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Nr 44-14/2020                                   Warszawa, 2020-09-25 / piątek 

 

W dzisiejszym numerze 
 

1. Ryzyko Walutowe dla importerów i eksporterów (webinarium) 

2. Turniej golfa – 6 edycja KIG OPEN 

3. Kenya Virtual Expo 2020 

4. Oferty biznesowa z Izraela 

5. Misje gospodarcze KIG online 

6. Szkolenia INCOTERMS 2020 

7. INCOTERMS 2020 – zamów publikację 

8. POLSKA-IRAN Wirtualne spotkanie gospodarcze 

9. Misja gospodarcza online - RPA 

10. Badanie KIG i Eurochambres 

11. Zaproszenie MSZ na spotkanie nt. projektu EUTF w Libii 

12. Solidarni z Biznesem 

 
Ryzyko Walutowe dla importerów i eksporterów 
(webinarium) 

 

 

Brak szklanej kuli nie jest przeszkodą, kiedy prognozy tworzą eksperci Western Union Bank.  

 

Podczas ostatniego webinarium o tematyce ryzyka walutowego, które odbyło się 9 kwietnia 2020 Piotr 

Majka z Western Union Bank trafnie przewidział późniejsze osłabienie się USD oraz umocnienie PLN. 

Można to zaobserwować na grafikach w załączniku.  

Zatem, jeżeli jesteś zainteresowany tym, co o rynku walutowym autor prognoz sądzi obecnie i chcesz 

zabezpieczyć siebie i swój biznes przed ryzykiem walutowym, zapisz się na bezpłatne webinarium, 

które odbędzie się 21 października 2020 w godzinach 11.00-12.00. 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

 

Więcej informacji: LINK 

 

 

https://formularze.kig.pl/pl/2020-02-25-ryzyko-walutowe/
https://kig.pl/ryzyko-walutowe-w-handlu-zagranicznym-dla-importerow-i-eksporterow-w-dobie-koronawirusa-webinar/
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Turniej golfa – 6 edycja KIG OPEN 

 

Szanowni i Drodzy Państwo, 

Drodzy Przyjaciele Golfiści, 

 

Mam przyjemność przekazać, ze 6-ta edycja KIG OPEN 

zostanie zorganizowana w tym roku w klubie First 

Warsaw Golf & CC w dniu 10 października 2020. 

Zapraszam do rejestracji via załączony link. Licząc na 

spotkanie w Rajszewie serdecznie pozdrawiam. 

 

Ladies and Gentlemen, 

Dear Friends, 

 

I have the pleasure to inform you that the 6th edition 

of KIG OPEN will be organized this year at First Warsaw 

Golf & CC on the 10th of October 2020. You are invited 

to make a registration.  

  

https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/v27/#/5357/info  

  

Hope to meet you at FWGCC in Rajszew 

 

Kenya Virtual Expo 2020 

 

KENYA VIRTUAL EXPO 2020 is the perfect online platform for companies around the world to meet, 

showcase their products and services, and interact with the largest distributors, suppliers, and 

importers from across Kenya, Eastern Africa and the Central African regions. 

 

Booths are packed with features that Leads/Buyers can interact with in Virtual Trade Fair. You can host 

images, documents, data sheets, and play videos to bring your booth to life. 

 

 

 

 

https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/v27/#/5357/info
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Each confirmed exhibitor will be entitled to 100 importers contact details much before the event & 

invite them to their booth. 

 

Exhibiting Options starts from US$ 750. 

 

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION 

 

Oferty biznesowe z Izraela 
 

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem ofert biznesowych z Izraela przesłanych przez Federację 

Izb Gospodarczych w Izraelu. Więcej szczegółów: LINK 

 

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. 

 

 

 

http://brightexhibitions.com/sendy/l/zjU892wez763SF39My7f892b2vFA/SzTUNJYJRdzNL04TgaBZTg/8xvpbpnkUa7nfXUvdCgRgQ
https://transfer.kig.pl/JZQePqqL
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/


 

 

4 

 

 

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 

 

 

 

 

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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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; 

• 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. 

 

 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/05/formularz_ZAMOWIENIE-Incoterms20202.doc
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IRAN – POLSKA Wirtualne spotkanie gospodarcze 

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) wspólnie z Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, 

Górnictwa i Rolnictwa (ICCIMA), przy wsparciu Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej, w dniu 7 

października 2020 r. organizuje polsko-irańskie E-Forum gospodarcze. 

E-Forum odbędzie się w wersji on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM, w języku angielskim.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

 

Ze strony irańskiej w wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele ICCIMA – Iran Chambers of 

Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Irańskiej Organizacji Handlowej, Urzędu Celnego, 

Ministerstwa. 

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli obydwu Placówek Dyplomatycznych: Ambasady 

RP w Teheranie oraz Ambasady Iranu w Warszawie. 

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację online na podanym linku: 

REJESTRACJA 

wraz z  pytaniami, które chcieliby Państwo zadać stronie irańskiej. 

Pytania prosimy sformułować w języku angielskim; zostaną one przekazane stronie irańskiej. 

 

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 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://formularze.kig.pl/pl/2020-09-23-iran/
mailto:mnowakowska@kig.pl
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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.  

Wirtualne spotkania B2B planowane są w dniu 29 października 2020 i poprzedzone zostaną 

webinarium, na którym poruszone zostaną kluczowe tematy dotyczące biznesowymi relacji i wymiany 

handlowej między Polską a Prowincją Western Cape.   

Lista firm południowoafrykańskich biorących udział w spotkaniach B2B, z Prowincji Western Cape i 

Cape Town [PDF] 

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

Polski i RPA przeprowadzą indywidualne rozmowy B2B online. 

 

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, przy czym 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.  

Specjalność eksportową RPA stanowią także warzywa (m.in. bataty, dynia piżmowa, orzech szary).  

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych importerów, detalistów, hurtowników, dystrybutorów, 

agentów i kupców świeżych owoców i warzyw do kontaktu i deklaracji udziału w spotkaniach on line                

z firmami z Western Cape (RPA).  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

Lista firm południowoafrykańskich biorących udział w spotkaniach B2B, z Prowincji Western Cape i 

Cape Town [PDF]  

 

https://formularze.kig.pl/pl/2020-10-29-cape-town/
https://transfer.kig.pl/OMZGag2k
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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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZHqH4zq-wlkdBaa48Jh0BvpZ6-tbXhAmug7uwLKg9Qv2dwQ/viewform

