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9. Porównanie rozwiązań wspierających biznes i zmniejszających konsekwencje  
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Szkolenie online INCOTERMS® 2020 - jak rozumieć 
i stosować międzynarodowe reguły handlu 

 

Zapraszamy na szkolenie online pn. INCOTERMS® 2020 – najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować 

i nie popełniać błędów. Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz 

wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego. 

 

Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, 

z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. 

Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2ZIVUTE  

 
Misje gospodarcze KIG online 

 

https://bit.ly/2ZIVUTE
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MISJE GOSPODARCZE ON-LINE 
  
Usługa misji gospodarczych online polega na kompleksowej obsłudze 
polskich przedsiębiorców, a zatem przygotowaniu wszystkiego, co 
pozwoli znaleźć  kontrahenta na rynkach zagranicznych. Zaletą misji 
gospodarczych online jest możliwość wypracowania ściśle 
indywidualnego podejścia, które najlepiej sprosta Państwa potrzebom.  
  
Co możemy zaoferować? 
  
- w 100% indywidualne podejście, czyli:  
  
PRZED MISJĄ  
  
- dokładną analizę potrzeb i  wsparcie w wyborze rynku docelowego do 
współpracy 
- praktyczne materiały informacyjne dot. prowadzenia działalności 
gospodarczej na danym rynku  
  
W RAMACH MISJI ON-LINE  
  
- informacyjne seminarium biznesowe online na temat danego rynku 
prowadzone przez ekspertów 
- indywidualnie ustalany grafik spotkań B2B przy współpracy z naszymi 
wieloletnimi partnerami z  całego świata 
- nie wymagamy grupy firm - misja odbędzie się bez względu na ilość 
zgłoszeń 
- wsparcie techniczne i tłumaczeniowe w trakcie rozmów B2B 
- możliwość odbywania spotkań łącząc się bezpośrednio z naszej siedziby 
w Warszawie (w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania) 
- troskę i bezpieczeństwo przy wykorzystaniu nowoczesnych platform do 
komunikacji online 
  
Gwarantujemy elastyczne podejście – zakres usługi możemy dowolnie 
dostosować do zapotrzebowania uczestnika Misji Online. 
  
Wszystkich zainteresowanych  usługą Misji Online prosimy o wypełnienie 
formularza. W ślad za tym skontaktujemy się z Państwem i omówimy 
szczegóły. Na początek proponujemy następujące rynki: 
 

 
 

W przypadku zainteresowania innymi kierunkami, prosimy o zaznaczenie 
tego w formularzu.  

  

  Krajowa Izba Gospodarcza jako największa niezależna instytucja 
biznesowa w Polsce wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców 
proponując znalezienie biznesowego partnera za granicą w czasie 
pandemii.  
  
W tym celu oferujemy narzędzie do nawiązywania kontaktów biznesowych 
przez Internet – misje gospodarcze online (szczegółowe informacje o 
usłudze zawiera załącznik). 
  
Nasze doświadczenie i zaufanie kręgów biznesowych z Polski i całego 
świata pozwala nam obecnie kontynuować zadania, jakich z sukcesami 
podejmujemy się od lat, organizując przez ten czas setki spotkań B2B, misji 
gospodarczych, targów branżowych i seminariów biznesowych.  
  
Zbudowaliśmy wiele pozytywnych relacji, o czym świadczy chociażby 
podpisanie przez nas ponad 200 umów międzynarodowych o współpracy 
z instytucjami otoczenia biznesu. Stanowi to gwarancję dobrania 
odpowiednich partnerów biznesowych.  
  
Mamy przed sobą nowe wyzwania i nową rzeczywistość, ale i równie silną 
motywację, aby odnaleźć się w niej, w czym i Państwu pragniemy pomóc. 
Nie bez powodu mówi się, że „Dbamy o przedsiębiorczość”. Wierzymy, że 
obecne utrudnienia wkrótce przeminą i gospodarka przeżyje odbicie, 
dlatego już dziś warto włączyć się do rywalizacji o nowe rynki, produkty czy 
klientów. 
  
Zakres geograficzny usługi misji gospodarczych online uzależniamy i 
dostosowujemy do Państwa potrzeb. W pierwszej kolejności proponujemy 
następujące rynki: Arabia Saudyjska, Białoruś, Estonia, Irak, Słowacja, 
Turcja, Węgry, Stany Zjednoczone.  
  
Organizacja misji gospodarczych w tradycyjnym wymiarze będzie przez nas 
wznowiona tak szybko, jak tylko sytuacja międzynarodowa na to pozwoli. 
  
Cena usługi uzależniona jest od uwarunkowań danego rynku i zasad 
współpracy z partnerami zagranicznymi. 

    

      

 

  

https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
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Polska wspiera Bałkany Zachodnie w walce z 
koronawirusem 

 

26 maja wyruszył z Warszawy transport z polską pomocą dla sześciu państw Bałkanów Zachodnich, na 

którą składa się ponad 60 tys. litrów płynu do dezynfekcji powierzchni i rąk oraz 600 tys. maseczek 

chirurgicznych (w sumie prawie 70 ton towaru). Polska pomoc humanitarna zostanie przekazana za 

pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej i trafi do szpitali oraz najbardziej 

potrzebujących osób w całym regionie.  

 

Relacje z Bałkanami Zachodnimi będą jednym z istotnych elementów polskiego przewodnictwa w 

Grupie Wyszehradzkiej, które rozpoczyna się 1 lipca br. W zeszłym roku Polska przewodniczyła 

Procesowi Berlińskiemu – inicjatywie wspierającej integrację Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.  

Polska aktywnie wspiera Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię Północną 

oraz Serbię na ich drodze do integracji europejskiej, dzieląc się swoimi doświadczeniami z okresu 

negocjacji akcesyjnych z UE. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2zDTOJM  

 

Komisja Europejska przedstawia projekt Funduszu 
Odbudowy UE 

 

W związku z kryzysem COVID-19 Parlament, w rezolucjach przyjętych 17 kwietnia oraz 15 maja, zwrócił 

się o dokonanie znaczącego przeglądu ram budżetowych UE na lata 2021-2027, w tym funduszu 

odbudowy gospodarczej. Aby pobudzić ożywienie gospodarcze i społeczne, posłowie domagają się 

solidnego pakietu o wartości około 2 bilionów euro, który zostanie osadzony w wieloletnich ramach 

finansowych (WRF), ale nie spowoduje ich zmniejszenia. Nowy siedmioletni budżet musi pokrywać 

najpilniejsze potrzeby obywateli i mieć na celu spójność społeczną i zrównoważony rozwój gospodarczy 

w UE w oparciu o przejście na technologie cyfrowe i cele ekologiczne. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3dahl3F  

 

 

https://bit.ly/2zDTOJM
https://bit.ly/3dahl3F
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Zielone światło dla wsparcia dużych firm 

 

Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych 

przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. Środek ten zatwierdzono na podstawie 

tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 19 marca 2020 r., a następnie 

zmienionych w dniu 3 kwietnia 2020 r. i w dniu 8 maja br. Przedmiotowy program jest częścią 

większego programu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, tak zwanej tarczy finansowej dla dużych 

przedsiębiorstw. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2B7vPmR  

 

Komisja Europejska przedstawiła strategię na 
rzecz bioróżnorodności do 2030 r. 

 

Komisja Europejska przyjęła nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą 

przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz 

sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego Te dwie strategie 

wzajemnie się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolników, firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na 

rzecz zrównoważonej konkurencyjności w przyszłości. Strategie te – zgodne z Europejskim Zielonym 

Ładem – proponują ambitne działania i zobowiązania UE mające na celu powstrzymanie utraty 

bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów żywnościowych tak, 

aby stanowiły światowy wzorzec pod względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony zdrowia 

ludzi i planety oraz zapewnienia źródeł utrzymania wszystkim podmiotom w łańcuchu wartości 

żywności. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2TLXfFn  

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2yDbHrV  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2B7vPmR
https://bit.ly/2TLXfFn
https://bit.ly/2yDbHrV
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Europejski Pakt na rzecz Klimatu 

 

Czy działasz na rzecz klimatu lub szukasz wsparcia za zainicjowania oddolnych działań? A może chcesz 

podzielić się informacjami lub zaproponować rozwiązania korzystne dla klimatu? Jeżeli tak to weź 

udział do 17 czerwca w konsultacjach społecznych nad Europejskim Paktem na rzecz Klimatu. 

 

Pakt na rzecz Klimatu ma stworzyć bazę społeczną dla osiągnięcia celu jakim jest neutralność 

klimatyczna kontynentu od 2050 roku. Pełny dokument ma zostać opracowany przed konferencją ONZ 

w sprawie zmian klimatu (COP26) w Glasgow w listopadzie 2020 r. Do udziału w konsultacjach 

zaproszone są osoby prywatne i organizacje. Komisja Europejska (KE) dąży do zebrania informacji od 

szerokiego grona zainteresowanych stron, począwszy od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po 

przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje 

edukacyjne, organizacje konsumentów, organizacje prowadzące badania naukowe i wprowadzające 

innowacje, a także od poszczególnych obywateli, w tym młodzieży. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2M4tN9q  

 

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/2M4tN9q
https://bit.ly/2ZIIgQm
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  
i zmniejszających konsekwencje pandemii  
COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
ŁOTWA 

 

 

Rząd zatwierdził złagodzenie przepisów ograniczających pandemię Covid-19, pozwalających 

obywatelom UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, a także osobom przebywającym 

na stałe w tych krajach, na wjazd i wyjazd z LV, z p. cz. UE, p. cz. Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

lub Szwajcarii. Podróżni muszą nadal przestrzegać 14 dni izolacji po przybyciu na LV. Pasażerowie 

przejeżdżający tranzytem przez LV nie będą podlegać 14-dniowej kwarantannie na LV. 

 

W dn. 15.05. LV wraz z LT i EE otworzyły swoje granice na swobodny przepływ podróżujących, jak dotąd  

jednak na LV nie zaobserwowano dużej liczby turystów z LT i EE. Zmiany nawyków podróżniczych 

prawdopodobnie utrzymają się jeszcze przez jakiś czas, zaś na LV, w porównaniu z LT i EE, nadal istnieje 

wiele ograniczeń. 

Przewoźnik autobusowy Ecolines wznowi międzynarodowy ruch autobusowy między stolicami państw 

bałtyckich w piątek, 29 maja. Na trasach Ryga-Tallin, Tallin-Ryga, Ryga-Wilno i Wilno-Ryga będą 

wykonywane dwa kursy dziennie. Połowa z 74 miejsc autobusowych trafi do sprzedaży, gwarantując, 

że posiadacz biletu przejedzie bez pasażera obok. Firma przypomina, że na trasach międzynarodowych 

należy nosić maski lub alternatywne środki ochrony twarzy i nosa, a środki do dezynfekcji rąk będą 

dostępne w autobusie. 

 

Dane Ministerstwa Transportu LV pokazują, że w pierwszych 4 miesiącach 2020 r. kolejowy transport 

towarowy odnotował spadek przewozów o 46,9% w porównaniu z analogicznym okresem rok temu i 

wyniósł nieco ponad 8 mln ton. Międzynarodowe przewozy kolejowe w okresie styczeń-kwiecień 2020 

r. wyniosły ponad 7,5 mln ton, co oznacza zmniejszenie o 48,5% w porównaniu ze styczniem-kwietniem 

2019 r., podczas gdy przesyłki krajowe wzrosły o 12,6% w porównaniu do zeszłego roku. 

 

Źródło: Ambasada RP w Rydze, MSZ RP 
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TANZANIA 

 

 

Prezydent John Magufuli zarządził stopniowe ponowne otwieranie szkół wyższych i starszych klas szkół 

średnich oraz wznawianie zagranicznych lotów, twierdząc że Tanzania wypracuje stadną odporność na 

koronawirusa. Magufuli oświadczył, że przyjęcie takiej strategii pozwoli ponad 60% populacji na 

uzyskanie pewnej odporności na wirusa poprzez zarażenie i wyleczenie, co skutkować będzie 

mniejszymi szkodami gospodarczymi niż zarządzenie blokady mającej na celu powstrzymanie 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. Magufuli wygłosił przemówienie w towarzystwie ministrów i 

wyższych urzędników państwowych. Nikt nie założył maski. Magufuli stwierdził, że strach przed 

wirusem jest bardziej szkodliwy niż sama choroba. Władze Tanzanii deklarują, że spodziewają się 

turystycznego boomu po otwarciu przestrzeni powietrznej w kraju. Prezydent powiedział, że liczba 

zakażeń spada, ale nie podał aktualnej liczby przypadków, wyleczeń i ofiar śmiertelnych. Minister 

zdrowia Ummy Mwalimu oświadczyła, że rząd zawiesił plany otwarcia ośrodka zdrowia na 1000 łóżek 

w Dar es Salaam dla zarażonych koronawirusem po gwałtownym spadku liczby hospitalizacji, nie 

podając żadnych danych potwierdzających. Prezydent Magufuli powiedział tylko, że liczba pacjentów 

w dwóch dużych szpitalach w Dar es Salaam, spadła z 228 do 18, chociaż nie podał ram czasowych dla 

tych danych. Podał także dane dla kilku innych szpitali w całym kraju. 

 

Magufuli polecił przetestować cały sprzęt związany z walką z koronawirusem przekazany  przez 

donatorów zagranicznych. Oświadczył, że przyjmuje pomoc „z zadowoleniem”, ale zaleca ostrożność. 

Stwierdził, że „każdy, kto przekaże zestawy testowe i inny sprzęt do walki z koronawirusem 

zanieczyszczony wirusem, zostanie oskarżony o morderstwo”. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (20 –26 maja 2020 r.) 
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WIELKA BRYTANIA 

 

 

Trwają prace nad systemem monitorowania rozwoju pandemii – „track and trace program”, którego 

wdrożenie planowane jest na koniec maja. Rząd  zrekrutował 25 tys. pracowników mających śledzić 

kontakty osób potencjalnie zakażonych koronawirusem. Trwają testy pilotażowej specjalnej aplikacji 

na Isle of Wight, gdzie zainstalowało ją ok. 50% mieszkańców. Jednocześnie rząd zapowiedział, że 

funkcjonowanie tego systemu nie jest warunkiem sine qua non przejścia do kolejnej fazy redukcji 

obostrzeń. 

 

Rząd podpisał umowę ws. zakupu 10 mln testów na przeciwciała Roche and Abbot Laboratories i 

zapowiedział rozpoczęcie przeprowadzania testów od przyszłego tygodnia (w pierwszej kolejności 

pracownicy służby zdrowia i domów opieki). Systematycznie zwiększany jest poziom testowania – w 

dn. 20.05. wykonano prawie 180 tys. testów w ciągu doby. Obecnie testy są dostępne dla każdego, kto 

ma objawy choroby. 

 

Trwa dyskusja na temat planu częściowego otwarcia 1.06 szkół podstawowych. Zgodnie z 

przedstawionym 11.06 przez min. Edukacji G. Williamsona planem od początku czerwca do szkół 

powinny powrócić dzieci z zerówki, klas 1 i 6 (ostatnia szkoły podstawowej) oraz przedszkoli. Pozostali 

uczniowie szkól podstawowych mają powrócić do szkół do końca czerwca, na około miesiąc przed 

rozpoczęciem letnich wakacji (w większości szkół rozpoczną się po 18.07). Szkoły średnie mają 

utrzymać system zdalnego nauczania i ponownie przyjąć uczniów w placówkach dopiero od września. 

Wyjątki mogą być stosowane dla uczniów klas 10 i 12, którzy w przyszłym roku zdawać będą egzaminy 

GCSE i A-level (matura). Dla nich wprowadzona od czerwca ma być pewna formuła bezpośredniego 

kontaktu z nauczycielami (some face-to-face contact). Przedstawiony plan dotyczy jedynie szkól w 

Anglii. Rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zapowiedziały, że nie zamierzają na razie pozwolić na 

powrót uczniów do szkół. Rządowy plan zakłada, że otwarciu szkół powinno towarzyszyć spełnienie 

kryteriów bezpieczeństwa: zredukowanie liczebności klas do niewielkich grup (nie więcej niż 15 osób 

na klasę), niedopuszczanie do kontaktu miedzy uczniami w poszczególnych klasach; zróżnicowanie 

czasu, w którym dzieci udają się na przerwy obiadowe oraz godzin odprowadzania i odbierania dzieci 

ze szkoły i zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń szkolnych, zmniejszenie 

wykorzystywania przyborów, które dzieci mogą dzielić między sobą, jak również zwiększenie czasu 

przebywania dzieci na dworze. 
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Minister ds. przedsiębiorczości Alok Sharma zapowiedział przeznaczenie dodatkowych 84 mln GBP na 

potrzeby opracowania szczepionek oraz przeprowadzenia badań klinicznych przez zespoły naukowców 

z The Jenner Institute (Uniwersytet z Oxfordu) oraz Imperial College London. W przypadku gdy 

opracowana szczepionka okaże się skuteczna, AstraZeneca zobowiązała się do wyprodukowania 30 

milionów doz do września br., a w sumie 100 mln na potrzeby UK. Szczepionka ta również będzie 

dostępna dla innych krajów, w tym rozwijających się, po odpowiednio niskiej cenie. W komunikacie 

prasowym poinformowano, że oczekiwane są dane z próby szczepionki z udziałem ponad 1000 

ochotników.  

 

Transport for London uzyskał dodatkową pomoc finansową od rządu w wysokości 1,6 mld GBP w 

sytuacji utraty 90% swoich dochodów z powodu pandemii koronawirusa. Burmistrz Londynu S. Khan 

ostrzegł, że w przypadku braku dotacji komunikacja publiczna w Londynie będzie musiała zostać 

poważnie zredukowana.  

 

W ciągu pierwszych dwóch dni obowiązywania The self-employment income support scheme (SEISS - 

pomoc finansowa dla osób samozatrudnionych w wysokości 80% miesięcznych dochodów do max 

wysokości 2,5 tys. GBP/mies.) prawie milion osób wysłało wnioski o rządową pomoc finansową. 

Oznacza to, że w sumie ponad 8,5 mln osób korzysta z rządowej pomocy finansowej dzięki programom 

SEISS oraz JRS. 

 

The Royal Institution of Chartered Surveyors (Rics) - instytucja zrzeszająca inspektorów budowlanych 

dokonujących oceny stanu nieruchomości przed ich zakupem, ocenia że ceny nieruchomości spadną o 

co najmniej 4% w bieżącym roku. W związku z tym apeluje ona do rządu o zawieszenie podatku od 

kupna mieszkania (tzw. stamp duty) w celu ożywienia rynku nieruchomości. 

 

Przewiduje się, że część restauracji, kawiarni i pubów dostanie licencję na otwarcie kiosków i stoisk 

sprzedających napoje i potrawy na zewnątrz lokali, najprawdopodobniej już od 01.06. Proces uzyskania 

licencji ma zostać uproszczony i być tańszy. Rozważane jest również umożliwienie otwarcia ogródków 

kawiarnianych i piwnych z uwzględnieniem zasad dystansowania społecznego. 

 

Opłata za wjazd samochodem do centrum Londynu została przywrócona 15.05. po ośmiotygodniowej 

przerwie. Jak donosi BBC, części centralnego Londynu zostaną przekazane całkowicie pieszym i 

rowerzystom w nadchodzących tygodniach, aby zniechęcić do masowego wzrostu ruchu drogowego, 

ponieważ ludzie postępują zgodnie z zaleceniami, aby unikać transportu publicznego, jeśli to możliwe. 

Według danych brytyjskiego Office for National Statistics (ONS), w okresie styczeń-marzec bezrobocie 

wzrosło o 50 tys. do poziomu 1,35 mln. Równocześnie poinformowano o znaczącym spadku liczby 

przepracowanych godzin pod koniec marca oraz ostrzeżono o gwałtownie pogarszającej się sytuacji  
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dotyczącej zatrudnienia w kwietniu. W kwietniu znacząco spadła liczba wolnych miejsc pracy - aż o 170 

tys. do poziomu 637 tys. Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w kwietniu o 

69%, gdy obostrzenia związane z koronawirusem uderzyły w gospodarkę.  

 

Według informacji brytyjskiego ministerstwa finansów (Treasury) w chwili obecnej ok. 8 mln 

pracowników zostało zgłoszonych przez pracodawców do Job Retention Scheme - programu 

rządowego wypłacającego osobom pozostającym na urlopach przymusowych 80% poziomu 

wynagrodzeń sprzed pandemii koronawirusa. W ciągu tylko ostatniego tygodnia do programu tego 

dołączyło 500 tys. osób.  

 

Rząd zamierza zachęcać Brytyjczyków do spędzenia tegorocznych wakacji w kraju, w związku z 

utrzymującą się niepewnością co do podróży międzynarodowych i chęci wsparcia krajowego przemysłu 

turystycznego po zniesieniu obostrzeń. Brytyjska branża hotelarska otworzy się ponownie dopiero w 

trzeciej fazie rządowej strategii łagodzenia obostrzeń, która rozpocznie się najwcześniej 4 lipca. Rząd 

zapowiada, że ponownemu otwarciu brytyjskich destynacji turystycznych towarzyszyłyby wciąż środki 

dystansowania społecznego. 

 

Minister środowiska wezwał Brytyjczyków do ubiegania się o pracę przy zbiorze owoców, aby 

zrekompensować fakt, że w związku z pandemią w tym roku ma przybyć tylko jedna trzecia 

mieszkańców Europy Wschodniej (głównie z Rumunii i Bułgarii), którzy zwykle przyjeżdżają do Wlk. 

Brytanii, aby wykonać tę pracę. 

 

Źródło: Ambasada RP w Londynie, MSZ RP 
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DANIA 

 

 

W związku z ogłoszonym otwarciem instytucji kultury Ministerstwo Kultury opublikowało wytyczne 

dot. ich funkcjonowania w warunkach epidemii. Zaleca się przede wszystkim podjęcie starań o unikanie 

kontaktu między personelem, a zwiedzającymi, w tym zwłaszcza podczas płacenia (np. utworzenie 

większej liczby kas, zachęcanie do kupowania biletów on-line), widoczne wyznaczenie ograniczeń 

przestrzeni (np. odstępów). Zakazuje się także organizowania imprez, podczas których zwiedzający się 

gromadzą, np. wykładów, pogadanek, dyskusji. Instytucje powinny również wprowadzić limit 

zwiedzających proporcjonalnie do udostępnianej powierzchni, a także rozważyć wprowadzenie limitu 

czasu na zwiedzanie. Przy każdym eksponacie multimedialnym powinny się znajdować płyny 

dezynfekujące. 

 

Dla instytucji z siedzącą widownią wprowadza się limit 500 widzów. W salach, w których widownia 

skierowana jest w jedną stronę, musi zostać zachowany odstęp dwóch miejsc między osobami oraz 

limit 2 m2 na jedną osobę. Limit odległości nie obowiązuje grup, które normalnie przebywają razem 

(np. rodzin). Poza widownią limit przestrzeni na jedną osobę wynosi 4 m2, należy również zachować 

odległość 1 metra między osobami. Wytyczne dla artystów określają, że w przypadku występów, 

podczas których dochodzi do intensywnego wydzielania potu lub śliny (np. śpiewanie, taniec) należy 

zachować odległość 2 metrów od siebie. Tam, gdzie jest to niemożliwe, należy jak najbardziej skrócić 

czas kontaktu fizycznego. Artyści powinni regularnie poddawać się testom. 

 

Źródło: Ambasada RP w Kopenhadze, MSZ RP 

 

GRECJA 

 

 

20 maja br. Premier K. Mitsotakis w orędziu telewizyjnym ogłosił nadzwyczajny pakiet osłonowy dla 

gospodarki, wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw oraz ochrony zatrudnienia, związany z 

trzecim etapem odmrażania gospodarki. Nowy pakiet uwzględnia także plany odmrażania turystyki. 

Ogłoszone środki będą wdrażane w okresie od czerwca do 30 października br. Koszty wdrażanych i 

zapowiedzianych działań szacowane są na 14,5 mld euro, a ich wartość dodana na 20 mld euro. Wraz 

z wykorzystaniem w najbliższym okresie środków z funduszy unijnych (SURE, EBI, Fundusz Ożywienia, 

itp.) łączna wartość działań osłonowych wyniesie ok. 24 mld euro.  
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1. Minister finansów Ch. Staikuras przedstawił 15 środków mających na celu wsparcie 

zatrudnienia i płynności przedsiębiorstw:  

2. Wydłużenie okresu możliwości zastosowania zawieszenia stosunku pracy pracownikom 

zatrudnionym w sektorze turystycznym, gastronomii i usług transportowych, kultury i rekreacji 

oraz wydłużenie okresu wypłat zasiłku postojowego i dofinansowania składek na 

ubezpieczenie społeczne tych pracowników. 

3. Utworzenie nowego mechanizmu wsparcia zatrudnienia sezonowego. 

4. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych pracownikom sezonowym, którzy w tegorocznym sezonie 

turystycznym nie znajdą pracy. Równolegle, istnieje możliwość dofinansowania składek na 

ubezpieczenie społeczne dla pracowników sezonowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

czasu pracy. 

5. Wydłużenie do czerwca okresu zawieszenia płatności zobowiązań podatkowych dla wszystkich 

podmiotów gospodarczych, których działalność została zawieszona w sektorze turystycznym, 

gastronomii, usług transportowych, kultury i rekreacji. Pracownicy, wobec których 

zastosowano zawieszenie stosunku pracy, również posiadają prawo do zawieszenia płatności 

zobowiązań podatkowych;  

6. Wydłużenie do sierpnia możliwości redukcji o 40% czynszów dla wszystkich podmiotów, 

których działalność została zawieszona w sektorze turystycznym, gastronomii, usług 

transportowych, kultury i rekreacji oraz do czerwca - dla przedsiębiorstw handlu detalicznego, 

które wznowiły działalność w maju; ponadto, prawo do obniżenia o 40% czynszu najmu 

mieszkania lub mieszkania studenckiego posiadają pracownicy, wobec których zastosowano 

zawieszenie stosunku pracy; 

7. Zawieszenie terminów płatności zobowiązań podatkowych dla właścicieli nieruchomości 

wynajmowanych poszkodowanym w kryzysie COVID-19 osobom fizycznym i prawnym; 

8. Druga odsłona wypłat tzw. zaliczek zwrotnych dla podmiotów gospodarczych, w zależności od 

poziomu ich strat w miesiącach marzec, kwiecień i maj. Do końca czerwca w ramach tego 

programu do dyspozycji pozostają 2 mld euro; 

9. Obniżenie wysokości zaliczki na podatek CIT wszystkim podmiotom gospodarczym, które 

wykazały straty w miesiącach marzec, kwiecień i maj;  

10. Redukcja stawki podatku VAT z 24% do 13% w okresie 01.06.-31.10.2020 r. na usługi 

transportu osób, w tym komunikacji miejskiej (metro, autobusy), kolejowej, powietrznej i 

morskiej; 

11. Redukcja stawki podatku VAT z 24% do 13% w okresie 01.06.-31.10.2020 r. na kawę i napoje 

bezalkoholowe; 

12. Redukcja stawki podatku VAT z 24% do 13% w okresie 01.06.-31.10.2020 r. na bilety do kina; 

13. Redukcja stawki podatku VAT z 24% do 13% w okresie 01.06.-31.10.2020 r. na pakiety 

turystyczne; 
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14. Ulga na działalność badawczo-rozwojową – od 1 września możliwość odliczenia 100% (obecnie 

30%) tych wydatków od dochodu brutto CIT, 

15. Utworzenie Krajowego Rejestru Startupów i wsparcie tego ekosystemu (ulgi podatkowe dla 

osób fizycznych inwestujących w startupy); 

16. Przygotowanie programu wsparcia dla kredytobiorców, którzy w kryzysie epidemicznym 

utracili zdolność do obsługi hipoteki jedynego lokum mieszkaniowego.  

 

Minister pracy i polityki społecznej G. Vroutsis sprecyzował działania osłonowe na rynku pracy, które 

opierać się będą na trzech filarach:  

 

I – przedłużenie na miesiące maj, czerwiec i lipiec okresu ważności środków zastosowanych w 

poprzednich pakietach wsparcia, w tym głównie możliwości zawieszenia stosunku pracy (60% 

zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które wznowiły działalność w maju i 100% zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach w sektorze turystycznym, gastronomii i usług transportowych, kultury i rekreacji), 

wypłat zasiłków postojowych w wys. 534 euro oraz dofinansowania składek na ubezpieczenie 

społeczne; 

 

II – ustanowienie mechanizmu wsparcia zatrudnienia SYN-ERGASIA na okres 01.06-30.09.2020 r. z 

możliwością jego przedłużenia, dedykowanego podmiotom gospodarczym, których obroty w kryzysie 

epidemicznym spadły o co najmniej 20%, bez względu na sektor działalności. Celem programu jest 

wsparcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (dofinansowanie 60% płacy na okres przestoju 

pracownika) i ochrona miejsc pracy. Korzystając z programu pracodawca nie może zwolnić pracownika. 

Ponadto od 01.06 wchodzi w życie rozporządzenie ws. redukcji o 0,90 pkt. proc. składek  na 

ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;   

 

III – wsparcie pracowników sezonowych i bezrobotnych:  

• do września 2020 r. ok. 120 tys. osobom sezonowo bezrobotnym wypłacany będzie zasiłek dla 

bezrobotnych; 

• przedłużenie o dwa miesiące wypłaty zasiłku dla bezrobotnych osobom, które w maju tracą do 

tego prawo,  

• dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne w części pracodawcy dla pracowników 

sezonowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

• obniżenie wymogów udzielania zasiłków sezonowych od września br. (zredukowanie o połowę, 

do 50 wymaganych dniówek w sezonie); 

• podniesienie do 30 mln euro z 10 mln euro budżetu programu tzw. wczasów socjalnych, 

realizowanego przez organizację pracy OAED. 
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• Minister rozwoju i inwestycji A. Georgiadis przedstawił działania mające na celu podniesienie 

poziomu płynności finansowej przedsiębiorstw o ok. 15 mld euro, w tym m.in.: 

• program Banku Rozwojowego TEPIH II, przewidujący linie kredytowe na łączną kwotę 2 mld 

euro na kapitał operacyjny (100% dofinansowanie do oprocentowania przez pierwsza 2 lata) 

• z początkiem czerwca zostanie uruchomiony program kredytowy dla przedsiębiorstw o 

budżecie 7 mld euro,  

• przygotowywane są instrumenty finansowe na realizację projektów inwestycyjnych o budżecie 

1,28 mld euro, 

• od czerwca zostaną ogłoszone projekty realizowane w formule partnerstwa prywatno-

publicznego o budżecie 1,5 mld euro,  

 

Minister turystyki Ch. Theocharis ogłosił rządowy program odmrażania sektora turystycznego Restart 

Tourism, w zakresie turystyki przyjazdowej  i otwierania granic przewiduje m.in: 

• od 15 czerwca: wznowienie przylotów na ateński międzynarodowy port lotniczy El. Venizelos 

z krajów, które opanowały kryzys epidemiczny  

• od 1 lipca: wznowienie lotów do wszystkich portów lotniczych obsługujących połączenia 

międzynarodowe (poza krajami o negatywnym profilu epidemicznym, lista tych kierunków 

będzie aktualizowana i udostępniana na bieżąco), 

• od 25 maja: wznowienie działalności przedsiębiorstw w obszarze żeglarstwa 

• od 1 czerwca: wznowienie działalności hoteli całorocznych i kempingów, 

• 15 czerwca: wznowienie działalności sezonowej bazy noclegowej. 

 

Źródło: Ambasada RP w Atenach, MSZ RP 
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STANY ZJEDNOCZONE 

 

 

W związku z ogłoszonym otwarciem instytucji kultury Ministerstwo Kultury opublikowało wytyczne 

dot. ich funkcjonowania w warunkach epidemii. Zaleca się przede wszystkim podjęcie starań o unikanie 

kontaktu między personelem, a zwiedzającymi, w tym zwłaszcza podczas płacenia (np. utworzenie 

większej liczby kas, zachęcanie do kupowania biletów on-line), widoczne wyznaczenie ograniczeń 

przestrzeni (np. odstępów). Zakazuje się także organizowania imprez, podczas których zwiedzający się 

gromadzą, np. wykładów, pogadanek, dyskusji. Instytucje powinny również wprowadzić limit 

zwiedzających proporcjonalnie do udostępnianej powierzchni, a także rozważyć wprowadzenie limitu 

czasu na zwiedzanie. Przy każdym eksponacie multimedialnym powinny się znajdować płyny 

dezynfekujące. 

 

Dla instytucji z siedzącą widownią wprowadza się limit 500 widzów. W salach, w których widownia 

skierowana jest w jedną stronę, musi zostać zachowany odstęp dwóch miejsc między osobami oraz 

limit 2 m2 na jedną osobę. Limit odległości nie obowiązuje grup, które normalnie przebywają razem 

(np. rodzin). Poza widownią limit przestrzeni na jedną osobę wynosi 4 m2, należy również zachować 

odległość 1 metra między osobami. Wytyczne dla artystów określają, że w przypadku występów, 

podczas których dochodzi do intensywnego wydzielania potu lub śliny (np. śpiewanie, taniec) należy 

zachować odległość 2 metrów od siebie. Tam, gdzie jest to niemożliwe, należy jak najbardziej skrócić 

czas kontaktu fizycznego. Artyści powinni regularnie poddawać się testom. 

 

Źródło: Ambasada RP w Waszyngtonie, MSZ RP 

 


