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Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza utworzyły Fundusz Pomocy Ukrainie. 

Celem Funduszu jest wsparcie ofiar rosyjskiej inwazji w Ukrainie, a także polskich organizacji i instytucji, 

które pomagają ogromnej liczbie ofiar. 

 

Podjęte działania są już wdrażane w Ukrainie we współpracy z ukraińskimi władzami lokalnymi we 

Lwowie, Iwanofrankowsku, Chmielnickim i innych miastach.  

 

Warto dodać, że jednym z kluczowych elementów pomocy – poza zakupem niezbędnych produktów 

medycznych, żywnościowych czy środków higieny – jest przekroczenie granicy z Ukrainą, transport i 

dystrybucja – tych produktów – na terenie Ukrainy. Dzięki utworzonemu Funduszowi – udzielamy 

pomocy naszym sąsiadom w każdej części ich kraju. 

 

Zbiórka zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą:  

Do pobrania Apel Organizacji 

Strona Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej 

Stanowisko KIG w sprawie agresji Rosji na Ukrainę 

 

numer rachunku: BNP Paribas 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 

z dopiskiem „pomoc Ukrainie” 

 

 

    Wspieramy Ukrainę 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2022/03/Apel_Organizacji.pdf
https://www.pol-ukr.com/
https://kig.pl/stanowisko-kig-w-sprawie-agresji-rosji-na-ukraine/


 

 

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt realizowany w 

ramach programu Erasmus+ dotyczący problematyki nieświadomych uprzedzeń kulturowych w 

miejscu pracy (Cultural Unconscious Bias at Work Place – CUB@work) 

 

 

Wydarzenie odbędzie się 23 września w Centrum Kreatywności Targowa (Targowa 56, 03-733 

Warszawa). 

 

Projekt realizowany jest przez partnerów z Polski, Niemiec, Danii, Irlandii, Włoch i Hiszpanii od 2020 

roku. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o zjawisku nieświadomych uprzedzeń kulturowych w 

miejscu pracy. Dzięki uczestnictwu w tym wydarzeniu: 

 

• Dowiesz się czym są świadome i nieświadome uprzedzenia kulturowe 

• Zdobędziesz umiejętności radzenia sobie z nimi 

• Zrozumiesz jak zachowywać się w ich obliczu 

• Będziesz w stanie udoskonalić swoją organizację dzięki wdrożeniu zdobytej wiedzy 

• Rozwiniesz swoje umiejętności miękkie oraz empatię 

• Zyskasz możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi z wielu kręgów kulturowych 

  

Nieświadome uprzedzenia kulturowe w miejscu pracy 



 

 

 
 

Agenda 

 

10.00 – 10.20  Rejestracja uczestników 

 

10.20 – 10.45  Powitanie i wprowadzenie do tematu 

 

10.45 – 11.15  Różnice pomiędzy świadomymi a nieświadomymi uprzedzeniami –Fundacja Ocalenie 

 

11.15 – 11.40  Rola różnorodności w startupach technologicznych – Komitet ds. Innowacji, Technologii 

i Różnorodności Krajowej Izby Gospodarczej 

 

11.40 – 11.55  Przerwa kawowa 

 

11.55 – 12.15   Test autoprofilowania 

 

12.15 – 13.00  Przykłady wideo – studia przypadków / dyskusja 

 

13.00 – 13.45  Lunch 

 

13.45 – 14.30  Porady i zalecenia / Rekomendacje 

 

14.30 – 15.00  Pytania i Odpowiedzi/ dyskusja 

 

Wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim. 

 

W celu rejestracji, prosimy o wypełnienie: FORMULARZA  

https://formularze.kig.pl/pl/2022-09-23-cub/


 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza jako członek EUROCHAMBRES - największego europejskiego związku izb 

przemysłu i handlu z siedzibą w Brukseli, współtworzy raport na temat perspektyw europejskiej 

społeczności biznesowej na nadchodzący rok. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o 

wypełnienie, krótkiej (ok. 1 min) anonimowej ankiety, dotyczącej Państwa działalności gospodarczej.  

 

ANKIETA 

 

To już 27 edycja rocznego badania ekonomicznego EUROCHAMBRES, pt. European Economic Survey 

2021. Jest to jedno z największych tego typu badań, gromadzące opinie około 50 000 firm w całej 

Europie, oceniające ich oczekiwania na nadchodzący rok. 

 

Badanie to, gromadzi także cenne dane cenne dane porównawcze dla izb, którymi można następnie 

dzielić z decydentami na szczeblu krajowym i unijnym. 

Liczymy na Państwa głos!  

 

 

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Ambasadą RP w Algierii i 

Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH stwarzają możliwość promocji 

polskich firm w ALGIERII w ramach Misji gospodarczej do Algieru i 

Oranu, która odbędzie się w dniach 22-26.10.2022 z okazji MT 

ERA’2022. Targi ERA poświęcone są tematyce energii odnawialnej, 

gospodarki wodą i odpadami oraz zrównoważonego rozwoju. 

https://kig.pl/misja-gospodarcza-do-algieru-i-oranu-22-26-

pazdziernika-2022-r-z-okazji-mt-era2022/  

 

  

Badanie EUROCHAMBERS - perspektywy europejskiej społeczności biznesowej  

w 2021 r. 

Misja gospodarcza do Algierii, 22-26.10.2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP4QiMEBtQQmdpGiQFgeZ3pTwLRof97px36WSeWWIpD4cX8Q/viewform?usp=sf_link
https://kig.pl/misja-gospodarcza-do-algieru-i-oranu-22-26-pazdziernika-2022-r-z-okazji-mt-era2022/
https://kig.pl/misja-gospodarcza-do-algieru-i-oranu-22-26-pazdziernika-2022-r-z-okazji-mt-era2022/


 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że 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.  

Turniej KIG OPEN organizowany jest od 2015 roku. Pierwszych 5 edycji rozegranych zostało na polu Sierra 

Golf Club/Resort. Od 2020 roku turniej organizowany jest wspólnie z First Warsaw Golf & CC. Patronat nad 

turniejem obejmowali wybitni polscy sportowcy, m.in. Irena Szewińska, Robert Korzeniowski czy Włodzimierz 

Lubański. Patronatu udzielał też kilkakrotnie Polski Związek Golfa. Partnerem wydarzenia jest Program 

Przedsiębiorstwo Fair Play. 

 

Główny cel turnieju to promocja gry w golfa wśród przedstawicieli polskiego biznesu i samorządu 

gospodarczego w Polsce. 

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych golfistów. Szczegółowa informacja nt. turnieju z możliwością 

rejestracji znajduje się na stronie Polskiego Związku Golfa via poniższy link: 

https://eagle2.pzgolf.pI/tournament/v310/#/7716/info 

Do zobaczenia 8 października 2022!!! 

Amb. Jerzy Drożdż 

Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG Pomysłodawca i organizator KIG OPEN 

8. edycja KIG OPEN 2022 

https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/v310/%23/7716/info


 

 

 

 

 

Po blisko dwóch latach izolacji, kraje Azji Południowo-Wschodniej ponownie otwierają swoje granice dla 

partnerów zagranicznych 

 

 
 

Pandemia COVID oraz szybko zmieniająca się sytuacja geopolityczna wywołują poważne zmiany w 

gospodarce światowej, powodując m.in. reorientację kontaktów biznesowych, zerwanie łańcuchów 

dostaw i zmianę kierunków współpracy. 

Wietnam otworzył się dla ruchu międzynarodowego w marcu tego roku, coraz więcej zagranicznych 

delegacji biznesowych udaje się do tego kraju w ramach misji gospodarczych, dlatego chcielibyśmy 

stworzyć Państwu również taką możliwość, proponując udział w biznesowej misji gospodarczej do 

Wietnamu, która odbędzie się w listopadzie 2022. 

Program misji w Wietnamie przygotowywany jest we współpracy z wieloletnim partnerem Krajowej 

Izby Gospodarczej, Wietnamską Izbą Przemysłowo – Handlową, Wietnamskim Zagranicznym Biurem 

PAIH-u w Ho Chi Minh oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi. 

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o informację zwrotną, czy są 

Państwo zainteresowani podjęciem współpracy na rynku wietnamskim, a tym samym udziałem w 

proponowanej – przez KIG – misji. 

 

Rynki azjatyckie w nowej odsłonie. Misja biznesowa do Wietnamu 



 

 

Szczególnie zachęcamy do kontaktu firmy z sektora artykułów spożywczych i przetwórstwa rolno- 

spożywczego, sektora urządzeń medycznych, zielonych technologii, górniczo – wydobywczego, IT i 

sektora zaawansowanych technologii. 

W przypadku odpowiedzi potwierdzającej udział w misji wyjazdowej, uprzejmie proszę o wypełnienie 

ankiety w terminie do dnia 30 września br. 

https://formularze.kig.pl/pl/2022-11-vietnam/  

 

 

 

 

 

 

Saudi Agriculture / Saudi Agro Food - Międzynarodowa Wystawa Produktów Spożywczych, Przypraw i 

Technologii, 17-20 października. Wydarzenie dedykowane przedstawicielom przemysłu przetwórstwa 

spożywczego i opakowań. 

 

 
 

Nie da się ukryć, że imprezy wystawienniczo-targowe stanowią istotny element w budowaniu i rozwoju 

działalności eksportowej firmy. 

Dotyczy to obydwu stron – zarówno wystawców prezentujących swoje produkty i usługi, jak również 

odwiedzających targi – poszukujących nowych kontaktów, czy kontrahentów. 

 

Wychodząc na przeciw potrzebom polskich przedsiębiorców – Krajowa Izba Gospodarcza – zaprasza 

do udziału w Międzynarodowych Targach Produktów Spożywczych, Przypraw i Technologii, które 

odbędą się w Riyadh International Exhibition Center w dniach 17 – 20 października 2022 r. 

 

Saudi Agriculture / Saudi Agro Food  

https://formularze.kig.pl/pl/2022-11-vietnam/


 

 

W wydarzeniu udział wezmą wiodący profesjonaliści branży rolnej i spożywczej w regionie, 

prezentujący nowoczesne technologie, produkty, usługi i rozwiązania na wszystkich etapach 

przetwarzania i pakowania żywności. 

 

Ideą wydarzenia jest stworzenie platformy do pozyskiwania i wymiany kontaktów biznesowych z 

całego świata, zwiększania potencjału organizacyjnego firmy i budowania rozpoznawalności marki na 

rynku. Jest to przestrzeń do zaprezentowania klientom produktów w formie kompleksowej i 

optymalnie dostosowanej do ich profilu. Targi umożliwiają nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy 

wszystkimi gałęziami przemysłu rolno-spożywczego. To platforma kreatywnych prezentacji oraz 

bodziec do przygotowania ciekawszej, szczegółowej oferty, wzbogaconej próbkami, gotowymi 

produktami czy nieszablonowymi realizacjami. 

 

Zachęcamy do współpracy! 

 

Przedsiębiorcy zainteresowani wyjazdem będą mogli skorzystać z przestrzeni wystawienniczej 

Minimalne stoisko wynosi 9 m. kw. o standardowym wyposażeniu (wykładzina, ścianki, napis na fryzie 

(nazwa Firmy bez logo), 3 punkty świetlne, 1 gniazdko elektryczne, 1 lada, 2 krzesła, 1 stolik). Inne 

opcje stoiska do uzgodnienia indywidualnego. 

Zainteresowanych udziałem w Targach, prosimy o kontakt do dnia 15 czerwca 2022 r. – wypełniając << 

formularz zgłoszeniowy >>> 

 

Profil ekspozycji: 

 

Rolnictwo 

 

• Systemy zarządzania rolnictwem 

• Rolnictwo pionowe 

• produkty spożywcze i dodatki 

• Produkcja nasion 

• Sprzęt do kształtowania krajobrazu i nawadniania 

• Maszyny i narzędzia rolnicze 

• Szklarnie 

• Technologie nawadniania 

• Nawozy i pestycydy 

• Hodowla bydła / nabiału 

• Technologie ogrodnicze 

• Inżynieria Rolnicza i Doradztwo 

• Szkółki i ochrona upraw 

• Rolnictwo organiczne 

 

Drób 

 

https://formularze.kig.pl/pl/2022-10-17-saudia/


 

 

• Sprzęt i narzędzia dla drobiu 

 

• Produkcja i przetwarzanie drobiu 

• Pasza dla drobiu i środki medyczne 

• Sprzęt do karmienia 

• Wylęgarnia i inkubacja 

• Sprzęt do przetwarzania i obsługi jaj 

 

Żywność, Soki, Woda 

 

Żywność świeża, suszona i w puszkach 

 

• Produkty mięsne, drobiowe i rybne 

• Mleko, Przetwórstwo i produkcja nabiału 

• Przetwarzanie i produkcja soków 

• Oczyszczanie, butelkowanie i logistyka 

• Linie produkcyjne, obiekty i usługi logistyczne 

• Sprzęt i usługi związane z chłodzoną i mrożoną żywnością 

• Sprzęt ekspozycyjny i prezentacyjny POS 

 

Opakowania do żywności 

 

• Materiały i produkty opakowaniowe 

• Produkcja i przetwarzanie żywności 

• Maszyny i sprzęt pakujący 

• konserwowanie żywności 

 

Akwakultura 

 

• Maszyny i sprzęt do akwakultury 

• Materiały do hodowli akwakultury 

• Obiekty i usługi akwakultury 

• Usługi logistyczne akwakultury 

 

Technologie rolnicze 

 

• Drony rolnicze 

• Zdjęcia i analizy lotnicze 

• Automatyka rolnicza i rolnicza 

 

Interesują Cię międzynarodowe projekty?  >>> sprawdź kalendarz działań KIG – TUTAJ 

 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2022/03/Plan-dzialan-Biura-Wspolpracy-z-Zagranica-na-I-polrocze-2022-roku_aktualizacja-28.03.2022.pdf


 

 

 

 

 

 

  

  Firmy rodzinne w drodze budowania wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych 

https://docs.google.com/forms/d/1WzX0tp68AraD52ya3b7dTnid9RVDE80f9mvnLTLFYXk/viewform?edit_requested=true


 

 

  

https://rodzinywbiznesie.pl/


 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktualna sytuacja gospodarcza na całym świecie wywołuje zmiany w przepływie towarów i usług, 

znacząco wpływając na kierunki eksportu oraz importu z uwzględnieniem rynków, dotychczas w 

mniejszym stopniu obecnych w naszej zagranicznej wymianie handlowej. 

 

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrotną informację: czy 

jesteście Państwo zainteresowani podjęciem (lub kontynuacją) działań na rynku kubańskim i czy 

rozważylibyście możliwość uczestnictwa w misji do tego kraju w połowie listopada br. (Termin 

zsynchronizowany jest z wielobranżowymi targami FIHAV w Hawanie, 14 – 18.10.2022 r.) 

 

Będziemy wdzięczni za szybką zwrotną odpowiedź na powyższe pytanie. 

 

Szczególnie zachęcamy do kontaktu firmy z sektora rolno-spożywczego i zielonych technologii, ale mile 

widziane będą także firmy z innych branż gospodarki  (energetycznej, turystycznej, chemicznej, 

kosmetycznej, itp.) 

 

W przypadku odpowiedzi potwierdzającej chęć udziału w misji wyjazdowej, uprzejmie proszę o 

wypełnienie formularza ankiety w terminie do dnia 30 września 2022 r. 

 

Link do ankiety: https://formularze.kig.pl/pl/ankieta-kuba/  

  

Badanie zainteresowania rynkiem kubańskim 

https://formularze.kig.pl/pl/ankieta-kuba/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 II FORUM BUDOWLANE POLSKA-UKRAINA 

https://forms.monday.com/forms/ff944cafb97fa1ac8e68b0d8ac938427?r=use1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza organizuje misję przedstawicieli polskiego 

biznesu do Iranu w dniach 8  – 12 października 2022 r. Będzie to kolejna z szeregu misji gospodarczych 

planowanych we współpracy z Ambasadą RP w Teheranie, Iran Chamber of Commerce, Industry, Mines 

and Agriculture oraz Iran-Poland Joint Chamber of Commerce. 

Podczas pobytu delegatów w Teheranie planowane są spotkanie plenarne oraz sesje spotkań 

bilateralnych firm polskich i irańskich. Przewidywane są także wizyty w przedsiębiorstwach oraz 

instytucjach branżowych a także spotkanie informacyjne z pracownikami Placówki w Teheranie. Do 

udziału w jesiennej misji zachęcamy firmy zainteresowane nawiązaniem lub pogłębieniem kontaktów 

biznesowych na rynku irańskim. 

KIG wraz z irańskimi partnerami, przygotowuje program merytoryczny misji oraz zajmuje się obsługą 

logistyczną uczestników misji: rezerwacją przelotu Warszawa – Teheran – Warszawa, transportem 

lokalnym w Iranie, zapewnia opiekę organizacyjną oraz rezerwację hotelu, ubezpieczenie, wsparcie 

organizacyjne w rozmowach B2B, przygotowuje materiały promocyjne przeznaczone na spotkania. 

Uczestnicy misji pokrywają wymienione koszty obsługi organizacyjno-logistycznej udziału w misji, ale 

istnieje także możliwość zapewnienia logistyki w indywidualnym zakresie. 

Koszt udziału w misji wynosi 880,- EUR netto / delegat. Koszt biletu lotniczego ok. 4.000,- PLN 

netto/delegat; koszt ten może ulec zmianie w związku ze zmianą ceny i dostępności biletu lotniczego do 

Teheranu. 

Prosimy firmy zainteresowane udziałem w misji o pilne potwierdzenie na adres mailowy: 

mnowakowska@kig.pl  

Misja gospodarcza do Teheranu 

mailto:mnowakowska@kig.pl

