
Webinar: ¿Cómo está 
afectando el COVID-19  

a las empresas españolas  
en Polonia? 

Fecha:  22 de abril de 2020, a las 10:00 h 

Inscripciones ONLINE     Idioma: español 

 
La Cámara de Comercio Polaco – Española junto con el despacho de abogados Domański Zakrze wski Palinka les 
invitan a un webinar dirigido a los directivos de las empresas españolas presentes en Polonia o con intereses 
en el país. El webinar se llevará a cabo en la aplicación de videoconferencias „WebEx”, compatible con la 
mayoría de los navegadores web. Se necesitan altavoces y auriculares. Participación es gratuita.  

 

  La pandemia del COVID-19 no ha golpeado en Polonia tan fuerte como en España. Sin 
embargo, tanto la ciudadanía como las empresas se han visto afectadas por las 
restricciones implementadas por las autoridades polacas, así como por el parón 
económico a nivel mundial. En este momento de dudas e incertidumbre, queremos 
organizar un ciclo de webinars con representantes de empresas miembro de la Cámara 
de Comercio Polaco-Española  de diferentes sectores para que nos cuenten de primera 
mano cómo está afectando el COVID-19 a sus empresas, sus previsiones respecto a la 
evolución de la situación, qué medidas están adoptando, así como su valoración del plan 
de ayudas a las empresas que ha preparado el gobierno polaco. 

 

Moderadores: 
Zuzanna Gołębiewska, Directora de la Oficina de la Cámara de Comercio Polaco-Española 

José Luis Villacampa Varea, Socio y Abogado del despacho de abogados Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 
 

Ponentes:  

 Stefan Bekir Assanowicz, Presidente del 

Consejo de la Cámara, Construcciones RUBAU  

 Mariano Muñoz Carpena, Consejero 

Económico y Comercial Jefe, Oficina 

Económica y Comercial de la Embajada de  

España en Polonia 

 Juan María Santos Veira, Director General, 

Mecalux  

 

 Adam Styś, International Business Manager, 

Business and Corporate Banking Division, 

Santander Bank Polska S.A.  

 Jorge Calabuig Ferre, Vicepresidente de               

la Junta Directiva, Mostostal Warszawa S.A. 

 Jaime Poves López, Country General Manager 

France, Elawan Energy   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLxhSUaIfJyu9p4HnWIJY7fw9mXCN8ee-B5owrZslcLUP7NQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLxhSUaIfJyu9p4HnWIJY7fw9mXCN8ee-B5owrZslcLUP7NQ/viewform?usp=sf_link


Webinarium: Jak 
COVID-19 wpływa na 

hiszpańskie firmy 

 w Polsce? 

Termin: 22 kwietnia 2020, godz. 10:00 

Zapisy ONLINE     Język: hiszpański 

 
Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza i Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka zapraszają na webinarium skierowane do 
przedstawicieli zarządów hiszpańskich firm obecnych lub prowadzących interesy w Polsce. Webinarium odbędzie się                 
w aplikacji do wideokonferencji „WebEx”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych. Należy 
posiadać głośniki lub słuchawki. Udział w webinarium jest bezpłatny. 

Moderatorzy spotkania:  
José Luis Villacampa Varea, Partner, Prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 
Zuzanna Gołębiewska, Dyrektor Biura w Polsko-Hiszpańskiej Izbie Gospodarczej 

Webinarium:  
Jak COVID-19 wpływa  
na hiszpańskie firmy 

 w Polsce? 

Prelegenci:  

 Stefan Bekir Assanowicz, Prezes Rady                  

Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, 

Construcciones RUBAU  

 Mariano Muñoz  Carpena, Radca ds. 

Ekonomicznych i Handlowych, Biuro Radcy 

Handlowego Ambasady Hiszpanii w Polsce 

 Juan María Santos Veira, Dyrektor Generalny, 

Mecalux  

 

 Adam Styś, International Business Manager, 

Business and Corporate Banking Division, 

Santander Bank Polska S.A.  

 Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu, 

Mostostal Warszawa S.A. 

 Jaime Poves López, Country General Manager 

France, Elawan Energy   

Pandemia COVID-19 nie dotyka Polski tak mocno jak Hiszpanii. Jednak zarówno 
obywatele jak i firmy odczuli ograniczenia narzucone przez Polski Rząd, a także skutki 
globalnego spowolnienia gospodarczego. W tych trudnych momentach zwątpienia                
i niepewności chcemy zorganizować cykl webinariów z przedstawicielami hiszpańskich 
firm zrzeszonych w Polsko-Hiszpańskiej Izbie Gospodarczej, reprezentujących różne 
sektory gospodarki, aby mogli bezpośrednio odpowiedzieć jak COVID-19 wpłynął na ich 
firmy, jakie rozwiązania wprowadzają w swoich przedsiębiorstwach, porozmawiać               
o możliwych scenariuszach rozwoju obecnej sytuacji, a także przedstawić swoje uwagi do 
planu pomocy biznesowej przygotowanej przez Rząd RP. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLxhSUaIfJyu9p4HnWIJY7fw9mXCN8ee-B5owrZslcLUP7NQ/viewform?usp=sf_link

