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Nr 12/2020                    Warszawa, 2020-04-06 / wtorek 

 

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 

 

 

Ryzyko walutowe w handlu zagranicznym dla 

importerów i eksporterów w dobie koronawirusa  

 
 

 

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Western Union International Bank zapraszają polskich importerów  

i eksporterów lub firmy zainteresowane taką działalnością do udziału w webinarium poświęconym 

tematyce ryzyka walutowego w handlu zagranicznym dla importerów i eksporterów w dobie 

koronawirusa 

 

Webinarium odbędzie się 9 kwietnia (czwartek) w godzinach 11.00-12.00 

 

Prosimy o rejestrację przez FORMULARZ ONLINE 

Webinarium odbędzie się w panelu aplikacji „Zoom”. Wszelkie informacje potrzebne do zalogowania 

się zostaną wysłane po dokonaniu rejestracji. Aplikacja działa we wszystkich popularnych 

przeglądarkach internetowych. Należy posiadać głośniki lub słuchawki. Udział jest bezpłatny. 

 

Prowadzącym webinarium będzie Piotr Majka, specjalista ds. zarządzania ryzykiem walutowym  

w Western Union International Bank.  

 

 

 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
https://formularze.kig.pl/pl/2020-02-25-ryzyko-walutowe/
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W ramach programu omawiane będą następujące tematy: 

 

✓ Zmienność walutowa 

✓ Obraz rynku walutowego – czego możemy się spodziewać w bieżącym roku,  

✓ jakie wydarzenia wpłyną na waluty? 

✓ Zarządzanie ryzykiem walutowym  

✓ Instrumenty zarządzania ryzykiem kursowym  

✓ Zarządzanie wielkością pozycji 

✓ Przykłady transakcji zabezpieczających 

 

Kontakt: 

 

Bartłomiej Nersewicz 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

tel. +48 22 630 96 86 

e-mail: bnersewicz@kig.pl  

 

Monika Sasiak 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

tel. +48 22 630 97 23 

e-mail: msasiak@kig.pl  

 

Budowlana dawka wsparcia 

Akcja ma na celu wsparcie Polskich Szpitali przez firmy z branży budowlanej. 

• Prowadzisz firmę, która chciałaby wesprzeć finansowo Polskie Szpitale? 

• Jesteś fachowcem, który mógłby podzielić się swoją wiedzą i kompetencjami? 

Dołącz do Budowlanej Dawki Wsparcia! Wesprzyj Polskie Szpitale! 

My już wsparliśmy  Pomóż i Ty. 

 

Akcja pod patronatem: 

• Magazynu Builder 

• Magazynu Materiały Budowlane 

• Marki Murator 

 

  

mailto:bnersewicz@kig.pl
mailto:msasiak@kig.pl
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Do akcji włączyły się: 

• Największa organizacja budowlana w Polsce - Polski Klaster Budowlany 

• Najstarsza organizacja budowlana w Polsce - Polska Izba Budownictwa 

 

Inicjatorem akcji jest Wiceprezes Izodom 2000 Polska - Jakub Wójcik 

 

Kontakt: wspieramy@izodom.pl  

 

➔ Czytaj więcej: https://www.facebook.com/events/963834670685463/  

 

 

List Prezesa Hiszpańskiej Izby Handlowej 

Do Prezesa Eurochambres 
 

Mr. Christoph Leitl 

President of Eurochambres 

Members of the Presidency of Eurochambres 

Dear President Leitl and Members of the Presidency of Eurochambres: 

 

The COVID-19 sanitary crisis will mark a turning point in world History. The effect of the crisis in the 

global economic system, and more so, in our free and modern societies that we have worked so 

relentlessly to build, could be devastating if the States of the Union are not up to par with its citizens. 

 

The moment has come for collaboration and solidarity, to exemplify the generosity and courage with 

which our people are facing this extremely difficult situation in which all countries, to a greater or 

lesser degree, are affected by. 

 

It is our shared duty to put ideologies and our legitimate national interests aside and devote ourselves 

to the common good vital for our future, which is to overcome the pandemic and lay the foundation 

for our societies to rise up after the sanitary crisis begins to subside. 

 

 

 

mailto:wspieramy@izodom.pl
https://www.facebook.com/events/963834670685463/
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It is essential to ensure the least amount of human lives are lost, as well as the smallest number of 

jobs. For the latter, we must guarantee the survival of our companies as the main generators of 

employment and true source of economic growth. This will not be possible without the unwavering 

commitment towards regulation and financing of the public authorities: local Governments, regional, 

national and supranational need to put forward each and every one of their resources without 

reservation. 

 

I am convinced that the Chambers of Commerce understand and share that the suport of the European 

Union and the efforts of our Governments are unpostponable. The European project is facing its 

biggest challenge and has the historic opportunity to show its value to its citizens.  

 

As representative of a business community that believes in Europe and the principles that have lead 

us to prosperity, Eurochambres must raise its voice and convey to Institutions and Governments of 

Member States that we cannot wait. Many steps are being taken in the right direction but our future 

is at stake and we must not accept the European Union skimping on resources that will enable the 

most affected countries to count on the financial and political solidarity of others from day one. 

 

If our Governments do not respond as companies and citizens expect, the European project will face 

the disengagement of our society and ultimately, its dissolution. Those not willing to understand and 

take all the steps this moment require will pay their dues with History. The moment has arrived to act. 

The moment for more Europe.  

 

Dear President and Colleagues, Eurochambres can play a very important role in this vital crossroads, 

standing to defend our companies and our citizens, but also our shared values. You can all count on 

the full commitment and support of Spain´s Chamber of Commerce as well as my own on this 

endeavour. 

 

With my warmest regards. 

 

➔ Źródło: Hiszpańska Izba Handlowa  
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
UKRAINA (Aktualizacja) 

 
 

Od 6 kwietnia Rząd Ukrainy wprowadza zaostrzone ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa  

 

Wg wytycznych od 6 kwietnia obowiązuje zakaz przebywania: 

 

• w miejscach publicznych bez maski, respiratora; 

• więcej niż dwóch osób (z wyjątkiem wyjścia z dziećmi lub pilnych sytuacji związanych 

wykonaniem obowiązków służbowych); 

• w miejscach publicznych osób poniżej 14 roku życia bez rodziców; 

• w parkach, placach, obszarach rekreacyjnych, parkach leśnych i obszarach przybrzeżnych (z 

wyjątkiem wyprowadzenia na spacer zwierząt domowych z jedną osobą oraz w nagłych 

przypadkach); 

• obiektach sportowych oraz na placach zabaw; 

• w zakładach opieki paliatywnej, ochrony socjalnej, instytucjach opieki społecznej; 

• na ulicach bez dokumentów tożsamości itp. 

 

Rozporządzenie określa również zasady samoizolacji i obserwacji. Reżim samoizolacji monitorowany 

jest przez policję, wojsko, Gwardię Narodową, pracowników państwowych instytucji Ministerstwa 

Zdrowia itp. 

 

Czytaj więcej: 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-novi-obmezhuvalni-zahodi-u-borotbi-z-

koronavirusom?fbclid=IwAR1mMQHlFLlCfvbzuq9VIQ-i5bE-hyBXSS8FabOirMyRfKjLp9hqsGJOUO8  

 

 

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-novi-obmezhuvalni-zahodi-u-borotbi-z-koronavirusom?fbclid=IwAR1mMQHlFLlCfvbzuq9VIQ-i5bE-hyBXSS8FabOirMyRfKjLp9hqsGJOUO8
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-novi-obmezhuvalni-zahodi-u-borotbi-z-koronavirusom?fbclid=IwAR1mMQHlFLlCfvbzuq9VIQ-i5bE-hyBXSS8FabOirMyRfKjLp9hqsGJOUO8
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Ukraina zamyka przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska 

 

Od 7 kwietnia Ukraina zamyka przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska. Natomiast na przejściu 

granicznym Dorohusk-Jagodzin i Korczowa-Krakowiec będzie możliwy jedynie ruch samochodów 

osobowych i ruch towarowy. Wykluczony będzie ruch pieszy i autobusowy. 

 

Czytaj więcej: 

https://dpsu.gov.ua/ua/news/uryad-posiliv-obmezhennya-na-kordoni/  

 

 

➔ Źródło: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza 

 

 
BUŁGARIA 

 
 

Zastosowane środki zaradcze 

 

25.03. rząd ogłosił uchwalenie społeczno-gospodarczego pakietu pomocowego na kwotę 2,3 mld EUR 

(4,5 mld BGN), mającego za cel głównie wsparcie przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii 

COVID-19 oraz ochronę miejsc pracy. 

 

Pomoc ta przyjmie formę kredytów gwarantowanych przez Bułgarski Bank Rozwoju (BBR) - kapitał 

BBR zostanie zwiększony o kwotę 360 mln EUR (700 mln BGN). Tym samym BNR zagwarantuje 

możliwość zaciągnięcia przez biznes kredytów w bankach komercyjnych na kwotę 1,3 mld EUR (2,5 

mld BGN), zapewniając dostęp do finansowania w celu wspierania obrotów i minimalizacji ryzyka 

utraty płynności MŚP. 102 mln EUR (200 mln BGN) w ramach tej kwoty planuje się przeznaczyć na 

gwarancje w ramach nieoprocentowanych kredytów konsumenckich, udzielanych przez banki 

komercyjne na kwotę do wys. 766 EUR (1500 BGN). Kredyty będą mogły zaciągać osoby 

przebywające na nieodpłatnym urlopie wypoczynkowym, pod warunkiem zachowania stosunku 

pracy. 

 

Ponad 500 mln EUR (1 mld BGN) przewiduje się na sfinansowanie programu pracowniczego 60/40 

(60% wartości wynagrodzenia pokrywa państwo, 40% - firma zobowiązana do utrzymania danego 

miejsca pracy). Gwarancje na ww. kredyty zostaną również zapewnione przez BBR. 

 

https://dpsu.gov.ua/ua/news/uryad-posiliv-obmezhennya-na-kordoni/
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255 mln EUR (500 mln BGN) przeznaczone zostanie na pokrycie zwiększonych wydatków w 

budżetach resortów zdrowia, obrony i spraw wewnętrznych. 

Przyjęte rozwiązania obciążą Skarb Państwa szacowaną kwotą 306 mln EUR (600 mln BGN). 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Sofii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

 

 


