne pomagają podnieść 

świadomość konsumentów na temat zalet produktów rolnych i metod produkcji w UE, a także 

zwiększyć świadomość na temat produktów chronionych oznaczeniami geograficznymi i produktów 

ekologicznych. 

Konsultacje będą otwarte do 11 września. 

 

➔ Czytaj więcej: https://ec.europa.eu/poland/events/200508_food_consultations_pl  

 

List Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej 

Pana Charles Michel do Europejskich Partnerów 

Gospodarczych i Społecznych przygotowany w 

związku z Radą UE, która odbędzie się w Brukseli 

w dniach 17 i 18 lipca 2020 r.   
 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu przewodniczącego Rady Europejskiej do partnerów 

gospodarczych i społecznych. 

 

➔ Do pobrania: https://transfer.kig.pl/GZ2mLchL  

  

https://ec.europa.eu/poland/events/200508_food_consultations_pl
https://transfer.kig.pl/GZ2mLchL
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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/2ZIIgQm
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  
i zmniejszających konsekwencje pandemii  
COVID-19 w poszczególnych krajach  

 

 
WŁOCHY 

 

 

W nocy z 6/7 lipca br. Rada Ministrów IT przyjęła zapowiadany od dawna Decreto semplificazioni 

(„dekret upraszczający”), zestaw rozwiązań instytucjonalno-proceduralnych mających kłaść 

podwaliny pod gruntowną reformę  i modernizację funkcjonowania systemu krajowego i umożliwić 

skuteczne przezwyciężenie kryzysu gospodarczo-społecznego, stanowiącego pokłosie pandemii 

COVID-19.  

Dekret z mocą ustawy zatwierdzony został przez RM IT w formule salvo intese (z możliwością 

późniejszych zmian), co oznacza, że w chwili obecnej stanowi on przede wszystkim emanację 

porozumienia w łonie koalicji rządzącej ws. najistotniejszych zawartych w nim rozwiązań, szczegółowa 

treść podlega zaś dalszym do-określeniom. Zgodnie z treścią opublikowanego komunikatu, 

najważniejsze przedsięwzięte w dekrecie środki obejmują: 

1.      Zamówienia publiczne i budownictwo 

Celem pobudzenia inwestycji w sektorach infrastruktury i usług wprowadzenie na okres do 31 

lipca 2021 r. tymczasowego uproszczenia zasad dot. zamówień publicznych w zakresie zlecania 

prac, usług i dostaw: 

o   Możliwość bezpośredniego przyznania kontraktu o wartości pon. 150 tys. EUR; 

o   Procedurę negocjacyjną, bez konieczności organizowania przetargu – poprzedzoną 

jednak obowiązkiem porównania określonej liczby ofert (zależnej od łącznej wartości 

kontraktu) – w przypadku zamówień o wartości wyższej lub równej 150 tys. EUR i 

kształtującej się poniżej wspólnotowych progów istotności; 

Obowiązek przyznania kontraktu lub ostatecznej identyfikacji wykonawcy w ciągu 2 miesięcy (w 

szczególnych przypadkach możliwość przedłużenia do 4 mies.). Brak dotrzymania terminów, 

opóźnienia w zawarciu umowy i w rozpoczęciu objętych nią działań mogą stanowić przesłankę 

odpowiedzialności kierującego procedurą administracyjną za dopuszczenie do powstania szkody, 

jeśli opóźnienia wynikają zaś z winy zleceniobiorcy, mogą stanowić postawę wykluczenia go z 

procedury lub rozwiązania kontraktu; 
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W przypadku kontraktów o wartości pow. wspólnotowych progów istotności obowiązek 

przyznania kontraktu lub ostatecznej identyfikacji wykonawcy w ciągu 6 miesięcy od momentu 

rozpoczęcia procedury; 

Nierozstrzygnięte postępowania sądowe nie mogą stanowić uzasadnienia braku terminowego 

zawarcia umowy, a w przypadku robót o znaczeniu krajowym lub przekraczających progi 

zawieszenie wykonania kontraktu może zostać ustalone przez strony lub przez organy sądowe 

tylko w ściśle określonych przypadkach. Obowiązek ustanowienia technicznych kolegiów 

doradczych, których zadaniem będzie szybkie rozwiązywanie sporów, które mogłyby blokować 

kontrakty; 

Utworzenie dedykowanego funduszu pozwalającego na tymczasowe finansowanie inwestycji 

publicznych, by uniknąć przestojów w robotach w związku z brakiem środków; 

Uproszczenie i harmonizacja zasad powoływania komisarzy nadzwyczajnych, którzy mieliby 

nadzorować inwestycje o szczególnej złożoności lub doniosłości gospodarczej czy społecznej; 

W sektorze budowlanym uproszczenie zasad rozbiórki, przebudowy i modyfikacji elewacji, 

przyspieszenie procedur, wzmocnienie zachęt na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich, 

przedłużenie ważności pozwoleń na budowę. 

2.      Procedury i odpowiedzialność administracyjna 

Wzmocnienie instytucji milczącego przyzwolenia – w przypadku większości procedur 

administracyjnych upłynięcie terminów ma nieść za sobą domniemanie zgody, a decyzje wydane 

po terminie będą nieważne; 

Skrócenie czasu oczekiwania i koordynacja działań procedujących wniosek urzędów – 

zobowiązanie wszystkich zaangażowanych urzędów do odpowiedzi w ciągu 60 dni; nakaz 

pomiaru efektywnego czasu trwania  procedur w sprawach istotnych z punktu widzenia 

społeczeństwa i przedsiębiorstw, a następnie publikacji wyników, wraz z ramami czasowymi 

określonymi prawnie; 

Wsparcie procesów cyfryzacji administracji publicznej poprzez wprowadzenie zasady, że 

administracja publiczna musi świadczyć swoje usługi cyfrowo, a obywatele muszą mieć 

możliwość przeglądania dokumentów w formie cyfrowej; 

Obniżenie kosztów korzystania z procedur administracyjnych – w przypadku wprowadzenia 

nowych opłat wcześniejsze opłaty o równej wartości ulegają anulowaniu albo nowe opłaty 

podlegają odliczeniu od podatku; 

W latach 2020-23 wdrożenie Programu uproszczenia procedur administracyjnych, opracowanego 

zgodnie z wytycznymi współdzielonymi przez administrację centralną, regiony, prowincje i 

jednostki samorządu terytorialnego. Ujednolicenie na terenie całego kraju formularzy wniosków, 

deklaracji itd. przedkładanych przez obywateli;  

Do 31 lipca 2021 r. ograniczenie odpowiedzialności urzędniczej za szkodę w odniesieniu do 

działań jedynie do przypadków umyślnego niewłaściwego postępowania, pociągającego za sobą 

wystąpienie zdarzenia szkodliwego, a nie jedynie niewłaściwe zachowanie. Podtrzymana pełna 

odpowiedzialność za szkodę wynikłą z zaniechania lub pominięcia. Wzmocnienie kontroli ze 

strony Trybunału Obrachunkowego w zakresie usprawnienia  inwestycji publicznych. Do-
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określenie pojęcia przestępstwa związanego z nadużyciem władzy, aby urzędnicy państwowi 

mieli pewność co do konkretnych zachowań zakazanych przez prawo. 

3.     Upowszechnienie cyfrowej administracji 

Dostęp do wszystkich cyfrowych usług administracji publicznej z pomocą Publicznego Systemu 

Identyfikacji Cyfrowej, Karty Identyfikacji Cyfrowej i aplikacji na smartfony IO; 

Możliwość składania oświadczeń i deklaracji za pośrednictwem aplikacji IO; 

Cyfrowy adres korespondencyjny (umożliwiający przeniesienie całokształtu komunikacji z 

administracją na płaszczyznę wirtualną) dla przedstawicieli wolnych zawodów; ułatwienie 

dostępu do i upowszechnienie cyfrowego adresu korespondencyjnego wśród obywateli; 

Stworzenie platformy skupiającej wszystkie akty administracji publicznej; 

Ułatwienia w zakresie podpisu cyfrowego; 

Wsparcie dostępu osób niepełnosprawnych do instrumentów informatycznych; 

Jednolite dla całej administracji publicznej zasady zakupów informatycznych, szkoleń 

informatycznych dla pracowników i udostępniania usług cyfrowych obywatelom ; 

Usprawnienie wymiany danych w ramach administracji publicznej.  

4.     Ułatwienia dla przedsiębiorstw 

Uproszczenie i przyspieszenie prac nad infrastrukturą sieciową łączności elektronicznej i 

łączności szerokopasmowej; 

Wzrost kwoty wypłat w ramach programu Nuova Sabatini (dofinansowania dla przedsiębiorstw 

na spłatę pożyczek na dobra inwestycyjne) oraz uproszczenie zasad korzystania z programu dla 

przedsiębiorstw działających na Południu; 

Uproszczenie procedur dotyczących wykreślenia z rejestru spółek i rozwiązania podmiotów 

spółdzielczych; 

Uproszczenie działań CIPE (Międzyresortowego Komitetu ds. Planowania Gospodarczego) oraz 

przyznawania dofinansowań w sektorze rolnym; 

Możliwość podwyższenia kapitału przez notowane na giełdzie spółki akcyjne w drodze 

odstępstwa od przepisów Kodeksu cywilnego. 

5.     Ułatwienia w zakresie ochrony środowiska i green economy 

Racjonalizacja procedur oceny wpływu na środowisko w odniesieniu do inwestycji 

publicznych; 

Wyłączenie spod obowiązku poddania ocenie oddziaływania na środowisko oraz z oceny pod 

kątem dóbr i interesów kultury zleconych przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu pilnych 

robót na istniejących zaporach wodnych, o ile nie zmieniają znacząco zapory; 

Uproszenie procedur związanych z robotami i inwestycjami w miejscach podlegających 

rekultywacji w tamach tzw. obszarów zainteresowania narodowego (Siti di Interesse Nazionale, 

obszary szczególnego skażenia); 

Przyspieszenie przyznawania komisarzom środków na przeciwdziałanie niestabilności 

hydrogeologicznej; 

Racjonalizacja prac na terenie parków narodowych; 

Uproszczenia w zakresie realizacji projektów lub obiektów zasilanych odnawialnymi źródłami 

energii oraz budowy punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych; 
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Reforma regulacji ws. transferu energii odnawialnej z Włoch do innych krajów europejskich, z 

korzyścią dla Skarbu Państwa; 

Rozszerzenie na małe gminy (do 20 tys. mieszkańców) mechanizmu „wymiany na miejscu gdzie 

indziej” w celu popularyzacji korzystania z energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych; 

Nadzwyczajny plan konserwacji obszarów leśnych i górskich; 

Uproszczenia dotyczące udzielania państwowych gwarancji kredytowych na rzecz projektów 

w duchu Green New Deal. 

 

Zgodnie z Decreto semplificazioni, modernizacja i uproszczenie funkcjonowania sistema Paese w 

znacznej mierze ma brać źródło w unowocześnieniu i cyfryzacji włoskiej biurokracji i 

przewartościowaniu pokutujących w niej zachowań. Wyraźnie zarysowane są zabiegi na rzecz 

przezwyciężenia postaw inercyjnych (nieprzekraczalne terminy, obowiązek publikacji czasu trwania 

procedur) i defensywnych (odpowiedzialność za zaniechanie dotkliwsza niż za działanie , 

doprecyzowanie ram aktywności). Skądinąd słusznym zabiegom nie towarzyszy jednakże refleksja 

nad kondycją włoskiej administracji publicznej jako takiej – sektora dotkniętego gigantycznym 

kryzysem demograficznym. Średnia wieku w miejscowej administracji wynosi 50,7 lat, w przyszłym 

roku osoby w wieku emerytalnym mają zaś stanowić ponad połowę jej pracowników. Od 2018 roku 

z pracy odeszło 300 tys. pracowników, na których miejsce zatrudnionych zostało zaledwie 112 tys. 

osób.   

Źródło: Ambasada RP w Rzymie, MSZ RP 

 
NORWEGIA 

 

 

Norwegowie powoli wracają do pracy: dane z Dyrekcji Pracy i Opieki Społecznej (NAV) pokazują, że 
liczba osób poszukujących pracy spadła w 06.2020 r. o 83 tys. „Liczba bezrobotnych nadal spada. 
Wynika to głównie z tego, że ludzie zwolnieni z powodu pandemii wracają teraz do pracy. Obserwujemy 
również spadek liczby nowych zwolnień. Bezrobocie jest jednak nadal wyjątkowo wysokie w 
porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu”, stwierdził dyrektor ds. pracy i usług w Nav, Kjell Hugvik. Pod 
koniec czerwca 272.400 osób było całkowicie lub częściowo bezrobotnych albo objętych rządowymi 
programami zatrudnienia (9,6% siły roboczej). W porównaniu do maja, w czerwcu zarejestrowano o 
45.500 mniej osób w pełni bezrobotnych (spadek o 25%). Obecnie zwolnionych jest 37.200 mniej 
pracowników niż w maju. 125.200 osób zostało zarejestrowanych jako częściowo bezrobotne, o 36.200 
mniej niż pod koniec maja. W czerwcu zwolniono o 35.400 mniej osób niż w maju. Do końca miesiąca 
zarejestrowano 136.000 osób całkowicie bezrobotnych (4,8% siły roboczej). 
Słabe ożywienie gospodarcze: Od kwietnia do maja 2020 r. norweski PNB wzrósł o 2,4% w porównaniu 
z 4,3% prognozowanymi przez analityków. Pomimo wzrostu, PNB jest nadal o 8-9% niższe niż w lutym.  
Sektor budowlany na progu kryzysu: ostatnia ankieta przeprowadzona wśród członków Konfederacji 
Przemysłu Norweskiego - NHO wskazuje, że norweska branża budowlana wkrótce odczuje wpływ 
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kryzysu koronawirusowego. Podczas gdy hotelarstwo, gastronomia oraz lotnictwo natychmiast 
odczuły jego skutki, przemysł, a w szczególności budownictwo, uchroniły podpisane wcześniej 
kontrakty. Niemniej jednak wg danych NHO dwa z trzech koncernów przemysłowych zauważają już 
spadek zamówień. Ankieta pokazuje, że: 

− 64% firm przemysłowych i 37% firm budowlanych zgłosiło niższe zapotrzebowanie/anulowanie 
umów w wyniku kryzysu związanego z koronawirusem; 

− 62% koncernów przemysłowych i 35% firm budowlanych deklaruje niższą sprzedaż; 

− 43% firm przemysłowych i 16% firm budowlanych zaczęło zwalniać pracowników; 

− 12% firm przemysłowych rozpoczęło redukcję stanowisk, a 26% ją planuje (odpowiednio 7% i 
10% dla firm budowlanych); 

− 11% koncernów przemysłowych i 5% firm budowlanych obawia się bankructwa. 

 

Źródło: Ambasada RP w Oslo, MSZ RP 

 

 


