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Wydarzenia na Ukrainie niewątpliwie przełożą się na bieżącą sytuację gospodarczą Polski. Kraj ten od 

wielu lat plasuje się w pierwszej piątce głównych partnerów handlowych Polski, a w 2021 roku 

odnotowano wzrost wymiany handlowej o 37,8%. KIG zaangażowana jest w wiele projektów w ramach 

współpracy europejskiej, w których partnerami są regionalne izby z Ukrainy.  

 

W sytuacji trwania konfliktu zbrojnego w tym kraju spodziewamy się czasowego wstrzymania działań w 

ramach tych kontaktów, co w efekcie niekorzystnie wpłynie na beneficjentów po stronie polskiej i 

ukraińskiej. Wymiana gospodarcza Ukrainy z Polską może zostać uszczuplona tym jeszcze bardziej. Polski 

Instytut Ekonomii przewiduje możliwe skurczenie się ukraińskiego PKB nawet o 50%. 

 

Biuro Współpracy z Zagranicą kontynuuje działania w ramach współpracy międzyizbowej jednocześnie 

przekazując naszym partnerom, ukraińskiemu środowisku biznesowemu oraz całemu narodowi 

ukraińskiemu wyrazy solidarności i wsparcia w tym trudnym czasie. 

 

  

Agresja Rosji na Ukrainę 



 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

W imieniu Ambasady Peru mam przyjemność 

poinformować o nowej publikacji „Przewodnik dla 

inwestycji górniczych w Peru 2022/2023” w języku 

angielskim, przygotowany przez firmę EY Peru we 

współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Peru. 

„Przewodnik po inwestycjach górniczych w Peru 

2022/2023” został opracowany w celu dostarczenia 

inwestorom kluczowych informacji do podejmowania 

decyzji inwestycyjnych w zakresie poszukiwania i 

rozwoju nowych projektów górniczych w tym kraju. Dostarcza również istotnych danych, które 

pomogą inwestorom zagranicznym w zrozumieniu zasad regulujących inwestycje, a w szczególności 

wymogów prawnych, podatkowych i regulacyjnych dotyczących rozwoju działalności górniczej w Peru. 

Przewodnik jest dostępny do pobrania pod poniższym linkiem: 

https://www.gob.pe/institucion/rree/informes-publicaciones/2759602-ey-peru-s-mining-metals-

investment-guide  

Kalendarz wystaw i targów HUNGEXPO na Węgrzech na rok 2022 

„Przewodnik dla inwestycji górniczych w Peru 2022/2023” 

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://www.gob.pe/institucion/rree/informes-publicaciones/2759602-ey-peru-s-mining-metals-investment-guide
https://www.gob.pe/institucion/rree/informes-publicaciones/2759602-ey-peru-s-mining-metals-investment-guide


 

 

 

 

 

 

 

Jak informuje Kancelaria Prawna GRAU Rechtanwälte 

PartGmbB z Hamburga, która w imieniu wielu polskich 

firm złożyła wnioski o zwrot nadpłaconej opłaty drogowej, 

w kwietniu 2022 przedsiębiorstwa transportowe mogą 

spodziewać się pierwszych zwrotów nadpłaconej opłaty 

drogowej MAUT.  

 

Kancelaria na bieżąco monitoruje stan postępowań i jest 

w w bezpośrednim kontakcie z Federalnym Urzędem ds. 

Transportu Drogowego (BAG), odpowiedzialnym za realizacje wypłat. Zgodnie z przekazaną przez Urząd 

informacją, pierwsze wypłaty planowane są na drugi kwartał 2022 i najprawdopodobniej rozpoczną się 

już w kwietniu 2022.   

 

Prawo do zwrotu opłat powstało za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 

października 2020 r. Rok później w Niemczech weszła w życie zmiana ustawy obniżająca wysokość opłat 

drogowych z mocą wsteczną za okres 28.10.2020 do 30.09.2021. Warunkiem otrzymania zwrotu jest 

złożenie wniosku do Federalnego Urzędu ds. Transportu Drogowego (BAG). W związku z ogromnym 

zainteresowaniem zwrotami, na stronie Urzędu, została uruchomiona specjalna platforma internetowa.  

 

Przedsiębiorstwa, które do tej pory nie złożyły wniosku, mogą to nadal zrobić i odzyskać nadpłacone 

kwoty za okres od 28.10.2020 do 30.09.2021. Najnowsze informacje znajdziesz na Facebooku Kancelarii 

@graulaw.eu. 

  

Pierwsze zwroty nadpłaconego MAUT w Niemczech już od kwietnia 2022 



 

 

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniach 8 – 9 – 10 marca 2022 odbędą się wirtualne 

biznesowe rozmowy bilateralne z firmami tureckimi sektora chemicznego. Ze strony tureckiej w 

spotkaniach wezmą udział przedstawiciele 10 czołowych firm – producentów i eksporterów z regionu 

Izmirskiego, działających w branży chemicznej. 

 

Firmy te uczestniczą w Projekcie „URGE” utworzonym dla branży chemicznej i realizowanym przez Izbę 

Handlową w Izmirze. Program spotkań będzie aranżowany przez KIG we współpracy z Izbą Handlową w 

Izmirze. Spotkania odbędą się w formule on-line na platformie ZOOM; dla zainteresowanych zostanie 

przekazany link do uczestnictwa w wydarzeniu. 

 

W załączeniu informacje nt. firm tureckich uczestniczących w spotkaniach bilateralnych wraz z ich ofertą 

eksportową. 

 

Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować do: 

 

Krajowa Izba Gospodarcza 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

Maria Nowakowska, tel: 4822 – 6309783, 22 586118 375, e-mail: mnowakowska@kig.pl 

 

Wykaz firm /j.angielski/ uczestniczących w spotkaniach >>> TUTAJ 

Wykaz firm /j.polski/ uczestniczących w spotkaniach  >>> TUTAJ 

 

  

Spotkania B2B z tureckimi firmami sektora chemicznego // online 8-10 marca 2022 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2022/02/TURKISH-FIRMS-profiles-and-informationsENG-V2-1-1.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2022/02/Izmir_ProfileFirm_PL-V2-2.pdf


 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 


