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INCOTERMS to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, w tym koszty, ryzyko i 

inne praktyczne aspekty przekazania towarów pomiędzy sprzedającym a kupującym: 

 

• regulują podział obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym; 

• określają podział kosztów; 

• porządkują warunki dostawy i odpowiedzialność za dostawę towarów; 

• określają ryzyka na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru lub opóźnienia   

w dostawie. 

 

Począwszy od 1936 roku reguły Incoterms® opracowuje i przygotowuje 

Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce). 

Ich stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Staraniem ICC 

Polska INCOTERMS 2020 zostały wydane w wersji polsko-angielskiej. 

 

Krajowa Izba Gospodarcza dystrybuuje Incoterms®2020 oraz wersje 

wcześniejsze na zasadzie 

porozumienia z ICC Polska. 

 

Znajomość reguł Incoterms pozwoli Ci uniknąć wielu kosztownych błędów 

i bezkonfliktowo zrealizować transakcje handlowe. Nie daj się zaskoczyć 

kontrahentom i działaj zgodnie ze zmienionymi regułami Incoterms 2020. 

Sprawdź, czy zapisy umowy wystarczająco zabezpieczają Twoją firmę. 

 

Chcesz zamówić publikację? 

Skontaktuj się z Biurem Współpracy z Zagranicą 

Anna Derbin 

e-mail: aderbin@kig.pl tel: 22 630 96 43 

 

Możesz też skorzystać z gotowego formularza zamówienia: 

 

  

INCOTERMS 2020 – zamów publikację 

Zamawiam! 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/05/formularz_ZAMOWIENIE-Incoterms20202.doc


 

 

 

 

 

 

 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Kuriera BwZZ KIG, 

 

Rozpoczyna się nowy rok. Niestety nadal gros informacji dotyczy pandemii. Aby wygrać z chorobami 

musimy dbać o nasze zdrowie, w tym głównie starać się aby nasz organizm był odporny na wszelkiego 

rodzaju wirusy. Namawiam Państwa do korzystania z różnych form rekreacji i zdrowego trybu życia. 

Jednym ze sposobów na utrzymywanie dobrego stanu zdrowia jest aktywność sportowa. 

 

W 2022 roku Krajowa Izba Gospodarcza organizuje kolejny turniej golfa o Puchar Prezesa KIG. 8. edycja 

KIG OPEN 2022 odbędzie się w dniu 8 października 2022 r. na polu golfowym First Warsaw Golf  

w Rajszewie k/Warszawy. Prosimy o zapisanie tej daty w Państwa kalendarzach. Będzie to bardzo dobra 

okazja do super rywalizacji sportowej oraz do ciekawych spotkań. Jeżeli będą chętni możliwe będzie też 

zorganizowanie nauki gry w golfa przy okazji naszego turnieju (tzw. Golf Academy).  

 

Golf zyskuje coraz większą popularność. Aktualnie liczba grających w golfa zbliża się do 67 milionów 

osób. Zachęcam do zapoznania się z ciekawą publikacją na ten temat - vide załączony link 

https://paradyzja.com/rosnie-popularnosc-golfa-uprawia-go-67-milionow-ludzi-na-swiecie/  

 

Mając na uwadze Państwa sportowy potencjał liczę na zainteresowanie naszą propozycją. 

Proszę o przyjęcie najlepszych pozdrowień i życzeń noworocznych. 

 

Amb. Jerzy Drożdż 

Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG 

Pomysłodawca i organizator KIG OPEN  

8. edycja KIG OPEN 2022 

https://paradyzja.com/rosnie-popularnosc-golfa-uprawia-go-67-milionow-ludzi-na-swiecie/


 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zainteresowania się ofertą naszego partnera, MK Business Link, oficjalnego i wyłącznego 

przedstawiciela targów Dubai International Boat Show oraz Targów GISEC w D ubaju, przygotowującego 

udział polskich firm w tegorocznej edycji targów. 

 

GISEC – Gulf Information Security Expo & Conference 

 

• Data: 21-23 marca 2022 

• Miejsce: Dubai World Trade Centre 

 

Targi GISEC w Dubaju to jedne z największych i najbardziej 

spektakularnych pod względem różnorodności i zasięgu 

targów cyberbezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Celem 

targów GISEC jest zaprezentowanie firm oferujących 

najbardziej innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa dla AI, 

Blockchain, 5G, IOT i cyberbezpieczeństwa dla 

przedsiębiorstw. Kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego są 

kluczowe nie tylko dla ochrony, ale także dla rozwoju firm, 

niezależnie od tego, w jakiej branży działają. 

 

GISEC w skrócie: 

 

• Ponad 8 500 odwiedzających  w jednym miejscu i czasie. 

• 150 wystawców – okazja do przeglądu światowych rozwiązań, trendów, konkurencji. 

• Obecność osób decyzyjnych z ponad 200 departamentów rządowych i wiodących 

przedsiębiorstw na Bliskim Wschodzie, poszukujących rozwiązań dla nurtujących ich problemów 

cyberbezpieczeństwa. 

• Atrakcyjny odbiorca – Dyrektorzy IT, CISO i CTO wraz ze swoimi zespołami czekają, aby poznać 

kolejne przełomowe rozwiązania. 

• Targi odbywają się w prestiżowym ośrodku organizacji wystaw międzynarodowych, Dubai World 

Trade Centre. 

  

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat targów Dubai International Boat Show  

i GISEC oraz możliwości uczestnictwa w nadchodzącej edycji wydarzeń prosimy o kontakt: 

 

Agnieszka Salamończyk, Z-ca Dyrektora 

tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl  

Elżbieta Wojtas 

tel: 22 6309752, e-mail: ewojtas@kig.pl  

GISEC – Gulf Information Security Expo & Conference w Dubaju, 21-23 marca 2022 

mailto:asalamonczyk@kig.pl
mailto:ewojtas@kig.pl


 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zainteresowania się ofertą naszego partnera, MK Business Link, oficjalnego i wyłącznego 

przedstawiciela targów Dubai International Boat Show oraz Targów GISEC w D ubaju, przygotowującego 

udział polskich firm w tegorocznej edycji targów. 

 

Dubai International Boat Show 

• Data: 9-13 marca 2022 

• Miejsce: Dubai Harbour 

 

Dubai International Boat Show to pierwsze i najbardziej uznane targi branżowe 

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, GCC i na Bliskim Wschodzie, które w 

edycji 2022, będzie współlokalizowane z Dive MENA Expo, jedynym 

dedykowanym pokazem dla społeczności nurkowej ZEA i GCC. Wydarzenie 

zapewnia kupującym i sprzedającym możliwość spotkania, nawiązywania 

kontaktów, prowadzenia interesów oraz odkrywania najnowszych rozwiązań z 

dziedziny jachtów i łodzi, a także wyposażenia jachtów i akcesoriów morskich. 

 

Dlaczego Dubai International Boat Show? 

 

• W 2019 roku Dubaj zajął pierwsze miejsce na Bliskim Wschodzie i 9. na 

świecie jako najlepsza morska stolica. 

• Ponad 26 tys. odwiedzających ze 151 krajów, w tym 5000 gości VIP 

oraz ponad 1.5 tys. wysokiej rangi gości biznesowych. 

• 12,6% jachtów o długości powyżej 40 m należy do właścicieli z Bliskiego 

Wschodu. 

• Profil odwiedzających: właściciele jachtów i łodzi, kupcy branżowi, 

media, dystrybutorzy/dealerzy, załogi statków morskich, 

przedstawiciele morskiej straży przybrzeżnej, entuzjaści marynistyki 

rekreacyjnej. 

  

Kontakt: 

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG 

 

Agnieszka Salamończyk, Z-ca Dyrektora 

tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl  

Elżbieta Wojtas 

tel: 22 6309752, e-mail: ewojtas@kig.pl  

 

 

Dubai International Boat Show, 9-13 marca 2022 

mailto:asalamonczyk@kig.pl
mailto:ewojtas@kig.pl


 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje związane  

z poszczególnymi imprezami są dostępne na stronie 

organizatora:  http://www.hungexpo.hu  

  

dodatkowe informacje:  

https://kig.pl/kig-poleca-targi-hungexpo-budapeszt-

kalendarz-wydarzen-na-2022/  

 

 

TIHANYI Klára  

Business development Director 

HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt. 

H-1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

Tel.: (+36 1) 263 6032 | Tel. kom.: (+36) 30 25 03 677 | Fax: (+36 1) 263 60 98 

tihanyi.klara@hungexpo.hu 

 

 

 

 

 

 

Pragniemy dodatkowo poinformować, iż peruwiańska 

Agencja Promocji Prywatnych Inwestycji (Proinversión) 

poprowadzi drugi webinar na temat projektów „Dwa 

Nowe Szpitale Specjalistyczne  EsSALUD w Piura i 

Chimbote w Peru” w języku hiszpańskim w dniu 7 lutego 

w godzinach 8:30-10:00 (czasu lokalnego w Peru) na 

platformie Zoom.  

Poniżej przekazujemy link do rejestracji dla uczestników:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zSBHPJ0nQP249Ln4DBqm-A   

Kalendarz wystaw i targów HUNGEXPO na Węgrzech na rok 2022 

"Dwa Nowe Szpitale Specjalistyczne  EsSALUD w Peru" 7.02.2022 

http://www.hungexpo.hu/
https://kig.pl/kig-poleca-targi-hungexpo-budapeszt-kalendarz-wydarzen-na-2022/
https://kig.pl/kig-poleca-targi-hungexpo-budapeszt-kalendarz-wydarzen-na-2022/
mailto:tihanyi.klara@hungexpo.hu
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zSBHPJ0nQP249Ln4DBqm-A


 

 

 

 

 

 

W imieniu Ambasady Macedonii Północnej zapraszamy na wydarzenie “Enhancing the Macedonian-

Polish Business Cooperation”, którego Krajowa Izba Gospodarcza jest partnerem.  

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, w dniu 24 lutego 2022 r.  

 

Zainteresowanych udziałem prosimy o potwierdzenie drogą mailowa na adres:  

events.warsaw@mfa.gov.mk w kopii do ewojtas@kig.pl  

 

Krajowa Izba Gospodarcza będzie Państwa informowała o kolejnych wydarzeniach zaplanowanych na 

2022 r. we współpracy z partnerami z Macedonii Północnej. 

 

Zaproszenie: Enhancing the Macedonian-Polish Business 

Cooperation” 

mailto:events.warsaw@mfa.gov.mk
mailto:ewojtas@kig.pl


 

 

 

 

 

 

 

Global Tax Reclaim “Partner of podatku VAT, na którym możesz polegać” 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 


