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 WYDARZENIA 
 
 

COVID 19: GIS opublikował definicję przypadku 
 
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował nową definicję „przypadku” (stosowaną 
od 04-06-2020), gdzie zawarte są kryteria epidemiologiczne. 
 
Jest to definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym 
koronawirusem COVID-19. GIS wymienia 4 główne kryteria oceny. W każdym z nich 
wymienia objawy (zdarzenia), na które trzeba zwrócić uwagę, a których wystąpienie 
rodzi konieczność działań przeciwepidemicznych. 
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Kryterium Objawy / zdarzenie 
 

Kryteria kliniczne Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden  
z poniższych objawów: 
– kaszel 
– gorączka 
– duszność 
– utrata węchu o nagłym początku 
– utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku 
 

Kryterium diagnostyki 
obrazowej 

Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące 
na COVID-19 
 

Kryterium laboratoryjne Wykrycie kwasu nukleinowego COVID-19  
z materiału klinicznego potwierdzone badaniem 
molekularnym ukierunkowanym na inny obszar 
genomu wirusa. 
 

Kryteria epidemiologiczne Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed 
wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno  
z następujących kryteriów: 

 miała bliski kontakt z osobą, u której 
stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt  
z przypadkiem potwierdzonym lub 
prawdopodobnym).  

 
Jako bliski kontakt należy rozumieć: 

 przebywanie w bezpośredniej bliskości 
(twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości 
mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, 

 bezpośredni kontakt fizyczny z osobą 
zakażoną wirusem COVID-19 (np. podanie 
ręki), 

 bezpośredni kontakt bez środków ochronnych 
z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. 
dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, 
narażenie na kaszel osoby chorej), 

 przebywanie w tym samym pomieszczeniu co 
chory z COVID-19 przez co najmniej 15 
minut (np. w mieszkaniu, w klasie, 
poczekalni szpitala/przychodni, sali 
konferencyjnej), 

 kontakt na pokładzie samolotu lub innych 
środków transportu zbiorowego obejmujący 

1. osoby zajmujące dwa miejsca (w 
każdym kierunku) od osoby z COVID-
19; 

2. osoby towarzyszące w podróży lub 
sprawujące opiekę nad osobą z 
COVID-19, członkowie załogi 
obsługujący sekcję, w której znajduje 
się chory. 

 
 
Więcej informacji pod linkiem: 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-
zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-covid-19-definicja-z-dnia-04-06-2020/ 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-covid-19-definicja-z-dnia-04-06-2020/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-covid-19-definicja-z-dnia-04-06-2020/
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Blisko 5 tysięcy świń w ognikach ASF  
 
W tygodniu 20-26 lipca 2020  roku w Polsce zostały stwierdzone aż 6 ognisk 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) – poinformował Główny Lekarz Weterynarii. 
 
Łącznie to aż 4975 świń. Największe ognisko – 2648 tuczników – zostało stwierdzone   
w miejscowości Smoryń, w gminie Frampol, w powiecie biłgorajskim, w województwie 
lubelskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze zagrożenia (obszar określony  
w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. 
 
Kolejne duże ognisko  - 1897 świń – było w gospodarstwie położonym w miejscowości 
Gorajec-Zastawie, w gminie Radecznica, w powiecie zamojskim, w województwie 
lubelskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze zagrożenia (obszar określony  
w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE). 
 
Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.  
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 
 

 
Ogniska ASF w Polsce w okresie 20-26 lipca 2020 

 
Numer ogniska Lokalizacja Liczba świń 

 
12 Smoryń, w gminie 

Frampol, w powiecie 
biłgorajskim, w 
województwie lubelskim 
 

2648 świń (tuczników) 

11 Ułazów, w gminie Stary 
Dzików, w powiecie  
lubaczowskim, w 
województwie 
podkarpackim 
 

30 świń  
(24 tuczniki, 5 loch i 1 knur) 

10 Gorajec-Zagroble-Kolonia, 
w gminie Radecznica, w 
powiecie zamojskim, w 
województwie lubelskim 

339 świń  
(85 prosiąt, 72 warchlaki, 
138 tuczników, 41 loch oraz 
3 knury) 

9 Sarnowo, w gminie 
Lidzbark Warmiński, w 
powiecie lidzbarskim, w 
województwie warmińsko-
mazurskim. 

51 świń  
(11 prosiąt, 36 tuczników,  
4 lochy) 

8 Gorajec-Zastawie, w 
gminie Radecznica, w 
powiecie zamojskim, w 
województwie lubelskim 

1897 świń  
(444 prosiąt, 507 
warchlaków, 737 tuczników, 
202 lochy oraz 7 knurów) 

7 Wola Obszańska, w gminie 
Obsza, w powiecie 
biłgorajskim, w 
województwie lubelskim 
 

10 świń  
(5 warchlaków, 1 tucznika  
i 4 lochy) 

Podsumowanie  4975 świń 
Źródło: GIW. 
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Resort rolnictwa rozpoczął pracuje nad ułatwieniami w eksporcie 
na rynki muzułmańskie 

 
Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw ułatwiania eksportu artykułów rolno-
spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie, któremu 
przewodniczył sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński. 
 
Zespół został powołany na mocy Zarządzenia nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 13 lipca 2020 r. W inauguracyjnym spotkaniu wzięła udział Katarzyna Piskorz - 
zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, która zaprezentowała wymagana weterynaryjne 
dla produktów pochodzenia zwierzęcego w eksporcie na rynki krajów muzułmańskich. W 
posiedzeniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
jednostek certyfikujących, organizacji branżowych, instytutów naukowych oraz MRiRW.  
 
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz identyfikacji najważniejszych 
problemów występujących w eksporcie do krajów muzułmańskich. Przedstawiciele 
organizacji branżowych przedstawili obecną sytuację związaną z rynkiem produktów 
halal. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na różne wymagania i standardy obowiązujące 
w poszczególnych krajach. Omówiono także proces nadawania zakładom uprawnień pod 
kątem halal. 
 
Utworzenie Zespołu jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskich producentów 
oraz odbiorców na rynkach muzułmańskich rozwojem współpracy handlowej w zakresie 
produktów halal. Głównym zadaniem Zespołu będzie przygotowanie koncepcji działań do 
podjęcia na rzecz ekspansji polskich artykułów rolno-spożywczych na rynki 
muzułmańskie. 
 
 
Żyto trafiło na giełdę 
 
Z dniem 24 lipca br. działająca w ramach GK GPW Towarowa Giełda Energii (TGE) 
wprowadza na Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) możliwość handlu  
wystandaryzowanym ziarnem żyta klasy B i C. Obrót żytem na RTRS będzie, podobnie 
jak pszenicą, prowadzony w formule rynku kasowego w systemach kursu jednolitego i 
aukcyjnym Od uruchomienia RTRS na rynku funkcjonują 32 autoryzowane magazyny 
oraz dopuszczone są 3 domy maklerskie 
  
Od 24 lipca br. zaczyna obowiązywać zaktualizowany Regulamin Rynku Towarów Rolno-
Spożywczych i Regulamin Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych, które 
umożliwiają rozpoczęcie handlu żytem klasy B i C na RTRS. Obrót nowym, drugim po 
pszenicy produktem na RTRS, będzie prowadzony w formule rynku kasowego (tzw. rynek 
spot), co oznacza, że zawarte transakcje podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 
 
– Wprowadzenie żyta, czyli następnego produktu do obrotu na RTRS wynika z analizy 
potrzeb jego uczestników i oznacza przejście do kolejnego etapu rozwoju giełdy rolnej. 
Moim celem jest umożliwienie rolnikom wyższych zarobków w bezpiecznych i 
transparentnych warunkach, które daje giełda. Uzyskiwane tu ceny są najbardziej 
obiektywne. To ceny rynkowe, będące efektem podaży i popytu. Pozytywne jest również 
to, że giełda zaczyna funkcjonować, jako punkt odniesienia w zakresie cen produktów – 
mówi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Obrót żytem, podobnie jak pszenicą, będzie odbywał się w dwóch równolegle 
funkcjonujących systemach: w systemie kursu jednolitego oraz systemie aukcyjnym. Ten 
pierwszy polega na prowadzeniu przez Giełdę regularnych, cotygodniowych notowań 
wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w 



5 

 

Biuletyn Związku Polskie Mięso 
 

autoryzowanych przez TGE magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym 
magazynie, zawierane będą po jednym kursie. Z kolei system aukcyjny polega na 
organizacji i prowadzeniu przez TGE doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od 
jego właściciela dysponującego własnym magazynem autoryzowanym. Na etapie 
autoryzacji każdy magazyn wskazuje rodzaj towaru, jaki będzie przechowywał: pszenica 
i/lub żyto. 
 
Podstawą działania Platformy Żywnościowej jest TGE, IRGiT i Magazyny Autoryzowane. 
Giełda zapewnia transparentny obrót towarami rolnymi, izba rozliczeniowa  
– bezpieczeństwo rozliczeń finansowych, a Magazyny Autoryzowane - wysoką jakość 
przechowywanego towaru. Okres pilotażowy w ramach projektu „Platforma Żywnościowa” 
potrwa do końca sierpnia 2020 r. W tym czasie TGE i IRGiT nie pobierają żadnych opłat 
od uczestników rynku. 
 
– Giełdowy rynek rolny to jedna z naszych najważniejszych inicjatyw strategicznych, 
którą uruchomiliśmy i realizujemy pomimo trwającej pandemii koronawirusa. Niecałe pół 
roku od uruchomienia rynku wprowadzamy do obrotu drugi produkt, a już na jesieni 
wprowadzimy kolejny – kukurydzę. W późniejszym okresie zamierzamy rozszerzyć paletę 
o takie produkty, jak cukier, odtłuszczone mleko w proszku czy koncentrat soku 
jabłkowego. W planach mamy również uruchomienie rynku terminowego na towary 
rolno-spożywcze – podkreśla Marek Dietl, Prezes GPW. 
 
 

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie polityki promocyjnej UE 
 
Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach 
publicznych w sprawie polityki promocyjnej Unii Europejskiej.  
 
Szczegółowe informacje oraz ankieta dostępne są na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej:  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-
Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy/public-consultation.  
 
Ostateczny termin wypełnienia ankiety w ramach ewaluacji polityki promocyjnej UE 
upływa 11 września 2020 r. 
 
Konsultacje publiczne są elementem prowadzonej przez KE ewaluacji polityki Unii 
Europejskiej w zakresie promocji produktów rolnych na rynku wewnętrznym i rynkach 
krajów trzecich. 
 
Ich celem jest uzyskanie informacji od zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa na 
temat oddziaływania unijnej polityki promocyjnej. 
 
Odpowiedzi zgromadzone w ramach konsultacji publicznych stanowić będą cenny wkład  
w sprawozdanie składane przez Komisję Europejską Parlamentowi Europejskiemu  
i Radzie, w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów 
rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. 
 
 

 LEGISLACJA 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy/public-consultation
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Zwiększenie skuteczności zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF), poprzez 
ograniczenie utrzymywania świń, świniodzików oraz dzików w tzw. systemie otwartym,  
w części kraju w której występują ogniska lub przypadki afrykańskiego pomoru świń, tj. 
obszarach objętych ograniczeniami oraz obszarach zagrożenia. 
 
Link do projektu: 
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336153/katalog/12701487#12701487 
 
 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu 
specjalisty przez lekarza weterynarii 
 
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się zmiany w zakresie systematyki dziedzin 
weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty, w tym 
rozdzielenie dziedziny choroby drobiu i ptaków ozdobnych na dwie dziedziny: choroby 
drobiu oraz choroby ptaków ozdobnych i gołębi, a także dodanie dziedziny dobrostan 
zwierząt. 
 
Zaproponowano także zmiany składu i trybu powoływania Komisji do spraw Specjalizacji 
Lekarzy Weterynarii w celu zapewnienia transparentności wyboru kandydatów na 
członków Komisji, a także wymogi w zakresie wykształcenia i kwalifikacji członków 
Komisji. 
 
Proponuje się ograniczenie w projektowanym rozporządzeniu kręgu uczelni publicznych, 
które mogą prowadzić szkolenia specjalizacyjne, do uczelni publicznych posiadających 
uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej weterynaria. 
 
Link do projektu: 
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336201/katalog/12701701#12701701 
 

 

 RYNKI EKSPORTOWE 
 
Częściowe zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Republikę Białorusi  
z uwagi na występowanie HPAI w Polsce 
 
Pismem z dnia 21 lipca 2020 r. służba weterynaryjna Republiki Białorusi poinformowała  
o częściowym zniesieniu restrykcji importowych dla województwa opolskiego, 
wielkopolskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego wprowadzonych w związku  
z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Ponownie istnieje możliwość 
wwozu z ww. województw do Republiki Białorusi następujących towarów: 

 żywego drobiu (z wyjątkiem dzikiego, zoologicznego i cyrkowego); 
 jaj wylęgowych; 
 mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów 

spożywczych przetwórstwa jaj kurzych; 
 puchu i pierza; 
 nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikiego ptactwa 

(drobiu); 
 nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi surowców pochodzenia zwierzęcego, 

przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych. 
 
Jednocześnie służba weterynaryjna Białorusi poinformowała o utrzymaniu zakazu wwozu 
z ww. województw następujących towarów: 

 dzikiego ptactwa oraz ptactwa przeznaczonego do ogrodów zoologicznych  
i cyrków; 

 jaj spożywczych; 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336153/katalog/12701487#12701487
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336201/katalog/12701701#12701701
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 pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb  
(z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków  
i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych 
karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt 
akwariowych i terrariowych); 

 pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do 
karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, 
gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych). 
 

Jednocześnie przypominamy, że właściwe władze Białorusi częściowo zniosły zakaz 
również dla województwa lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-
mazurskiego, natomiast zakazy w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków, które służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła dla województwa 
śląskiego i lubuskiego nadal obowiązują w całości. 
 
 
Hongkong zniósł część zakazów eksportowych dotyczących mięsa i produktów  
z drobiu, nałożonych z powodu występowania w Polsce grypy ptaków 
 
W dniu 21 lipca 2020 roku służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała  
o wznowieniu eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz 
produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi  
z następujących powiatów: 

 powiat kolski, województwo lubelskie; 
 powiat wolsztyński, województwo lubelskie; 
 powiat koniński, województwo wielkopolskie; 
 powiat wrocławski, województwo wielkopolskie; 
 powiat ostródzki, województwo zachodniopomorskie; 
 powiat raciborski, województwo dolnośląskie; 
 powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo warmińsko-mazurskie; 
 powiat sieradzki, województwo łódzkie; 
 powiat łowicki, województwo łódzkie; 
 powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie; 
 powiat poddębicki, województwo łódzkie; 
 powiat zgierski, województwo łódzkie; 
 powiat pabianicki, województwo łódzkie; 
 Łódź, województwo łódzkie. 

 
Przyjmowane będzie wyłącznie świeże/zamrożone mięso drobiowe oraz produkty   
z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub 
kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. 
Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą 
przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem 
transportowania ich w nowych lub odpowiednio odkażonych opakowaniach. 
 
Przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie 
używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do 
Hongkongu. 
 
 

 SZKOLENIA, WEBINARIA 
 

Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Chinach  
 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa serdecznie zaprasza przedsiębiorców sektora rolno-
spożywczego na webinarium pt.: „Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Chinach”. 
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28 lipca 2020 r. (wtorek), 10:00-12:00 
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 
 
Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia: 

 regulacje prawne 
 korzyści z rejestracji znaków towarowych 
 procedura rejestracji znaków towarowych 
 ochrona znaków towarowych przed naruszeniami 

 
Prelegent: Pani Anna Dachowska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezesa, Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Podmioty zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres: eksporter@kowr.gov.pl 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 lipca 2020 r. 
 
Link do formularza zgłoszeniowego: 
https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-0/ochrona-znakow-towarowych-w-polsce-
i-w-chinach-webinarium 

 
 
Jak skutecznie prowadzić biznes na rynku skandynawskim? 
 

 Gdzie i w jaki sposób rozpocząć ekspansję na ten rynek? 
 Praktyczne metody wejście na rynek skandynawski 
 Najczęściej spotykane bariery handlowe związane z wejściem na rynek 

skandynawski 
 Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Skandynawii 

 
 
Termin: 28 lipca, godz. 10:00-14:00. 
 
Link do rejestracji: 
https://www.een.wmarr.olsztyn.pl/seminarium-line-informatorium-rynkowe-skutecznie-
prowadzic-biznes-rynku-skandynawskim-28-lipca-2020/ 

 
 
Czym kierować się podczas ekspansji na rynki Afryki 
Subsaharyjskiej? 
 
Zastanawiasz się nad eksportem do Afryki Subsaharyjskiej i chcesz dowiedzieć się jak 
zbudować tam trwałe relacje biznesowe? Interesuje Cię kultura biznesowa w Kenii, 
Nigerii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Senegalu? 
 
Zapraszamy na webinarium, podczas którego: 

 poznasz wpływ różnic kulturowych między Afryką a Europą na prowadzenie 
negocjacji biznesowych, 

 dowiesz się, jak dobrze zaprezentować ofertę sprzedażową przed lokalnym 
partnerem. 

 
Szkolenie poprowadzi Katarzyna Reda, Konsultant w Biurze Rynków Zagranicznych PAIH. 
 
Termin: 29 lipca, godz. 10:00. 

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-0/ochrona-znakow-towarowych-w-polsce-i-w-chinach-webinarium
https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-0/ochrona-znakow-towarowych-w-polsce-i-w-chinach-webinarium
https://www.een.wmarr.olsztyn.pl/seminarium-line-informatorium-rynkowe-skutecznie-prowadzic-biznes-rynku-skandynawskim-28-lipca-2020/
https://www.een.wmarr.olsztyn.pl/seminarium-line-informatorium-rynkowe-skutecznie-prowadzic-biznes-rynku-skandynawskim-28-lipca-2020/
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Link do rejestracji: 
https://www.paih.gov.pl/20200729/webinarium_ekspansja_afryka_subsaharyjska 
 
 

Możliwości eksportu do Danii dla sektora spożywczego 
 
Chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać potencjał duńskiego rynku dla branży spożywczej? 
Czy i jak pandemia wpłynęła na duńską gospodarkę?  
 
Zapraszamy na spotkanie, podczas którego dowiesz się: 

 z kim i jak rozmawiać o biznesie w Danii, 
 największych graczach na rynku, 
 certyfikatach, które warto i/lub trzeba mieć, 
 duńskim systemie zwrotu opakowań szklanych, plastikowych i aluminiowych, 
 kulturze negocjacji handlowych. 

 
 
Szkolenie poprowadzi Marta Orlikowska, p.o. Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego 
PAIH w Kopenhadze. 
 
Termin: 31 lipca, godz. 11:00. 
 
Link do rejestracji: 
https://www.paih.gov.pl/20200731/webinarium_sektor_spozywczy_dania# 
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