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Szkolenie online INCOTERMS® 2020 - jak rozumieć 

i stosować międzynarodowe reguły handlu 

 

Zapraszamy na szkolenie online pn. INCOTERMS® 2020 – najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować 

i nie popełniać błędów. 

 

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich 

zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego. 

 

Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®,  

z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. 

Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2Zix78B  

 

 

 

 

  

https://bit.ly/2Zix78B
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https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
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Nowe zasady zwolnień z kwarantanny przy 
przekroczeniu granicy RP 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) uprzejmie 

informujemy, że z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę 

wewnętrzną, w ramach czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce 

lub w państwie UE lub EOG. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2ZgJbaq 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2WMMe8z   

 

Eksport jaj i produktów jajecznych do Tajlandii 

 

Ambasada RP w Bangkoku 7 maja br. przekazała decyzję strony tajskiej o zatwierdzeniu wzoru 

świadectwa zdrowia dla jaj i produktów jajecznych wywożonych z Polski do Królestwa Tajlandii. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2LFQWyy  

 

Eksport mleka i produktów mlecznych do Japonii 
utrzymany 

 

Sukcesem zakończył się proces renegocjacji wzoru świadectwa zdrowia dla mleka i produktów 

mlecznych eksportowanych na rynek japoński. Polscy producenci będą mogli kontynuować eksport 

swoich produktów. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2WKIOmQ   

 

 

https://bit.ly/2ZgJbaq
https://bit.ly/2WMMe8z
https://bit.ly/2LFQWyy
https://bit.ly/2WKIOmQ
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Państwa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej 
przyjęły wspólną deklarację solidarności  
i współdziałania w obliczu skutków pandemii 
COVID-19 

 

Wspólna strategia działania na czas po pandemii COVID-19 to efekt wirtualnego szczytu państw 

składających się na Inicjatywę Śródkowoeuropejską (Central European Initiative – CEI). W sercu 

przyjętej dziś przez państwa Europy Środkowej deklaracji znalazła się solidarność. Podczas spotkania 

przedstawicieli rządów państw Inicjatywy w randze premierów i ministrów Polskę reprezentowała 

wiceprezes rady ministrów, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3e6HmkD  

 

Program Inteligentny Rozwój - informacja  
o realizacji programu w kontekście panującej 
pandemii koronawirusa 

 

Przedsiębiorcy dotknięci kryzysem mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych na pokrycie 

bieżących wydatków, takich jak wynagrodzenia czy opłaty bieżących faktur. Komisja Europejska 

umożliwiła zwiększenie wysokości pożyczki, aż do 800 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2zVO9i0  

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3e43ewV   

 

 

 

https://bit.ly/3e6HmkD
https://bit.ly/2zVO9i0
https://bit.ly/3e43ewV


 

 

6 

 

SURE ratuje miejsca pracy 

 

Kraje członkowskie reprezentowane w Radzie UE zaakceptowały instrument SURE o wartości 100 mld 

euro. Poprzez system korzystnych pożyczek pomoże on w ochronie miejsc pracy i pracowników 

dotkniętych pandemią koronawirusa. Wsparcie finansowe dla państw członkowskich w ramach SURE 

będzie dostępne po dobrowolnym zaangażowaniu się i podpisaniu umów gwarancyjnych. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/2Ton1iH   

 

Konsultacje: jak promować unijną żywność? 

 

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie polityki dotyczącej promocji 

produktów rolnych i spożywczych w Unii Europejskiej. Będą one otwarte przez 18 tygodni. W ramach 

oceny bieżącej polityki konsultacje mają na celu zebranie reakcji obywateli i zainteresowanych stron 

na skuteczność i trafność obecnych środków, a także ich spójność z działaniem UE w innych obszarach 

oraz wartość dodaną wdrażania tej polityki na poziomie UE. 

 

➔ Czytaj więcej: https://bit.ly/3e9kCR3  

 

 Resolution on the new multiannual financial 
framework 
 

On 15 May 2020, the European Parliament adopted a motion for a resolution (505 votes in favour, 119 

against and 69 abstentions) on the new multiannual financial framework, demanding a massive 

recovery package focused on strengthening the EU economy through loans, grants direct payments for 

investment and equity, as well as by drawing EUR 2 trillion in size in private investment. The motion 

also mentions: 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Ton1iH
https://bit.ly/3e9kCR3
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• a Recovery and Transformation Fund to be financed through the issuance of long-dated 

recovery bonds guaranteed by the EU budget, maximising the headroom and subject to a 

repayment plan, and to be managed directly by the European Commission; 

• the frontloading of resources can help mitigate the immediate effects of the crisis, however 

its overuse will result in a weakened budget that will prevent the EU from investing in its 

common future, leaving it more vulnerable to further crises; 

• the need to reform of the EU own resources system, including the introduction of a basket of 

new own resources, through: 

o a common consolidated corporate tax base, 

o digital services taxation, 

o a financial transaction tax, 

o income from the emissions trading scheme, 

o a plastics contribution and a carbon border adjustment mechanism; 

o the abolition of all rebates and corrections, 

o the simplification of the VAT-based own resource, and 

o the use of fines and fees as extra revenue for the EU budget; 

• investments to be prioritised into the Green Deal, the digital agenda and achieving European 

sovereignty in strategic sectors, with a consistent industrial strategy and while shortening and 

diversifying supply chains and reorienting trade policies; including the creation of a new 

standalone European health programme; 

• Financial support for projects and beneficiaries should be compatible with the Treaties, state 

aid guidelines, the Paris Agreement, the EU’s climate neutrality and biodiversity objectives, 

and the fight against tax evasion, tax avoidance and money laundering. 

  

 

For more information, please consult the motion for a resolution here. The Commission is expected to 

present the recovery plan and the 2021-2027 Multiannual Financial Framework in the last week of 

May. 

 

➔ Źródło: Eurochambres  
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Przepisy dotyczące  wjazdu i wyjazdu pojazdów 
do/z Turcji (Aktualizacja) 
 

W ostatnim numerze „Kuriera BWZZ” ukazała się informacja od Ambasady Turcji w Polsce. 
Przesyłamy aktualizację jednego z punktów zawartych w tym artykule: 

 

TRANSIT VEHICLES AND DRIVERS PASSING THROUGH TURKISH BORDERS (…) 

4.The routes and stops for the transit vehicles to be transited will be determined by the customs 
administrations, and all vehicles to be transited will be exiting our country as soon as possible by 
following through the“ vehicle tracking system. (…) 

 

➔ Źródło: Ambasada Turcji w Polsce  

 

 

Solidarni z Biznesem 

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem). Akcja objęta została patronatem Ministerstwa 

Rozwoju RP. 

 

➔ Więcej informacji https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac 

 

 

 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
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Porównanie rozwiązań wspierających  biznes  
i zmniejszających konsekwencje pandemii  
COVID-19 w poszczególnych krajach  

 
NORWEGIA 

 

 

„Najgorsze już za nami” - w swoim wystąpieniu w sieci 13.05. prezes Norges Bank Øystein Olsen mówił  

o „niezwykle wysokiej niepewności” w norweskiej gospodarce w następstwie pandemii koronawirusa. 

Podkreślił, że pomimo drastycznego spowolnienia gospodarczego (największego od II w.ś.), nie ma 

potrzeby dalszego obniżania stóp procentowych, a główne wskaźniki gospodarcze sugerują, że 

„najgorsze jest już za nami” i że „koniunktura powinna odbić przed latem”. P. Olsen uważa, że norweska 

gospodarka jest dobrze przygotowana do radzenia sobie z kryzysem: banki mogą wytrzymać straty i 

mają zdolność pożyczkową, a rząd może zwiększyć wydatki ponad przewidziane w budżecie państwa 

dzięki Funduszowi Naftowemu. Wskazał również, że Norges Bank spodziewa się niewielkiego wzrostu 

płac i przejściowo wyższej inflacji w ciągu najbliższych 2 lat. Inflacja bazowa jest obecnie wyższa niż 

docelowy jej poziom (2% rok do roku) i może ona nieco wzrosnąć w nadchodzącym okresie z powodu 

słabej korony powodującej wzrost cen importu. Podczas gdy rząd zapewnia sektorowi naftowemu i 

gazowemu odroczenie podatku w wysokości 100 mld NOK, minister ropy naftowej i energii Tina Bru 

(H) ostrzega, że w przyszłości podatki na ropę naftową zostaną zaostrzone i pójdą w „bardziej 

ekologicznym kierunku”.  

 

Wzrost cen żywności w Norwegii w kwietniu br. - wg Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB), ceny 

żywności wzrosły o 1% od marca do kwietnia, przy czym ceny importowanych owoców i warzyw o ok. 

5%, także z powodu słabej korony. Ceny prądu, a także benzyny i oleju napędowego spadły. 

 

Liczba pasażerów linii lotniczych spadła o 91% - liczba pasażerów podróżujących przez lotnisko Avinor  

w kwietniu br. zmniejszyła się o 91% w porównaniu do ub. r. z powodu pandemii. Liczba lotów została 

zmniejszona o prawie 60%. 
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Norweski sport stracił ok. 1,5 mld NOK z powodu kryzysu epidemiologicznego - jedną z konsekwencji 

kryzysu jest to, że cztery na dziesięć drużyn sportowych rozważa trwałe ograniczenie swojej oferty.  

Na podstawie badania ujednolicających skutków gospodarczych, Norweska Federacja Sportowa 

przedstawiła 4 postulaty związane z projektem budżetu państwa:  

 

1) obowiązujące wsparcie powinno zostać przedłużone do 31.08. br. i obejmować rekompensatę za 

utratę dochodów dla klubów i drużyn (tj. jednodniowe wycieczki, przychody z wynajmu, składki od 

lokalnej społeczności biznesowej, opłaty parkingowe itp.);  

 

2) system rekompensat dla sektora biznesowego musi być szerszy, aby kluby i drużyny prowadzące 

działalność gospodarczą mogły zostać nim objęte;  

 

3) wsparcie w wys. 300 mln NOK dla zapewnienia płynności finansowej drużyn sportowych;  

 

4) pakiet działań o wartości 50 mln NOK dla sportowców i drużyn, które dotknięte zostały 

konsekwencjami przełożenia Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Oslo, MSZ RP 

 

 

FRANCJA 

 

 

14 bm. Premier Édouard Philippe ogłosił „bezprecedensowy” plan wsparcia dla francuskiego sektora 

turystyki, kultury i sportu o wartości 18 mld euro, dotkliwie dotkniętego kryzysem koronawirusa (90% 

podmiotów sektora nie prowadzi działalności od połowy marca br.) Po zakończeniu specjalnej sesji 

komitetu międzyministerialnego z udziałem przedstawicieli sektora Premier zadeklarował, że 

„Turystyka stoi przed prawdopodobnie największą próbą w swoich dziejach, podczas gdy jest to jeden 

z motorów francuskiej gospodarki, uratowanie tego sektora jest więc narodowym priorytetem. To co 

jest dobre dla turystyki jest często dobre dla Francji, to co uderza w turystykę uderza też we Francję”. 

Premier zapewnił Francuzów, że będą mogli wyjechać na wakacje w lipcu i sierpniu jeśli spędzą je we 

Francji, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia ograniczonych lokalnie restrykcji w zależności od 

dalszego przebiegu pandemii. Zachęcił Francuzów do rezerwowania wakacji letnich, podkreślając 

jednocześnie, że hotele podjęły zobowiązanie do całkowitego zwrotu wpłaty w przypadku konieczności 

odwołania wypoczynku spowodowanego powrotem koronawirusa. Poniżej najważniejsze punkty 

planu wsparcia sektora turystyki: 
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o Przedłużenie dostępności środków z Funduszu Solidarności (wspiera mikroprzedsiębiorstwa, 

najmniejsze przedsiębiorstwa i wolne zawody) dla przedsiębiorców z branży turystyki, 

eventowej, kultury i sportu aż do końca 2020 r. Dostęp do Funduszu Solidarności zostanie 

rozszerzony także na nieco większe przedsiębiorstwa tzn. do 20 zatrudnionych i 2 mln euro 

przychodów. Wysokość udzielonej pomocy będzie mogła sięgnąć 10 tyś. euro. 

o Wzmocnienie mechanizmu pożyczek gwarantowanych przez państwo - Premier zapowiedział 

uruchomienie nowych pożyczek, bardziej korzystnych dla przedsiębiorców, które uwzględniać 

będą zjawisko sezonowości istotne w sektorze turystyki.  

o Zwiększenie koperty państwowego banku inwestycyjnego BPI France na pożyczki dla sektora 

turystyki do 1 mld euro, z obecnych 250 mln euro.  

o Możliwość przesunięcia o 12 m-cy przez banki miesięcznych spłat pożyczek dla MSP sektora.  

o Do tej pory spłata przesuwana było o 6 m-cy.   

o Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców za okres od 

marca do czerwca. Zapowiedziano przedłużenie tego zwolnienia o ile przedłuży się okres 

zamknięcia przedsiębiorstw. Wartość ww. zwolnienia szacuje się na 2,2 mld euro. 

o Przedłużenie finansowanego przez rząd częściowego bezrobocia dla przedsiębiorstw z sektora 

turystyki, które będą mogły korzystać z mechanizmu tzw. częściowego bezrobocia aż do końca 

września, a nawet dłużej w przypadku gdyby sytuacja się nie poprawiała.   

o Anulowanie opłat czynszowych dla MŚP z branży turystyki, eventowej, kultury i sportu w 

okresie zamknięcia administracyjnego w przypadku gdy wynajmującym lokal jest państwo lub 

jego agencje. 

o Możliwość obniżenia podatku od pobytu w lokalu turystycznym przez samorządy terytorialne, 

które będą mogły także ewentualnie zwolnić przedsiębiorstwa turystyczne z 2/3 podatku  

o od nieruchomości. Państwo w takim przypadku pokryje połowę utraty wpływów.   

o Utworzenie tzw. „jednego okienka” dla przedsiębiorców sektora turystycznego w formie 

strony https://www.plan-tourisme.fr/. 

o Wzmocnienie planu inwestycyjnego: państwowe Bpifrance oraz Banque des Territoires 

zainwestują w przedsiębiorstwa turystyczne ponad 1,3 mld euro, co w połączeniu z innymi 

źródłami finansowania powinno dać całkowite inwestycje rzędu 6,7 mld euro. 

o Opracowanie 7 protokołów sanitarnych dla branży turystyki, eventowej, kultury i sportu. 

o Uruchomienie kampanii komunikacyjnej od czerwca 2020, w koordynacji z aktorami 

publicznymi  

o i lokalnymi w celu wsparcia ożywienia sektora turystyki. 

o Zwiększenie dziennego limitu bonów na posiłki – zob. poniżej. 

 

Ponadto, Premier zapowiedział, że decyzja o dacie ponownego otwarcia restauracji, kawiarni i barów 

zostanie podjęta około 25 maja, przy czym w „zielonej strefie”, obejmującej większość kraju poza 

regionem paryskim i wschodem kraju, datą otwarcia będzie prawdopodobnie 2 czerwca br.  
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W najbliższych dniach ma zostać także ogłoszony „plan turystyki socjalnej”, który ma pozwolić 

skorzystać z wypoczynku uboższym Francuzom.  

 

Sektor turystyki odpowiada we Francji za ok. 7,4% PKB oraz 2 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc 

pracy. Francja jest światowym numerem 1 pod względem odwiedzin turystów z zagranicy. W 2019 

odnotowano przyjazd 89 mln turystów. Ambicje FR sięgają jednak wyższego poziomu, gdyż wg strategii 

z 2016 rząd planował osiągnięcie poziomu 100 mln przyjeżdżających do 2020. Kryzys związany z 

pandemią koronawirusa pokrzyżował te ambitne plany. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Paryżu, MSZ RP 

 

 

NIDERLANDY 

 

 

Największy spadek PKB od 11 lat - wstępne dane Centralnego Biura Statystycznego (CBS) pokazują, że 

po 23 kwartałach systematycznego wzrostu, w I kw. br. holenderska gospodarka skurczyła się o 1,7%.  

To największy kwartalny spadek od I kw. 2009 r. Zdaniem CBS, spadek ten wynika głównie z załamania 

się (największego od 1987 r.) wydatków konsumenckich, o 2,7% niższych w pierwszych trzech 

miesiącach br., w porównaniu z IV kw. 2019 r. Konsumenci wydawali mniej na usługi i odzież, a więcej 

na żywność. Spadek zanotowano również w odniesieniu do wydatków rządowych (o 1,4%); inwestycji 

(o 1,1%), importu (o 3%, zwłaszcza odzieży, pojazdów i minerałów, a także ropy i gazu z RU i Norwegii) 

i eksportu (3,5%). Największy od lat spadek eksportu (w szczególności środków transportu i maszyn) 

prawdopodobnie pogłębi się w II kw. br. Wzrost wykazał jedynie eksport w branży petrochemicznej. 

Biuro podkreśla, że od drugiej połowy marca br. globalny wybuch pandemii i wprowadzenie środków 

zapobiegawczych spowodowały bezprecedensowy spadek aktywności gospodarczej, wprowadzając ją 

w stan załamania.  

 

Spadek produkcji - choć w I kw. br. odnotowano go niemal we wszystkich sektorach, to nie we 

wszystkich był on równie głęboki. Największe spadki (w porównaniu z poprzednim kwartałem) 

zarejestrowano w sektorach: kultury, rekreacji i sportu (o 7,1%); rządowym, edukacji i opieki 

zdrowotnej (o 4%) oraz handlu, transporcie i gastronomii (o 3,4%). „Pozytywną wartością odstającą” 

był sektor budowlany, (wzrost o 5,5% i o 3,1% r/r). 
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Rekordowy spadek liczby wolnych miejsc pracy - jak informuje Statistics Netherlands, w I kw. br. liczba 

wolnych miejsc pracy w NL spadła o rekordowe 60 tys., znacznie zwiększając napięcie na rynku pracy.  

Firmy zarejestrowane w rajach podatkowych otrzymują rządową pomoc - budzi to sprzeciw związków 

zawodowych i ugrupowań opozycyjnych (w tym Zielonej Lewicy), nawołujących do ich wykluczenia z 

możliwości ubiegania się o państwowe wsparcie poprzez wpisanie na specjalnie utworzoną w tym celu 

„czarną listę”. W tym kontekście przywoływane są przykłady DK, FR i PL, które to kraje przedstawiły 

regulacje mające na celu uniemożliwienie przedsiębiorstwom zarejestrowanym w międzynarodowych 

rajach podatkowych otrzymywania pomocy rządowej. Według nieoficjalnych informacji, postulaty ww. 

krytyków przyznawania rządowej pomocy tego typu firmom, nie zostały uwzględnione przez radę 

ministrów, głównie z powodu skutecznego lobbingu dużych holenderskich firm, mających również 

oddziały działające w jednym z krajów znajdujących się na „czarnej liście” rajów podatkowych UE. 

 

Banki: 11,4 mld. euro dla 171 tys. klientów - wg Holenderskiego Stowarzyszenia Banków (NVB), od 

wybuchu kryzysu koronawirusowego holenderskie banki zaoferowały pomoc w wysokości 11,4 mld 

euro prawie 143 tysiącom przedsiębiorstw i 28 tysiącom indywidualnych konsumentów, co oznacza 

wzrost o 4 miliardy euro od 1 maja br.  

 

Rząd ograniczy wzrost czynszów - zapowiedziano, że na inwestycyjnych właścicieli nieruchomości w 

całej NL zostaną „nałożone surowsze kontrole pod kątem opłacanego czynszu”. Mają one za sobą 

pociągnąć wprowadzenie środków mających na celu ograniczenie możliwość właścicieli nieruchomości  

do podniesienia czynszu o ponad 2,5% powyżej poziomu inflacji w skali rocznej. W efekcie zmiany 

wyrównają maksymalny roczny wzrost czynszów najemców w sektorze prywatnym z czynszami 

opłacanymi przez mieszkańców mieszkań socjalnych. 

 

➔ Źródło: Ambasada RP w Hadze, MSZ RP 
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TANZANIA 

 

 

Tanzania przywraca międzynarodowy ruch lotniczy i znosi wymóg kwarantanny, bo „gospodarka jest 

najważniejsza”. Środki te mają przyciągnąć z powrotem turystów do kraju, w którym sektor ten 

odpowiada za 17,6% PKB. Ponadto, podczas przemówienia w trakcie mszy w ewangelickim kościele 

luterańskim w swojej rodzinnej miejscowości Chato prezydent Magufuli przyrównał koronawirusa do 

innych chorób wirusowych, jak AIDS i odra, które są w Tanzanii na stałe, i do obecności których 

Tanzańczycy musieli się przyzwyczaić. Ocenił, że życie i gospodarka muszą się toczyć swoim trybem, bo 

ogłoszenie blokady oznaczałoby uśpienie gospodarki, brak dochodów i „odwołanie mszy”. Stwierdził 

też, że Tanzania ma i chce mieć przyjazne stosunki ze swoimi sąsiadami, ale „gospodarka jest 

najważniejsza”. Prezydent ogłosił, że ani blokada ani zamknięcie granic nie mieści się w jego 

repertuarze środków mających ograniczyć rozprzestrzeniania koronawirusa. Stwierdził, że zemknięcie 

granic z sąsiadami wpłynie negatywnie na ich gospodarki (zarówno z uwagi na port w Dar es Salaam 

jak też na fakt, że Tanzania eksportuje artykuły żywnościowe). Magufuli przyznał, że jego syn miał 

koronawirusa, ale poddał się samoizolacji, „inhalował się ziołami, jadł cytryny, imbir i wyzdrowiał”. 

Magufuli oświadczył, że liczba przypadków koronawirusa w Tanzanii dramatycznie spadła. Nie podał 

jednak szczegółowych danych. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (13 – 19 maja 2020 r.) 

 

 

RWANDA 

 

 

RwandAir dostarczy cargo z Tanzanii. Rwandair chce w najbliższym czasie skoncentrować się na 

ładunkach towarowych, ze względu na zawieszenie lotów pasażerskich. W ub. wtorek RwandAir 

zainaugurował loty towarowe (transport ryb) z Mwanzy w Tanzanii do Brukseli. 

 

Rwanda-Francja. Kluczowy podejrzany o finansowanie ludobójstwa przeciw Tutsim aresztowany we 

Francji. Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych (The United 

Nations Residual Mechanism for Criminal Tribunals, IRMCT) ogłosił w sobotę, że Félicien Kabuga – 

jeden z najbardziej poszukiwanych zbiegów na świecie, który jest domniemaną czołową postacią w 

ludobójstwie w 1994 r. przeciwko Tutsim w Rwandzie – został aresztowany przez francuskie władze.  
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Aresztowanie jest efektem współpracy Francji z biurem prokuratora IRMCT. Kabuga zostanie 

prawdopodobnie przekazany IRMCT po zakończeniu odpowiednich procedur przez władze francuskie. 

Schwytanie Kabugi właśnie we Francji jest o tyle zaskakujące, że podejrzewano, że ukrywa się on w 

Kenii. Okazało się jednak, że żył w bloku w Asnieres-sur-Seine pod opieką swoich dzieci pod fałszywym 

nazwiskiem od kilku lat. 

 

W 1997 r. Międzynarodowy Trybunał Karny ONZ w Rwandzie postawił Kabudze siedem zarzutów 

związanych z ludobójstwem w 1994 r. przeciwko Tutsim w Rwandzie. Za jego schwytanie wyznaczono 

nagrodę w wysokości 5 mln USD. Kabuga, bogaty biznesmen z grupy etnicznej Hutu, jest 

domniemanym jednym z głównych sponsorów ludobójstwa w Rwandzie. Rzekomo finansował 

bojowników, którzy dokonywali masakr. Założył również i ufundował słynne Radio Télévision Libre des 

Mille Collines, które zachęcało ludzi do poszukiwania i zabijania każdego Tutsi. 

 

Reagując na aresztowanie, minister sprawiedliwości Rwandy Johnson Busingye powiedział, że fakt, że 

Kabuga został aresztowany we Francji, a francuskie organy ścigania współpracowały w jego 

aresztowaniu, to „kolejny wyższy poziom relacji” między dwoma państwami. Relacje rwandyjsko-

francuskie zawsze były napięte, ze względu na przypisywaną przez władze w Kigali rolę Francji we 

wspieraniu Hutu przed ludobójstwem. W ostatnich latach relacje ulegają jednak stopniowej poprawie. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (13 – 19 maja 2020 r.) 

 

 

BURUNDI 

 

 

•        Burundi. Jutro (20 maja) odbędą się wybory prezydenckie. Kampania wyborcza zakończyła się w 

niedzielę. W całym kraju jest 36 tys. komisji wyborczych. Atmosfera przed wyborami jest napięta, a 

rezultat nie jest przesądzony. Wiece wyborcze kandydatów rządzącej partii CNDD-FDD, Evariste’a 

Ndayishimiye, i opozycyjnej CNL, Agathona Rwasy, przyciągały podobną liczbę zwolenników. 

Niezależne źródła informują o licznych naruszeniach praw człowieka, istnieją obawy o nasilenie tarć w 

dniu wyborów lub dzień po ich przeprowadzeniu. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, wybory 

nie będą obserwowane przez EAC z uwagi na obowiązek kwarantanny. 
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•        Szef WHO w tym kraju i jego współpracownicy uznani za persona non grata. W liście skierowanym 

do afrykańskiego biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 12 maja burundyjskie Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych ogłosiło, że wydala z kraju Waltera Kazadiego Mulombo, przedstawiciela WHO w 

Burundi i trzech innych ekspertów z tej instytucji. Wszyscy zostali uznani za persona non grata i musieli 

opuścić kraj przed 15 maja. Nie wydano oficjalnego wyjaśnienia dot. wydalenia całego zespołu WHO 

odpowiedzialnego za wspieranie Burundi w odpowiedzi na COVID-19. 

Komisja śledcza ONZ ds. Burundi wydała oświadczenie, w którym głęboko ubolewa nad tą decyzją. 

Komisja wyraziła również zaniepokojenie decyzją władz Burundi o niewdrażaniu zaleceń dotyczących 

dystansowania społecznego, podczas gdy zgromadzenia w ramach kampanii wyborczej przyciągały 

tysiące ludzi. 

   

•        W kwietniu powróciło do Burundi kolejne 2500 dobrowolnych repatriantów z Tanzanii. Ostatni 

konwój z Nduta/Nyarugusu do Gitary liczył 304 osoby. Według IOM coraz więcej osób korzystało z 

nieformalnych przejść granicznych między Tanzanią a Burundi. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (13 – 19 maja 2020 r.) 

 

 

MALAWI 

 

 

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres potępił przemoc polityczną w Malawi przed nowymi 

wyborami prezydenckimi, w wyniku której dwoje ludzi straciło życie. Rzecznik prasowy Guterresa 

powiedział, że szef ONZ wyraził zaniepokojenie narastającą przemocą i złożył kondolencje rodzinie 

zmarłych. Rzecznik policji Malawi James Kadadzera powiedział, że trwa postępowanie ws. ataku na 

siedzibę partii UTM w Lilongwe na początku maja 2020 r. Przypadkowymi ofiarami podpalenia biura 

była mieszkająca w pobliżu 8-osobowa rodzina. W wyniku odniesionych ran zmarło dziecko i jego 

matka. 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (13 – 19 maja 2020 r.) 
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REGION EAC 

 

Spotkanie EAC ws. koronawirusa bez Tanzanii i Burundi. Na ubiegłotygodniowym wirtualnym spotkaniu 

szefów państw Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC) przywódcy czterech państw członkowskich 

zgodzili się przyjąć zharmonizowany system certyfikacji i wymiany wyników testu na COVID-19. 

Szefowie państw partnerskich EAC polecili właściwym ministrom, aby sfinalizowali i przyjęli cyfrowy 

system nadzoru i śledzenia  kierowców ciężarówek w związku z rosnącą liczba osób zakażonych na 

trasach międzynarodowych (problem dotyczy w szczególności przewoźników tanzańskich). Kagame 

powiedział swoim partnerom, że utrzymanie przepływu handlu w regionie jest niezwykle ważne. W 

spotkaniu nie uczestniczyli prezydenci Burundi i Tanzanii. Minister SZ Rwandy, Vincent Biruta 

powiedział prasie, że Tanzania i Burundi nie były obecne z ich „osobistych powodów”. Biruta 

przypomniał, że Burundi poinformowało EAC o rezygnacji z udziału w jakichkolwiek spotkaniach 

blokowych do chwili przeprowadzenia wyborów i że wznowi swój udział po 25 maja. Minister Spraw 

Zagranicznych Tanzanii, Palamagamba Kabudi oświadczył, że spotkanie EAC dotyczyło państw 

północnego korytarza (Northern Corridor) EAC, więc Tanzania nie uznała uczestnictwa za konieczne. 

Północny korytarz to zwyczajowa nazwa pasa transportowo-logistycznego prowadzącego od 

kenijskiego portu w Mombasie do Ugandy, Sudanu Południowego, Rwandy, Burundi i DRK. Port w Dar 

es Salaam jest punktem początkowym tzw. centralnego korytarza prowadzącego do tych samych 

krajów (Central Corridor). 

 

➔ Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (13 – 19 maja 2020 r.) 

 


