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Misje gospodarcze KIG online 
 

Informujemy, że wciąż można zgłaszać firmy do udziału w misjach gospodarczych online, o których 

więcej informacji znajduje się tutaj:  

 

Misje gospodarcze online 

 

Kalendarz misji gospodarczych online, które realizuje Biuro Współpracy z Zagranicą prezentuje się 

następująco: 

Wrzesień – Chiny, Malezja, Irak, Turcja, Botswana 

Październik – Korea Płd, Singapur, Arabia Saudyjska, RPA 

Podane terminy są terminami orientacyjnymi, które będziemy starali się dostosować do 

zapotrzebowania zgłoszonych firm. 

 

W ślad za zgłoszeniem zainteresowania danym rynkiem, które mogą Państwo określić w formularzu, 

pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą skontaktują się z Państwem. 

 

 

https://kig.pl/biuro-wspolpracy-z-zagranica-kig-zaprasza-na-misje-gospodarcze-online/
https://kig.pl/polsko-tureckie-forum-gospodarcze-online-16-09-2020/
https://kig.pl/misja-z-cape-town-western-cape-virtual-fresh-produce-b2b-mission-to-poland-29-10-2020-r/
https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-07-emisje/
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Szkolenia INCOTERMS 2020 

 

Szkolenie online INCOTERMS® 2020 

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo interpretować i stosować reguły handlu międzynarodowego?  

 

 

Zapraszamy na szkolenie online INCOTERMS® 2020 - jak rozumieć i stosować międzynarodowe reguły 

handlu. W programie szkolenia między innymi analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, która 

pozwoli uniknąć wielu kosztownych błędów oraz przyczyni się do bezkonfliktowej realizacji transakcji 

handlowych. Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich 

zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego.  

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

 

Szkolenie poprowadzi Jarosław Hermanowski, ekspert w zakresie INCOTERMS i jedyny w Polsce 

trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. 

 

Pierwsze szkolenie online INCOTERMS® 2020 w opinii uczestników: „To była spora dawka 

merytorycznej wiedzy wraz z praktycznymi wskazówkami na temat zasad handlu 

międzynarodowego”.  

 

Kolejne spotkania w terminach: 

22 września 

29 października 

25 listopada 

17 grudnia 

 

Szczegóły na naszej stronie internetowej, pod adresem: LINK 

 

INCOTERMS 2020 – zamów publikację 

 

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; 

https://formularze.kig.pl/pl/2020-05-28-incoterms/
https://kig.pl/szkolenie-online-incoterms-2020-%e2%88%92-jak-rozumiec-i-stosowac-miedzynarodowe-reguly-handlu/
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• 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. 

 

TURCJA-POLSKA Wirtualne spotkanie biznesowe 

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) wspólnie ze Stowarzyszeniem Tureckich 

Izb Przemysłowo-Handlowych i Giełd (TOBB) w dniu 16 września 2020 r. organizuje Forum 

Gospodarcze firm polskich i tureckich.  

 

Spotkanie w wersji on-line odbędzie się w godzinach od 10.00 do 12.00.  

 

Po krótkim omówieniu aktualnej sytuacji gospodarczej w wymianie handlowej pomiędzy obydwu 

krajami, firmy uczestniczące w spotkaniu odbędą indywidualne rozmowy bilateralne w następujących 

sektorach branżowych:  

 

• Sprzęt medyczny  

• Kosmetyki  

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/05/formularz_ZAMOWIENIE-Incoterms20202.doc
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• Artykuły chemiczne gospodarstwa domowego  

• Produkty tekstylne  

• Biotechnologia i farmaceutyki  

• Produkty rolno-spożywcze  

• Przemysł samochodowy  

• Sprzęt gospodarstwa domowego (AGD, art. elektryczne, bielizna pościelowa, stołowa)  

 

Do informacji jest załączony formularz. Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o 

wypełnienie formularza z zaznaczeniem branży, w ramach której chcecie Państwo przeprowadzić 

rozmowy dwustronne; wypełnione formularze zostaną przekazane stronie tureckiej w celu 

dopasowania rozmówców do potrzeb naszych przedsiębiorców.  

Z uwagi na konieczność starannego dopasowania rozmówców z wyprzedzeniem czasowym, prosimy o 

pilne zgłaszanie udziału i wypełnienie formularza.  

Do uczestników, którzy potwierdzą udział przesłane zostaną linki do rozmów w ramach poszczególnych 

branż. E-Forum odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM.  

 

REJESTRACJA ONLINE  

 

Informacji telefonicznie lub drogą mailową udziela:  

 

Maria Nowakowska,  

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej  

e-mail: mnowakowska@kig.pl,  

tel.: 22 – 6309783, 506 118 375.  

 

W Forum będą także uczestniczyć przedstawiciele Ambasad obydwu krajów oraz Polsko-Tureckiej Izby 

Przemysłowo Handlowej.  

Zapraszamy do udziału w spotkaniu. 

 

Misja gospodarcza online – RPA 
 

Krajowa Izba Gospodarcza oraz WESGRO – Cape Town & Western Cape Torurism, Trade & Ivestment 

Agency we współpracy Ambasadą RPA w Polsce, Forum Eksporterów Świeżych Produktów z Western 

Cape zapraszają do udziału w webinarium biznesowym i wirtualnych spotkaniach B2B z udziałem 

przedstawicieli firm południowoafrykańskich z Kapsztadu i Prowincji Zachodniego Przylądka 

reprezentujących sektor świeżych owoców i warzyw. 

 

https://formularze.kig.pl/pl/polsko-tureckie-forum-2020-09-16/
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Wirtualne spotkania B2B planowane są na 29 października 2020. Spotkania poprzedzone zostaną 

webinarium, podczas którego poruszone zostaną kluczowe tematy dotyczące biznesowymi relacji i 

wymiany handlowej między Polską a Prowincją Western Cape. 

 

Republika Południowej Afryki stanowi największą gospodarkę na kontynencie afrykańskim. Główną 

rolę odgrywa w niej sektor usług finansowych. Jest on najlepiej rozwinięty  i najnowocześniejszy w tej 

części regionu. Znaczący udział w PKB kraju mają handel i turystyka, usługi publiczne oraz transport i 

komunikacja. 

 

RPA jest drugim co do wielkości eksporterem owoców cytrusowych. Świeże owoce stanowią około 

35% eksportu produktów rolnych z RPA. Według najnowszych prognoz RPA wyeksportuje w 2020 r. 

rekordową ilość owoców cytrusowych. Szacuje się, że całkowity wzrost eksportu w porównaniu z 

rokiem poprzednim wyniesie 11%. Całkowity eksport pomarańczy, cytryn, mandarynek i grejpfrutów 

z Południowej Afryki w bieżącym roku osiągnie rekordowy poziom 2,31 mln ton. 

 

Oprócz cytrusów, eksport obejmuje m.in. owoce pestkowe, winogrona stołowe, owoce subtropikalne 

(awokado, liczi, mango, ananas, papaja) i owoce egzotyczne (melony, figi, granaty i inne) 

eksportowane do ponad 100 krajów. Południowoafrykańskie awokado trafia głównie do  Europy. 

 

Głównymi importerami owoców cytrusowych z Południowej Afryki jest Holandia, Wielka Brytania, 

Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Chiny. Specjalność eksportowa RPA to też 

warzywa (m.in. bataty, dynia piżmowa, orzech szary). 

 

Listę firm południowoafrykańskich biorących udział w spotkaniach B2B, oferujących świeże owoce i 

warzywa z Prowincji Western Cape i Cape Town przedstawimy w późniejszym terminie. 

 

Po wyborze partnerów do rozmów B2B przygotujemy program spotkań w formule wirtualnej. Firmy z 

Polski i RPA przeprowadzą indywidualne rozmowy B2B online. 

 

Do udziału w misji z Cape Town & Western Cape zapraszamy wszystkich importerów, detalistów, 

hurtowników, dystrybutorów i kupców świeżych owoców oraz warzyw do kontaktu i wstępnej 

deklaracji udziału w spotkaniach online z firmami z Western Cape. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

 

 

Inteligentny koszt na śmieci 
 

https://formularze.kig.pl/pl/2020-10-29-cape-town/
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Inteligentny kosz na śmieci, który prasuje, a także waży odpady. 

  

Główne zalety inteligentnego kosza: 

• Środki zabezpieczające przed obrażeniami przez mechanizm prasujący. Mechaniczna ochrona 

kosza przed wandalizmem. 

• W pełni certyfikowany produkt zgodny ze wszystkimi normami bezpieczeństwa użytkowania 

kosza w UE. 

• Gniazdo zbliżeniowe 

• Opcja zasilania z panelu słonecznego. 

• Optymalizacja tras i redukcja śladu węglowego. 

• Możliwość podłączenia do publicznej sieci oświetleniowej. 

• Informacje online o pojemności pojemników. 

• Każde prasowanie odpadów oszczędza pieniądze. Zwykle zbierano 4 kg śmieci z 90-litrowego 

kosza na śmieci. Dzięki Smart Be można zebrać 25 kg odpadów. 

• Raporty w czasie rzeczywistym o stanie kosza przez GPS lub WiFi. 

• Kosz może być używany jako hotspot WiFi dla obywateli. 

• Możliwość reklamy lub oznakowania w stylu wizualnym miasta lub organizacji. 

• Możliwość wykorzystania do odpadów ogólnych lub poddanych recyklingowi (papier / 

plastik) 

 

Bardziej szczegółowe informacje w załącznikach. 

 

Załączniki: https://transfer.kig.pl/B5DSEuOL  

 

Konkurs: Polsko-Niemiecka Nagroda 

Gospodarcza 

 

Z okazji 25-lecia swojego istnienia Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) po raz 

pierwszy ogłosiła konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną Polsko-Niemiecką Nagrodę 

Gospodarczą. 

 

 

 

Do konkursu zaproszone zostały firmy, którzy działają w szeroko pojętym polsko-niemieckim obrocie 

gospodarczym i na tym polu osiągnęły szczególny sukces, opracowały lub wdrożyły innowację, a także 

dały szczególny impuls rozwojowy w skali regionu lub kraju. 

 

szczegóły: https://ahk.pl/pl/glosowanie 

https://transfer.kig.pl/B5DSEuOL
https://ahk.pl/pl/glosowanie
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Badanie KIG i EUROCHAMBRES 

 

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! 

 

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. 

 

 

 

Oferty biznesowe z Czech 

 

Firma Gogrou s.r.o., która oferuje platformę do łączenia firm inżynieryjnych poszukuje partnera 

platformy w Polsce. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZHqH4zq-wlkdBaa48Jh0BvpZ6-tbXhAmug7uwLKg9Qv2dwQ/viewform
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Więcej informacji o platformie na stronie: 

https://www.youtube.com/channel/UC7QOj9QYECaCK1On8qHJiDg 

 

Czeska firma FUTTEC (https://www.futtec.cz/) poszukuje partnera/dystrybutora w Polsce. 

Firma chce wprowadzić na polski rynek nową technologię mikrofalową do trwałych napraw 

nawierzchni asfaltowych 

 

Kontakt: 

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG 

Anna Derbin 

+48 22 630 96 43 

adrebin@kig.pl 

 

Informacja o zmianach na placówkach 

dyplomatycznych 

 

Okres wakacji to okres zmian w placówkach dyplomatycznych. 

 Krajowa Izba Gospodarcza ściśle współpracuje z korpusem dyplomatycznym, w tym z dyplomatami 

zajmującymi się kwestiami ekonomicznymi, m.in. w ramach Klubu Radców Handlowych. 

Ostatnio otrzymaliśmy informacje o zmianach w ambasadach Belgii, Czech, Cypru, Finlandii, Grecji, 

Irlandii, Słowenii, Szwajcarii czy USA. 

Dyplomatom opuszczającym nasz kraj po zakończonej misji dziękujemy za współpracę w nadziei, że 

współpraca z KIG pomogła im poznać Polskę lepiej i pozostaną z nimi miłe wspomnienia. 

Nowo przybyłym życzymy, by szybko zaaklimatyzowali się w naszym kraju, oraz by sytuacja związana 

z pandemią pozwoliła na powrót możliwości organizacji spotkań interpersonalnych. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7QOj9QYECaCK1On8qHJiDg
mailto:adrebin@kig.pl
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Przegląd tygodnia Ambasady RP w Dar es Salaam 

  
 Tanzania 

 
Tanzania. Nadwyżka żywności w tym roku. Jak poinformował minister rolnictwa Tanzanii Japhet 

Hasunga na konferencji poświęconej planowaniu strategicznemu w nadchodzącym sezonie, która 

odbyła się w Dodomie 18 sierpnia br., Tanzania zapewniła sobie w tym roku bezpieczeństwo 

żywnościowe, a sektor rolny wypracował najwyższą w historii nadwyżkę żywności, na poziomie ok. 

124% konsumpcji. W sektorze zbóż spodziewane są zbiory kukurydzy na poziomie 6,4 mln ton, przy 

przewidywanej konsumpcji 5,7 mln ton. Jednocześnie osiągnięto historyczny rekord produkcji 

kukurydzy – 1,6 tony z hektara. Minister Hasunga zwrócił jednak uwagę na poważne straty w produkcji 

żywności przed zbiorami wywołane powodziami w regionach produkujących zboża, a także straty po 

zbiorach, które sięgają nawet 40% ziarna, powstałe wskutek gnicia, pasożytów i wirusów atakujących 

zboża niewłaściwie przechowywane przez większość (drobnych) rolników Tanzanii. 

 

Komentarz: Wyjątkowo dobry sezon w produkcji rolnej zbiega się w czasie z zaawansowaniem 

inwestycji polskich firm budujących infrastrukturę przechowywania ziarna kukurydzianego o łącznej 

pojemności ok. 500 tys. ton, jako że pierwsze kompleksy silosów mają być uruchamiane pod koniec br. 

Jest to o tyle istotne, że pozwolą one przechować nadwyżkę produkcji kukurydzy po okresie produkcji, 

znacząco zredukować straty po zbiorach, a także umożliwią sprzedaż ziarna, również w innych krajach 

regionu, w okresie niskiego sezonu produkcji i wysokich cen. Problemy, o których wspomniał na 

konferencji min. J. Hasunga – straty wywołane cyklami silnych deszczów i susz oraz b. niska w 

porównaniu do krajów rozwiniętych wydajność produkcji zbóż z hektara to, w naszej opinii, 

interesujący temat do dalszej dyskusji ze stroną tanzańską na okres finalizacji projektów ww. polskich 

firm. Potencjalnie ciekawe dla polskiego eksportu produktów i technologii mogą być kwestie związane 

z irygacją, ochroną zbóż po zbiorach oraz nowoczesnym zarządzaniem obrotem ziarnem, tym bardziej, 

że produkcja zboża w Tanzanii jest nierównomiernie rozłożona zarówno w sensie geograficznym, jak i 

czasowym.      

 

Tanzania. Szybki wzrost w rolnictwie i górnictwie związany z epidemią COVID-19. Zgodnie z danymi 

upublicznionego w ostatnich dnia raportu banku narodowego Tanzanii, dochody z sektora górnictwa 

w ostatnich 12 miesiącach zwiększyły się o prawie miliard USD, co wynika przede wszystkim ze wzrostu  
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wolumenu eksportu i ceny światowej złota, będącego tradycyjnie sposobem lokowania środków w 

okresach kryzysu. Z kolei eksport produktów rolnych, przede wszystkim zbóż, orzechów nerkowca, 

sizalu, kakao i owoców zwiększył się w tym okresie niemal dwukrotnie, z 518 mln USD do 1,02 biliona 

USD. Eksperci wskazują, że wynika to przede wszystkim z rezygnacji w wprowadzenia w Tanzanii 

lockdownu związanego z epidemią koronawirusa, co pozwoliło efektywnie produkować i eksportować 

w sytuacji, gdy konkurenci o podobnym profilu gospodarki zmuszeni byli wprowadzić środki 

bezpieczeństwa, które ją spowolniły. Komentatorzy ostrzegają jednak, że stopniowe znoszenie 

lockdownu przez inne państwa regionu doprowadzi do ograniczenia możliwości eksportowych 

Tanzanii. 

 

Komentarz: powyższe dane, jeśli potwierdzą je źródła niezależne, pozwalają dokonać wstępnej oceny 

kroków podjętych przez prezydenta Johna Magufuli i jego administrację wobec globalnej epidemii 

koronawirusa. Rezygnacja z wprowadzania lockdownu, decyzja o utrzymaniu tylko przez krótki okres 

ograniczeń w transporcie, komunikacji i handlu oraz powrót w czerwcu br. do normalnego 

funkcjonowania kraju były z punktu widzenia tanzańskiej gospodarki właściwe. Swoboda działania 

pozwoliła miejscowym eksporterom produktów rolnych i surowców naturalnych uzyskać przewagę nad 

konkurencją regionalną i globalną. Dzięki temu Tanzania chociaż częściowo zniwelowała straty 

wywołane zapaścią w sektorze turystyki, utrzymując rezerwę walut zagranicznych. Sygnały 

nieformalne, dochodzące do nas z sektora opieki zdrowotnej wskazują także, że przynajmniej w dużych 

miastach nie odnotowano w ostatnich miesiącach istotnie wyższej śmiertelności wywołanej 

zarażeniem COVID-19. O prawdopodobnych przyczynach tej sytuacji pisaliśmy we wcześniejszych 

przeglądach – to m. in. bardzo młoda populacja Tanzanii i obecność szeregu innych chorób zakaźnych, 

które już wcześniej ograniczyły liczbę potencjalnych ofiar koronawirusa.  

 

Jeśli obie powyższe tendencje utrzymają się, mogą mieć istotny wpływ na decyzje dot. ograniczeń 

funkcjonowania państwa i gospodarki podejmowane w przyszłości przez państwa regionu w obliczu 

globalnych epidemii.         
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Tanzania. Sektor rolnictwa przygotowuje się do udziału szczycie AGRF w Rwandzie. Przygotowanie 

konkretnej oferty dla inwestorów zagranicznych na szczyt Forum Afrykańskiej Zielonej Rewolucji 

(African Green Revolution Forum, AGRF) to jedyny sposób, aby właściwie wykorzystać to wydarzenie 

do przyspieszenia rozwoju i modernizacji sektora rolnego w Tanzanii, ocenił wiceminister rolnictwa 

tego kraju, prof. Siza Tumbo w trakcie spotkania przygotowawczego, które odbyło się 20 sierpnia br. w 

Dar es Salaam. Min. S. Tumbo wezwał dużych i średnich przedsiębiorców rolnych do przygotowania 

oferty obejmującej możliwości dzierżawy ziemi oraz tworzenia spółek joint-venture w sektorze rolnym. 

Obecnych na spotkaniu przedstawicieli Tanzańskiego Centrum Inwestycji (Tanzania Investment Centre, 

TIC) i najważniejszej uczelni rolniczej kraju – Universytetu Sokoine – wezwał natomiast do 

wypracowania pakietów informacyjnych, obejmujących zarówno zagadnienia warunków do uprawy 

rolnej, jak i ogólnych zachęt dla inwestorów zagranicznych w Tanzanii. 

 

 

Rwanda 

 

 

Szczyt AGRF odbędzie się (wirtualnie) w stolicy Rwandy, Kigali, w dniach 8-11 września br. 

Komentarz: Słaba jakość ofert i ograniczona zdolność do przygotowania wyczerpujących informacji dla 

inwestorów zagranicznych jest postrzegania przez ministerstwo rolnictwa Tanzanii jako jedna 

głównych przeszkód dla dopływu zagranicznego kapitału do niedoinwestowanego sektora rolnego 

kraju. Potwierdzają to obserwacje firm zagranicznych, także polskich. Do chwili obecnej władzom 

Tanzanii nie udało się wypracować np. jednego podręcznika zawierającego wszystkie istotne dla 

inwestorów w sektorze rolnym informacje. Sytuacji nie ułatwiają też częste zmiany aktów prawnych w 

obszarze rolnictwa i inwestycji zagranicznych – tylko w tym roku rząd zlikwidował kilkanaście opłat i 

podatków dla takich podmiotów, jednocześnie jednak wprowadzając 3 nowe. 

Do chwili obecnej do udziału w szczycie AGRF w Kigali zgłosiło się ponad 2 tys. podmiotów. Brak jednak 

informacji, jak wiele z nich pochodzi spoza Afryki i na ile wirtualna forma komunikacji pozwoli na 

nawiązanie konkretnych relacji biznesowych w realiach afrykańskich, gdzie do budowy zaufania 

potrzebne są relacje bezpośrednie.    
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Rwanda. Linie Rwandair wznawiają połączenia międzynarodowe. Od 21 sierpnia narodowy przewoźnik 

Rwandy – linie Rwandair wznowiły połączenia do Tanzanii, Kenii, Zambii, Demokratycznej Republiki 

Konga, Beninu i Gabonu, a także międzykontynentalne połączenie do Dubaju. Władze linii sygnalizują 

także zamiar uruchomienia w najbliższych tygodniach lotów do Londynu, Tel-Awiwu i Guangzhou. 

Lotnisko w Kigali włączyli lub planują włączyć do swojej siatki lotów również inni przewoźnicy - Brussels 

Airlines (Bruksela), Ethiopian Airlines (Addis Abeba) i South African Airways (Johannesburg). 

Pasażerowie podróżujący do Rwandy mają obowiązek okazać dowód negatywnego testu na 

koronawirusa z ostatnich 72 godzin, a następnie poddać się kwarantannie we wskazanych hotelach do 

chwili uzyskania negatywnego wyniku kolejnego testu wykonywanego na miejscu przez mobilne 

zespoły medyczne.  

Komentarz: uruchomienie lotów Rwandair w okresie, w którym władze w Kigali nie uporały się jeszcze 

z epidemią koronawirusa wynika m. in. z poważnych kłopotów finansowych tej linii, która przynosi 

straty pomimo wpompowania w nią kwoty ponad 2 mld USD w ostatnich 5 latach. Trudno w tej chwili 

ocenić, jak wznowienie lotów przez Rwandair wpłynie na siatkę połączeń innych operatorów – 

przykładowo, na chwilę obecną połączenie KLM z Amsterdamu do Dar es Salaam odbywa się z 

międzylądowaniem w Kigali. Samo otwarcie głównego rwandyjskiego lotniska na połączenia 

międzynarodowe jest natomiast elementem prowadzonych przez władze Rwandy działań na rzecz 

wznowienia kontaktów biznesowych i ponownego uruchomienia rozbudowanej infrastruktury 

konferencyjnej. Jak kilkakrotnie sygnalizował w ostatnich latach prez. Paul Kagame, rząd Rwandy ma 

ambicję uczynienia ze swojej stolicy najważniejszego hubu konferencyjno-biznesowego w Afryce 

Wschodniej.      
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Burundi 

 

Burundi. Burundyjskie władze zamierzają zażądać reparacji od Niemiec i Belgii. Na 36 mld EUR wycenił 

panel ekspertów powołany przez senat Burundi szkody poczynione społeczeństwu burundyjskiemu 

przez Niemcy w okresie kolonizacji (1885-1924), kiedy obszar ten stanowił część Niemieckiej Afryki 

Wschodniej. Ww. panel wycenia obecnie wartość szkód dokonanych przez Belgów w okresie ich 

zarządzania tym obszarem jako terytorium powierniczym (1924-1962), wliczając odszkodowania za 

dzieci ze związków mieszanych, które zostały z Burundi zabrane/porwane do wychowania w domach 

dziecka prowadzonych przez instytucje katolickie w Belgii. Odszkodowania miałyby objąć również 

zwrot dzieł sztuki zagrabionych przez oba państwa w ww. okresie. W przypadku Belgii władze Burundi 

nie wykluczają rezygnacji z części roszczeń w zamian za wsparcie finansowe i eksperckie w 

przygotowaniu nowych podręczników historii obszaru dzisiejszego Burundi, a następnie wprowadzenie 

ich także do belgijskiego programu nauczania. 

 

Źródło: Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (19-25 sierpnia 2020 r.) 


