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KIG i MSZ wspierają polską gospodarkę za granicą 
 

W dniu 25 marca 2021 r. w gmachu MSZ, Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG Marek Kłoczko i Paweł 
Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podpisali porozumienie w sprawie 
współpracy w obszarze wspierania promocji polskiej gospodarki za granicą. 

 

Wiceprezes Kłoczko w trakcie ceremonii podpisania, podkreślił, że KIG i MSZ od zawsze łączyła dobra 
współpraca: „Profesjonalna i efektywna promocja polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej to nasz 
wspólny cel. Łącząc siły, wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie i kontakty, możemy zdziałać więcej i to na 
coraz trudniejszych i odleglejszych rynkach. Umiędzynarodowienie gospodarki jest jednym z kluczowych 
warunków rozwoju i dobrobytu.” 

 

Wiceminister Jabłoński, podkreślił, że współpraca administracji i samorządu gospodarczego to dobra 
praktyka: „Wsłuchujemy się w oczekiwania polskich eksporterów i inwestorów. Zawarte dzisiaj 
Porozumienie z Krajową Izbą Gospodarczą pozwoli lepiej wykorzystać synergię miedzy naszymi 
instytucjami, dzięki czemu będziemy jeszcze efektywniej wzmacniać potencjał polskich przedsiębiorstw na 
rynkach zagranicznych. Sformalizowanie naszej współpracy pozwoli też na skuteczniejsze promowanie 
polskiej marki. Dokonaliśmy przeglądu dotychczasowych efektów współpracy między MSZ a samorządem 
gospodarczym; na podstawie tych doświadczeń uaktualniamy zasady naszej współpracy. Dzięki temu 
będziemy mogli oferować polskim firmom pomoc zgodnie z ich oczekiwaniami, uszytą na miarę” 

 

Krajowa Izba Gospodarcza została tym samym partnerem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i 
przedstawicielstw dyplomatycznych przy realizacji przedsięwzięć promujących polską gospodarkę. Obie 
instytucje będą współdziałać przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych zarówno w kraju, jak i za 
granicą oraz regularnie wymieniać informacje oraz dobre praktyki nt. planowanych wydarzeń. 

 

Galeria: https://kig.pl/kig-i-msz-wspieraja-polska-gospodarke-za-granica/  

  

https://kig.pl/kig-i-msz-wspieraja-polska-gospodarke-za-granica/


 

 

 

 

INCOTERMS 2020 – zamów publikację 
 

INCOTERMS to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, w tym koszty, ryzyko 

i inne praktyczne aspekty przekazania towarów pomiędzy sprzedającym akupującym: 

 

• 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 bezkonfliktowozrealizować 

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. 

mailto:aderbin@kig.pl
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/05/formularz_ZAMOWIENIE-Incoterms20202.doc


 

 
 

 

The Hotel Show Dubai 2021 
Krajowa Izba Gospodarcza i MK Business Link Sp. Z o. o., wyłączny przedstawiciel The Hotel Show Dubai w Polsce, zapraszają 

przedsiębiorców do udziału w Polskim Pawilonie Promocyjnym podczas edycji 2021. The Hotel Show Dubai 2021  zaplanowane 

są w terminie 31 maja – 2 czerwca 2021 r. 

 
Polska została partnerem strategicznym targów, a swoje uczestnictwo w tym wydarzeniu zapowiedziało 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii RP. W związku z ogromną ilością planowanych projektów hotelowych w regionie a 
także międzynarodowych wydarzeń, takich jak EXPO2020 i innych które będą miały miejsce na Bliskim Wschodzie w latach 2021 
– 2022, edycja 2021 zapowiada się jeszcze bardziej interesująco! 

 
Wydarzenie odwiedzają m.in. właściciele hoteli i sieci hoteli, przedstawiciele najwyższych władz w ZEA i poszczególnych 

Emiratów, architekci, projektanci wnętrz, szefowie kuchni, kierownicy ds. wyposażenia, managerowie restauracji. 

 
Powierzchnia Polskiego Pawilonu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i MK Business Link – 50 m2 będzie 

współdzielona przez 7 firm. Zabudowa wykonana zostanie według specjalnego projektu z uwzględnieniem sugestii 

wystawców. 

 
Każdy Wystawca w ramach swojego udziału w 50-cio metrowym Polskim Pawilonie będzie miał możliwość promocji swojej 

oferty, ekspozycji swojego logotypu oraz materiałów marketingowych, bezpośredniej prezentacji swojego produktu i rozwiązań 

potencjalnym partnerom, skorzystania z wybranych targowych narzędzi marketingowych i promocyjnych. 

 
 Zobacz szczegółowe informacje dotyczące udziału w targach 

 

Zapoznaj się z ofertą BWzZ KIG 

 
Zachęcamy do korzystania z usług świadczonych przez Biuro Współpracy z Zagranicą KIG w zakresie internacjonalizacji polskich 

przedsiębiorstw, w tym: seminariów i zagranicznych misji gospodarczych – aktualnie w formule online, usług kojarzenia polskich 

i zagranicznych partnerów B2B, szkoleń dla eksporterów i innych działań skierowanych na poszukiwanie nowych rynków i 

partnerów zagranicznych. Zapraszamy także do korzystania z informacji dla eksporterów publikowanych w naszym 

„Kurierze” oraz „Newsletterze Eksportera”, do których zapisać można się na naszej stronie. 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/12/Targi_Hotel-Show-Dubai-2021-KIG_MKBL_na-strone-www_updated-002.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/12/Targi_Hotel-Show-Dubai-2021-KIG_MKBL_na-strone-www_updated-002.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/12/Targi_Hotel-Show-Dubai-2021-KIG_MKBL_na-strone-www_updated-002.pdf


 

 
 

 

Forum Biznesu Polska-Uzbekistan 

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Izba Gospodarcza Republiki Uzbekistanu przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i 

Technologii 13 kwietnia organizują Forum Biznesu Polska-Uzbekistan online 

 

 
Zarejestruj się 

 

Partnerami wydarzenia są: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A, Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja, Polsko-Uzbecka 

Izba Przemysłowo-Handlowa. 

 
Forum zaplanowane jest w związku z VII posiedzeniem Polsko-Uzbekistańskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy 

Gospodarczej. Po części oficjalnej forum obędą się panele tematyczne, podczas których zaplanowany jest networking między 

uczestnikami ze strony polskiej i uzbeckiej. 

 
Celem tego wydarzenia jest przedstawienie potencjału Uzbekistanu oraz zaprezentowanie możliwości wzajemnej współpracy 

handlowej i inwestycyjnej między Polską i Uzbekistanem oraz nawiązanie kontaktów biznesowych poprzez udział w panelach 

tematycznych. 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbek/


 

 

Perspektywiczne obszary współpracy z Uzbekistanem obejmują m.in.: 

 
• sektor rolno-przemysłowy (rozwój ogrodnictwa, warzywnictwa, zbioru, przechowywania, transportu i przetwarzania 

owoców i warzyw; przemysł techniki rolniczej); 

• budowlany, IT/ICT, przemysł lekki, farmaceutyczny (produkcja leków w Uzbekistanie, współpraca w dziedzinie 

wyrobów medycznych, a także dostaw i konserwacji sprzętu medycznego); 

• energetyka (modernizacja obiektów energetycznych: poprawa efektywności zużycia energii i wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii (w tym wprowadzenie „zielonych technologii”, np. brykiety); 

• wsparcie transformacji „zielonej” i energooszczędnej Uzbekistanu, w tym technologie oszczędzania wody/systemy 

irygacyjne/nawadniające. 

 
Oczekujemy na skład uczestników delegacji uzbeckiej i po jego otrzymaniu postaramy się dopasować tematykę paneli do 

Państwa zainteresowań. 

 
Rejestracja na Forum Biznesu Polska-Uzbekistan do 17 marca 2021 

 

Partnerzy wydarzenia: 
 

 

 
Kontakt 

Krajowa Izba Gospodarcza 

 
Elżbieta Wojtas 

tel 22 63 09 752 

e-mail: ewojtas@kig.pl 

 
Agnieszka Salamończyk 

tel 22 63 09 773 

e-mail: asalamonczyk@kig.pl 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-13-uzbek/
mailto:ewojtas@kig.pl
mailto:asalamonczyk@kig.pl


 

 

 

Misja gospodarcza do Egiptu 
 
 
Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Egipsko-Polskim Stowarzyszeniem Biznesmenów, zaprasza do udziału 
w Wirtualnej Misji Handlowej, która odbędzie się w terminie: 26 maja 2021 r. 
Naszą propozycję kierujemy do firm zainteresowanych podjęciem lub kontynuacją działań biznesowych na rynku 
egipskim. 
 
Dzięki wieloletnim doświadczeniom w organizowaniu misji handlowych jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość 
usługi, popartą dogłębną wiedzą nt warunków prowadzenia biznesu w Egipcie. Gwarantujemy aranżację 
indywidualnych rozmów bilateralnych dla każdego uczestnika i służymy profesjonalnym wsparciem zarówno 
podczas rozmów jak też kontynuacji dwustronnych kontaktów. 
 
Przed rozpoczęciem misji: 
 

➢ zapewnimy uczestnikom przydatne i pożyteczne informacje nt. kontaktów handlowych w Egipcie. 

➢ Dokonamy analizy potencjału handlowego tego rynku. 

➢ Przygotujemy listę potencjalnych partnerów biznesowych zgodnie z życzeniem / profilem firmy, do akceptacji 
przez uczestnika. 
 
Po zakończeniu misji, na życzenie uczestnika: 
 

❖ Z pomocą naszych egipskich partnerów będziemy monitorować kontynuację rozmów bilateralnych i ew. 
wywiązywanie się z uzgodnień podjętych podczas misji. 
 
Koszt udziału w misji wynosi: 980,00 PLN netto od Firmy w ramach którego zapewnionych zostanie 3-5 spotkań z 
wybranymi partnerami egipskimi zgodnymi z profilem zainteresowania przesłanym przez Państwa za pomocą 
formularza rejestracyjnego. 
 
W razie potrzeby możliwe jest za dodatkową opłatą zamówienie usługi tłumacza polsko-angielskiego. Językiem 
roboczym spotkań B2B jest język angielski. 
 
Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM. Link do platformy zostanie wysłany przed wydarzeniem. 
Zainteresowanych prosimy o rejestrację online pod adresem: REJESTRACJA 
 
Zapytania prosimy kierować do: 
 
Maria Nowakowska 
Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej 
Tel: 22 – 6309783, e-mail: mnowakowska@kig.pl 

 
 

  

https://formularze.kig.pl/pl/2021-05-26-egipt/


 

 

Misja gospodarcza na Białoruś 
 
 
Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Mińskim Oddziałem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej ma 
przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej online na Białoruś, która odbędzie się dnia 30 
kwietnia 2021. 
 
Białoruś należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów byłego ZSRR. Czynnikiem wpływającym korzystnie na 
prowadzenie interesów z naszym wschodnim sąsiadem jest stabilność gospodarcza tego kraju. Około 80% PKB 
kraju powstaje w oparciu o sektor publiczny, co gwarantuje wypłacalność i minimalizuje ryzyko bankructwa 
potencjalnych partnerów handlowych. Niewątpliwą korzyścią płynącą ze współpracy z Białorusią jest dostęp do 
dwóch innych potężnych rynków: Rosji i Kazachstanu. Wynika to z przynależności Białorusi do Unii Celnej (a od 1 
stycznia 2015 do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej - ЕАЭС), która na preferencyjnych warunkach traktuje towary 
podlegające odprawie celnej na jej terenie. Białoruś stanowi więc wrota do znacznego obniżenia kosztów w handlu 
z Rosją i Kazachstanem. 
 
Koszt udziału w misji wynosi 1050 PLN + 23% VAT, w ramach którego zapewnionych zostanie 3-5 spotkań z 
wybranymi partnerami białoruskimi zgodnymi z profilem zainteresowania przesłanym przez Państwa za pomocą 
formularza rejestracyjnego. 
 
W razie potrzeby możliwe jest za dodatkową opłatą zamówienie usługi tłumacza polsko-rosyjskiego. 
Językiem roboczym spotkań B2B jest język rosyjski. 
 
Program format wydarzenia: 
 
• Polsko-Białoruskie Spotkanie Gospodarcze – wprowadzeni tematyczne z przedstawicielami polskich i białoruskich 
instytucji zajmujących się gospodarką, a także przedstawicieli polskich i białoruskich przedstawicieli samorządu 
gospodarczego (przy udziale minimalnej liczby uczestników) 
• Spotkania B2B pomiędzy polskimi i rosyjskimi firmami – wydarzenie kluczowe 
 
Wydarzenie odbędzie się na platformie ZOOM. Link do platformy zostanie wysłany przed wydarzeniem. 
Zaineresowanych prosimy o rejestrację online pod adresem: 
 
REJESTRACJA ONLINE 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 kwietnia 2021. 
 
KONTAKT 
Piotr Lipiec 
Biuro Współpracy z Zagranicą 
tel.: +48 22 630 96 06 
e-mail: plipiec@kig.pl 
www.kig.pl 

 

  

https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-30-bialorus/


 

 

Webinarium sektora motoryzacyjnego Turcja 
 

 

 
 

 
 

 

POLSKA – TURCJA 
Wirtualne spotkanie biznesowe  

sektor samochodowo motoryzacyjny 

 
 

Uprzejmie informujemy, że Polsko-Turecka Rada Biznesu, działająca przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), 
wspólnie z Turecko-Polską Radą Biznesu, działającą przy Foreign Economic Relations Board (DEiK), organizuje 
w dniu 27 kwietnia  2021 r. SPOTKANIE BIZNESOWE firm polskich i tureckich z sektora motoryzacyjno- 
samochodowego. 
 
Spotkanie odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM i będzie prowadzone w języku 
angielskim.  
 
Planowany harmonogram wydarzenia jest następujący: 
Część ogólna informacyjna 10.00 – 11.00 

• krótkie wystąpienia inaugurujące ze strony polskiej i tureckiej Prezesów Rad Biznesu oraz 
Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Turcji i Ambasadora Turcji w Polsce 

• prezentacje aktualnej sytuacji branży motoryzacyjno-samochodowej w obydwu krajach, zakończone 
sesją pytań i odpowiedzi. 

Część druga robocza 11.10 – 14.00 

• sesja indywidualnych rozmów bilateralnych pomiędzy firmami uczestniczącymi w spotkaniu, 
realizowanych w osobnych czat rooms/na osobnych linkach. 

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację online z zaznaczeniem, czy deklarujecie 
Państwo zainteresowanie w dwustronnych rozmowach B2B z potencjalnym partnerem tureckim (lista 
uczestników ze strony tureckiej zostanie przesłana przed programem). Przy rejestracji prosimy o wypełnienie 
rubryki nt. działalności Państwa firmy, jej oferty i ew. potrzeb co do dostawców/kooperantów (2 – 3 zdania w 
jęz. angielskim). Informacje te posłużą dopasowaniu rozmówców B2B stosownie do przedstawionych przez 
Państwa potrzeb. 
 
Do uczestników, którzy potwierdzą udział przesłany zostanie link do części pierwszej (informacyjnej) oraz 
odrębne linki do części drugiej - rozmów bilateralnych.  
Prosimy o pilne zgłaszanie udziału i przesyłanie informacji. 
REJESTRACJA 
 
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/2021-04-27-turcja/
mailto:mnowakowska@kig.pl


 

 

 

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (3-9 marca 

2021 r.) 
 

Tanzania. Śmierć prezydenta Johna Pombe Magufuli i zaprzysiężenie dotychczasowej wiceprezydent Samii Suluhu. 17 
marca władze Tanzanii poinformowały oficjalnie o śmierci prezydenta Johna Magufuli (PJM) z uwagi na „problemy z 
sercem”. Potwierdzenie, że PJM nie żyje, nastąpiło niemal tydzień po tym, jak ukazały się pierwsze nieformalne 
sygnały w mediach społecznościowych i wśród źródeł niezależnych, że jest on utrzymywany sztucznie przy życiu 
poprzez aparaturę.  
 
W piątek, 19 marca, zgodnie z konstytucją Tanzanii, dotychczasowa wiceprezydent Samia Suluhu Hassan została 
zaprzysiężona na prezydenta tego kraju. Samia Suluhu Hassan przejdzie do historii jako pierwsza kobieta prezydent 
Tanzanii. Jej pierwszą decyzją było ogłoszenie żałoby narodowej do 9 kwietnia br., oraz przedstawienie programu 
ceremonii żałobnych i pogrzebowych na obszarze całej Tanzanii. Jednocześnie, wpływowe Towarzystwo Prawnicze 
Tanzanii (Tanzania Law Society, TLS) publicznie przypomniało prezydent Suluhu o obowiązku powołania nowego 
premiera w ciągu 14 dni od daty zaprzysiężenia. W tym samym terminie na stanowisko powinien być wyznaczony 
nowy wiceprezydent kraju.  
 
Tanzania. Chaos i ofiary podczas uroczystości związanych z pożegnaniem prezydenta J. Magufuli. Gigantyczna skala i 
brak dostatecznej organizacji uroczystości pogrzebowych prezydenta J. Magufuli w Dar es Salaam sprawiły, że sytuacja 
w niedzielę 21.03 na stadionie Uhuru, a następnie lotnisku, wymknęła się spod kontroli. W mediach 
społecznościowych publikowane są filmy ukazujące setki ludzi wdzierających się przez płot i forsujących bramy 
stadionu i tysiące biegnących pomiędzy samolotami na płycie lotniska.  
 
Według niepotwierdzonych ale prawdopodobnych danych wskutek tratowania i upału zginęło kilkadziesiąt osób, w 
tym dzieci. Podobnie, jak w przypadku tematu stanu zdrowia PJM, rząd nałożył blokadę informacyjną i blokuje 
Twittera czy Facebooka, jednak liczba świadków i dokumentujących w tym przypadku była duża i ciągle pojawiają się 
nowe materiały.  
 
Rwanda. Sektor ICT w Rwandzie był jednym z nielicznych, które odnotowały trend wzrostowy o 29% (do ok. 209 mln 
USD) w 2020 roku w porównaniu do roku 2019. Na przykład jedna z firm telekomunikacyjnych w Rwandzie, MTN 
Rwanda, spodziewa się 20% (rok do roku) wzrostu przychodów spowodowanego zwiększonym popytem na usługi w 
2020 roku. Wzrost w 2020 r. odnotowało również rolnictwo (o 1%) i sektor zdrowia (o 16%). Rozwój sektora zdrowia 
był w dużej mierze spowodowany popytem na usługi medyczne w odpowiedzi na pandemię. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, pandemia i wprowadzenie obostrzeń spowodowały, że PKB Rwandy skurczył się o 3,4% w 2020 
roku w porównaniu do roku 2019. Wcześniejsze prognozy rządu i Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
wskazywały, że gospodarka Rwandy skurczy się o 0,2%. Sektor przemysłowy skurczył się o 4%, usługi o 6%, sektor 
turystyczno-gastronomiczny aż o 40%, a edukacja o 28%. 
 
Komentarz: Gospodarka Rwandy zaczęła już wykazywać oznaki ożywienia, a zaplanowane dalsze środki monetarne i 
finansowe oraz duże pakiety fiskalne powinny odegrać ważną rolę w dalszej odbudowie. MFW stwierdził, że system 
finansowy i bankowy Rwandy jest stabilny, płynny i dobrze skapitalizowany, co sprzyja ożywieniu gospodarczemu. 
Należy zakładać, że mimo spadku PKB w Rwandzie, ewentualne plany polskich firm na tym rynku powinny być wciąż 
możliwe do realizacji, zwłaszcza, że koncentrują się w obszarach, które odnotowywały wzrost mimo pandemii. 
 
Oczekuje się, że wraz z trwającymi ogólnokrajowymi szczepieniami, zniesieniem niektórych ograniczeń i ułatwieniami 
w przemieszczaniu się na terenie całego kraju, aktywność gospodarcza wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Kraj 
ma również być gospodarzem spotkania szefów rządów Wspólnoty Narodów, zaplanowanego na 21 czerwca br., co 
może również pobudzić gospodarkę. 



 

 
Komory. Chińskie szczepionki w Moroni. Wsparcie medyczne od ZEA. ZEA wysłały do Moroni 40 ton leków i sprzętu 
medycznego (leki, testy PCR, maski i „inne produkty”). Chińczycy zaś przekazali Komoryjczykom 100 tys. dawek swojej 
szczepionki, sprzęt medyczny i wysłali zespół 11 lekarzy, aby wzmocnić reakcję przeciwko COVID-19. Jest to kolejny 
transport medyczny z Chin na Komory.  
 
Warto przypomnieć sobie symboliczny gest z lutego 2020 r., kiedy delegacja komoryjska przekazała ambasadorowi 
Chin 100 (sto) EUR na zakup masek chirurgicznych w momencie, kiedy jeszcze pandemia nie objęła całego świata. 
Gest miał pokazać, że Komoryjczycy są – mimo różnicy potencjałów – solidarni z Chińczykami. 

 

List prezesa Eurochambres do członków tej organizacji 

 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią wiadomości od Prezesa Eurochambres dp członków tego zrzeszenia pod 

adresem: https://mailchi.mp/bcc1ca944b82/presidents-message-26032021?e=cc1c17f23a 

 
Relacja: webinarium Sri Lanka 

 
W dniu 18 marca br Ambasada RP w New Delhi we współpracy z Ceylońską  Izbą Przemysłowo-Handlową w Colombo  
zorganizowały webinarium dla firm lankijskich nt możliwości biznesowych w Polsce , które zatytułowane było : Poland 
– Current Economy, Business Environment and Opportunities for Joint Collaborations”. W trakcie spotkania 
przedstawiciele Ambasady zaprezentowali  min .innymi   możliwości  współpracy w zakresie  sektora rolnego oraz w  
tzw sektorach priorytetowych tj  w obszarach: smart cities, zielonych technologii, fintech oraz agritech.  

 
 W webinarium wzięła również Krajowa izba Gospodarcza, która zaprezentowała swoje działania pro-promocyjne na 
rzecz zbliżenia kół gospodarczych obu krajów. Wobec dużego zainteresowania  seminarium ( wzięło udział ponad 50 
firm lankijskich) obie izby planują kontynuację działań on line poprzez zorganizowanie kolejnego webinarium, tym 
razem skierowanego do firm  polskich promującym rynek lankijski  oraz przygotowanie sesji rozmów handlowych B2B  
on line.  
 
Przetarg ciepłownia (Sofia, Bułgaria) 

 
Zaproszenie do udziału w przetargu ogłoszonego przez Ciepłownię Sofia/Bułgaria na zaprojektowanie, budowę i 
nadzór jednostki kogeneracyjnej na paliwo typu RDF. 

 
Pełna nazwa projektu to: „Design, including author's supervision and construction of a cogeneration unit in Sofia using 

RDF- fuel, including preparation, purchase/delivery/installation (commissioning) of the necessary equipment, facilities 

and furniture, as well as supervision of the unit's work during a 3 year period, including: correction of defects within 

the defects notification period, assistance in the operation and maintenance of the installation and training of 

personnel”). 

 
Termin składania ofert upływa z końcem dnia 15 kwietnia 2021 r. 

Szczegóły dot. przetargu dostępne są pod adresem: https://app.eop.bg/today/100898. 

 

 

https://mailchi.mp/bcc1ca944b82/presidents-message-26032021?e=cc1c17f23a
https://app.eop.bg/today/100898

