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Sudan – Nowe otwarcie rynku 
 
 
Sudan – Nowe otwarcie rynku. Spotkanie biznesu z polskim ambasadorem, 22 czerwca 2021 r. godz. 10:00-11:30  
 

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online z polskim ambasadorem wizytującym w Sudanie Panem Michałem 
Murkocińskim. 

Polskie firmy, które są zainteresowane rozwijaniem swojej działalności na tym rynku będą miały okazję do uzyskania 
odpowiedzi na nurtujące je pytania związane z rynkiem sudańskim. Pragniemy zagwarantować Państwu indywidualne 
podejście dotyczące wskazanych przez Państwa branż i segmentów rynku. Pan Ambasador będzie miał również 
możliwość zbadania zgłoszonych przez Państwa zagadnień na miejscu podczas swojej lipcowej wizyty w Sudanie. 

Jesienią 2021 r. zaplanowana jest wizyta kierownictwa MSZ w Sudanie. Wizycie towarzyszyć będzie również komponent 
gospodarczy złożony z polskich firm. Wkrótce będziemy w stanie przedstawić Państwu więcej informacji na ten temat i 
zaprosić do udziału w misji gospodarczej. Największym zainteresowaniem cieszyć powinny się branże: spożywcza, 
rolnicza, maszyn i urządzeń, infrastruktura, medycyna. 

W 2018 r. realizowaliśmy misję gospodarczą do Chartumu (Sudan) związaną z wizytą Szefa MSZ Pana Jacka 
Czaputowicza. Od tamtej pory w Sudanie nastąpiły radykalne zmiany ustrojowe i gospodarcze, które finalnie prowadzą 
kraj do stabilizacji i przywrócenia utraconego statusu na arenie międzynarodowej. Milowy krok w tym zakresie stanowiły 
zwłaszcza dwa niedawne wydarzenia. Skreślenie Sudanu z listy krajów finansujących terroryzm oraz konferencja w 
Paryżu, której tematem było oddłużenie Sudanu. Polska budzi w Sudanie pozytywne konotacje z uwagi na brak 
kolonizatorskiej przeszłości, niebagatelną rolę jaką odgrywają w tamtejszych wykopaliskach archeologicznych polskie 
ekipy oraz niekwestionowaną jakość polskich produktów. Zatem bez wątpienia warto uczestniczyć w ponownym 
otwarciu rynku tego północnoafrykańskiego kraju. 

Zapoznaj się z innymi spotkaniami organizowanymi przez BWzZ KIG 

 
Kontakt 
 
Bartłomiej Nersewicz 
Biuro Współpracy z Zagranicą 
tel. 22 630 96 86 
e-mail: bnersewicz@kig.pl 
  

mailto:bnersewicz@kig.pl
https://formularze.kig.pl/pl/2021-06-22-sudan/


 

 

 

Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej − 
szkolenie online, 24 czerwca 2021 
 
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji szkolenia on-line „Etykieta w 
komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej”, które prowadzone będą przez Pawła Grotowskiego. 
Szkolenia będą organizowane dla firm i organizacji biznesowych (niezależnie od branży lub sektora), które zgłoszą 
zainteresowanie udziałem. Bieżąca edycja wydarzenia odbędzie się 24 czerwca 2021 r o godz. 10:00. 
 
O szkoleniu 
 

W bieżącej sytuacji na świecie szczególnie istotna dla biznesu jest skuteczna komunikacja. Szkolenie „Etykieta 
w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej” skierowane jest do menedżerów średniego i 
wyższego szczebla w polskich firmach zainteresowanych ekspansją zagraniczną. W trakcie szkolenia uzyskają 
Państwo wiedzę ekspercką na tematy jak: etykieta w komunikacji, zasady związane z korespondencją, 
budowaniem pierwszego wrażenia, mową ciała, zasady udziału w spotkaniach i naradach, small-talk, różnice 
kulturowe, rozwiązywanie konfliktów itp.  
 
Szczegółowe omówiona zostanie problematyka związana z doborem zachowań stosowanych podczas 
negocjacji z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Wybrane zostały rynki, które cieszą się Państwa 
największym zainteresowaniem, między innymi: Europa Zachodnia, Kraje byłego ZSRR, Bliski Wschód, 
Ameryka Północna i Południowa, Chiny, Japonia. Poznane techniki komunikacji międzykulturowej zaważyć 
mogą na skuteczności prowadzenia biznesu z partnerami z określonych krajów i stanowią wartościowy wstęp 
do budowania pierwszego wrażenia u potencjalnych kontrahentów. 
 
Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie zamieszczonym poniżej. 
 
Informacje o prowadzącym oraz o programie szkolenia w załączniku (do pobrania): ZAŁĄCZNIK 

 
 Koszt udziału jednego uczestnika w szkoleniu wynosi 670 PLN + 23% VAT. 

 
Rejestracja udziału w szkoleniu: FORMULARZ 
 
Po otrzymaniu zgłoszeń prześlemy Państwu szczegóły dotyczące warunków udziału oraz kwestii 
organizacyjno-technicznych. Link do platformy ZOOM zostanie wysłany do Państwa na dzień przed 
wydarzeniami. O uruchomieniu szkolenia decyduje minimalna ilość zgłoszeń. 
 

Kontakt 
 
Piotr Lipiec 
Biuro Współpracy z Zagranicą 
tel. +48 22 630 96 06 
e-mail: plipiec@kig.pl 
  

https://transfer.kig.pl/xeMSQx4Y
https://formularze.kig.pl/pl/2021-szkolenie-etykieta-2/


 

 

 
 

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 dostawętowarów; 

• określają ryzyka na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru lub opóźnienia wdostawie. 

 
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


 

 

 
 

 
Szkolenie: Jak bezpiecznie i z sukcesem importować z Chin 
 
Szkolenie online, w trakcie którego zdobędziesz praktyczną wiedzę ułatwiającą sprawny i bezpieczny import 
z Chin, która pozwoli uniknąć Ci niepotrzebnej straty pieniędzy oraz czasu. 
 

 
 
Zarejestruj się 
 

• Jeśli zamierzasz rozpocząć importować z Chin 

• Chcesz znaleźć wiarygodnego dostawcę  

• Chcesz mieć pewność, że otrzymasz towar dobrej jakości 

• Chcesz bezpiecznie i sprawnie sprowadzić zamówiony towar do kraju  

• Chcesz sprawnie przeprowadzić procedury celno-prawne związane z importem  

• Weź udział w naszym szkoleniu! 
 
Program szkolenia obejmuję sześć modułów i zawiera z pełny zbiór praktycznej wiedzy, wskazówek i rad 
tych, którzy od lat działają na rynku chińskim i chcą się podzielić swoim doświadczeniem.  
 
 Prowadzącymi będą praktycy importu w wieloletnim doświadczeniem, specjaliści w swoich dziedzinach. 
 
 Koszt pełnego szkolenia wynosi: 2160 PLN + Vat  
 
 Koszt udziału w jednym module: 360.00PN + Vat, przy drugiej osobie z firmy upust -10% za moduł,  
 
 Termin: 8.06.2021 – 23.06.2021 (po dwa moduły w jednym tygodniu, przez trzy kolejne tygodnie czerwca) 
 

https://formularze.kig.pl/pl/2021-06-08-chiny/


 

 

  
 
Program 
 
Panel nr 1 08.06.2021 – zobacz program 
 
Import z Chin.  
Jak zamówić, wyprodukować i kupić w Chinach dokładnie to, co chcemy? 
 
Panel nr 2 09.06.2021 – zobacz program 
 
Problemy we współpracy z kontrahentami chińskimi. 
Z czego wynikają oraz jak im zapobiegać? O różnicach kulturowych i ich wpływie na sposób prowadzenia 
biznesu 
 
Panel nr 3 15.06.2021 – zobacz program 
 
Produkcja w Chinach pod marką własną lub licencyjną. 
zamawiaj świadomie, 
dbaj o szczegóły, 
egzekwuj jakość. 
 
Panel nr 4 16.06.2021 – zobacz program 
 
Bezpieczeństwo prawne w imporcie towarów z Chin do Unii Europejskiej 
 
Panel nr 5 22.06.2021 – zobacz program 
 
Zagadnienia celne imporcie z Chin. 
 
Panel nr 6 23.06.2021 – zobacz program 
 
Logistyka i transport w imporcie z Chin. 
 
Zarejestruj się na szkolenie 
  
 
Kontakt 
Katarzyna Kaniewska 
tel. 22 630 97 07 
email: kkaniewska@kig.pl 
 
 

 
  

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/MODUL-NR-1.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/Modul-nr-2.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/Modul-nr-3.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/Modul-nr-4.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/Modul-nr-5.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/Modul-6.pdf
https://formularze.kig.pl/pl/2021-06-08-chiny/


 

 

 

 
Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam  
(2-8 czerwca 2021 r.) 

 
Tanzania. Prezentacja budżetu MSZ – priorytetem dyplomacja ekonomiczna. 2 czerwca nowa Minister SZ Tanzanii Liberata 
Mulamula dokonała w tanzańskim parlamencie prezentacji założeń budżetu jej resortu na okres 2021-22 (lipiec-czerwiec). 
Jako priorytety dyplomacji wskazała integrację gospodarczą i polityczną w ramach bloku Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, 
budowę wizerunku Tanzanii za granicą, jako kraju przyjaznego inwestorom oraz zwiększenie liczby turystów zagranicznych 
oraz szans Tanzańczyków na studia za granicą.  Min. Mulamula zasygnalizowała także zwiększenie wysiłków i wykorzystanie 
współpracy z sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi oraz mediami, aby „zwiększyć wśród zwykłych 
Tanzańczyków świadomość z korzyści ze współpracy regionalnej i międzynarodowej”.  
  
Tanzania włączy się we współpracę międzynarodową w przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. 4 czerwca prezydent Samia 
Suluhu Hassan upubliczniła przekazany jej kolejny raport Specjalnego Komitetu Ekspertów ds. epidemii koronawirusa. Raport 
rekomenduje m. in. ujawnienie statystyk zakażeń i nawiązanie współpracy w tym zakresie ze Światową Organizacją Zdrowia, 
dopuszczenie zagranicznych szczepionek i leków oraz mobilizację środków finansowych przeznaczonych na walkę z COVID-
19. Raport ma zostać zaprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia na najbliższym posiedzeniu rządu w nadchodzącym 
tygodniu. Jednocześnie Ministerstwo SZ poinformowało korpus dyplomatyczny o zniesieniu zakazu importu przez nie 
szczepionek i leków na koronawirusa. 
Komentarz: Stanowisko rządu Tanzanii w odniesieniu do epidemii koronawirusa zmienia się zgodnie z przewidywaniami 
wspólnoty międzynarodowej, które sygnalizowaliśmy we wcześniejszych materiałach. Następuje to jednak powoli, jako że 
Prezydent Hassan, prywatnie przekonana o konieczności ścisłej współpracy globalnej w zakresie COVID-19, z uwagi na 
oficjalnie szanowane dziedzictwo rządów prez. Magufuli,musi przeprowadzić cały proces z wypełnieniem wymogów 
formalnych i szerokimi konsultacjami wśród tanzańskich ekspertów i specjalistów. Jest to niezbędne, jeśli do współpracy w 
zakresie przeciwdziałania epidemii ma zostać przekonana również ta część społeczeństwa, która uwierzyła i przyjęła 
stanowisko J. Magufuli, że Tanzania, jako kraj wybrany przez Boga, nie została dotknięta koronawirusem, a dla ochrony 
wystarczą modlitwy i wizyty w łaźni parowej.  
Jak wskazują miejscowe media, Tanzania w ten sposób opuszcza grupę krajów niewspółpracujących z organizacjami systemu 
NZ w walce z epidemią, w której pozostały Korea Północna, Erytrea, Burundi, Czad i Haiti.                       
      
Tanzania. Rosyjskie wsparcie rozwojowe w obszarze leśnictwa i zmian klimatycznych. 2 czerwca w Dar es Salaam 
uruchomiono wspólny projekt nowoutworzonego Rosyjskiego Towarzystwa Przyjaźni z Tanzanią oraz tanzańskiej Narodowej 
Rady Zarządzania Środowiskiem (National Environment Management System, NEMC) w obszarze ochrony zasobów leśnych. 
Projekt ma być skupiony na ograniczaniu deforestacji i sadzeniu nowych lasów, ale stanowi też otwarcie dla szerszej rosyjsko-
tanzańskiej współpracy w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, jak poinformował na 
konferencji prasowej przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni i reprezentujący jednocześnie Rosyjskie Towarzystwo 
Geograficzne Yuri Korobow. 
  
Tanzania. Nowy elektroniczny system zezwoleń na przelot i lądowanie przyspiesza ich wydawanie. Z obecnych 48 do 2 godzin 
ma zostać skrócony okres wydawania zezwolenia na przelot i lądowanie wyczarterowanych samolotów przez Tanzański Urząd 
Lotnictwa Cywilnego (Tanzania Civil Aviation Authority, TCAA) dzięki nowej aplikacji służącej do zarządzania lotami cywilnymi. 
System, w którym aplikant będzie zobowiązany podawać również informacje dot. celu uzyskania zezwolenia, umożliwia 
pozyskanie przez TCAA aktualnej informacji o dokonanych płatnościach. 
Komentarz: na chwilę obecną brak informacji dotyczącej providera tej technologii oraz stopnia zaawansowania TCAA w 
procesie cyfryzacji. Wiedzę tę będą miały możliwość uzyskać polskie firmy uczestniczące w delegacji biznesowej w Dar es 
Salaam w dniach 21-22 czerwca br., podczas której  planowane jest m. in. spotkanie z przedstawicielami tego urzędu. 
    
Malawi. Przegląd działań firm górniczych i renegocjacja kontraktów rozpoczęte. W swoim przemówieniu 2 maja br. prezydent 
Lazarus Chakwera poinformował o rozpoczęciu przeglądu kontraktów wszystkich malawijskich i zagranicznych firm 



 

 

działających w sektorze górnictwa i renegocjacje ich licencji w przypadkach, gdy są one „ewidentnie niekorzystne dla Malawi 
i jego społeczeństwa”. Prezydent poinformował też o ustanowieniu Narodowej Kompanii Górniczej (National Mining 
Company, NMC), przedsiębiorstwa państwowego, którego zadaniem będzie bezpośrednia koordynacja działań inwestorów 
w tym obszarze oraz udział w każdym przedsięwzięciu, aby zapewnić kontrolę korzyści dla państwa z wydobywanych metali, 
minerałów i surowców energetycznych. 
 
Komentarz: Wprowadzane przez Prezydenta L. Chakwerę zmiany w sektorze górniczym cieszą się ogromnym poparciem 
społeczeństwa malawijskiego. Jak wynika z przeprowadzonych przez ze mnie podczas pobytu w Lilongwe rozmów, istnieje w 
nim szeroka świadomość i poczucie krzywdy wobec inwestorów (zagranicznych, ale także krajowych, powiązanych blisko z 
administracją poprzedniego prezydenta Malawi Petera Muthariki), jako że wydobycie nie przyniosło Malawi żadnych realnych 
korzyści w ciągu ostatnich 40 lat, a doprowadziło do zniszczenia środowiska i dróg komunikacyjnych na obszarach górniczych. 
Jednocześnie, przykład sąsiedniej Tanzanii i reforma wprowadzona przez jej poprzedniego prezydenta Johna Magufuli w 
latach 2017-18 dają nadzieję na osiągnięcie podobnego rezultatu w Malawi.   
 
Niezależni eksperci wskazują jednak na potencjalne zagrożenia dla skutecznej realizacji planów prez. Chakwery – powołanie 
MMC i renegocjacja kontraktów z firmami wydobywczymi dają bowiem niewielką nadzieję na polepszenie losów wspólnot 
lokalnych czy tradycyjnych górników (tzw. artisanal miners) przy poziomie istniejącej obecnie w kraju korupcji. Postuluje się 
więc m. in. wprowadzenie pełnej transparentności umów z firmami górniczymi i publicznego monitoringu wdrażania 
uzgodnień, które mogłyby być śledzone np. poprzez powszechnie dostępną platformę online. Specjaliści wskazują również na 
ograniczone środki finansowe i operacyjne, które nie pozwolą na zbudowanie nowej struktury i poprawę efektywności 
sektora. Jednym z proponowanych rozwiązań jest tutaj obciążenie inwestorów koniecznością zapewnienia świadczeń w 
naturze, np. renowacji dróg, którymi transportowane są surowce przy jednoczesnym stosownym obniżeniu podatków lub 
opłat licencyjnych. Pozwoliłoby to na ograniczenie obiegu pieniądza w ramach tych operacji, a więc i potencjalnych strat 
wskutek korupcji na poszczególnych szczeblach administracji.  



 

 

 

 
Wirtualne forum Life Sciences Baltics 

 
Ambasada Litwy zaprasza na największe międzynarodowe wirtualne forum Life Sciences Baltics, 20-24 września 2021 
r. 
 

 
 
Life Sciences Baltics 2021 to jedyne i najlepsze forum nauk przyrodniczych w krajach bałtyckich. Forum, skupiające 
światowych liderów w dziedzinie biotechnologii, farmacji i wyrobów medycznych, daje niepowtarzalną okazję do 
spotkania interesariuszy i twórców trendów w tej branży nie tylko z krajów bałtyckich, ale z całego świata, a także 
zapewnia możliwość przekształcania pomysłów w projekty, cele w działania lub nowe powiązania w kontrakcie. 
 
Life Sciences Baltics Digital Forum 2021 połączy różne doświadczenia: 
 

• Międzynarodowa konferencja – możliwość wzmocnić się wiedzą od kluczowych twórców trendów w naukach 
przyrodniczych, którzy będą rozmawiać i omawiać najnowsze trendy w branży. 

• Spotkania B2B – to świetna okazja, aby zamienić nowe kontakty w projekty lub kontrakty i przyspieszyć 
realizację pomysłów podczas spotkań z potencjalnymi partnerami. 

• Wystawa – możliwość zaprezentować swoje rozwiązania biznesowe lub projekty na wirtualnej wystawie. 

• Startup Masterclasses & Pitch Battle – okazja do podzielenia się swoim wielkim pomysłem, doskonała okazja 
do nauczenia się przedstawiania siebie oraz możliwość bycia wysłuchanym przez liderów branży i inwestorów. 

 
 Strona internetowa, na której można zarejestrować się na forum – https://lifesciencesbaltics.com/tickets/  
 
 
 
 
 

https://lifesciencesbaltics.com/tickets/


 

 

 
 
Do 1 czerwca obowiązują ceny „Early Bird”: 
 
    Firmy – 240 EUR 
    Klastry, stowarzyszenia i inne organizacje – 210 EUR 
    5+ uczestników tej samej firmy / organizacji – 200 EUR /uczestnik 
 
Dowiedz się więcej 
 
Kontakt 
Vita Naujokaitytė 
Ambasada Litwy w Polsce 
tel. 22 629 05 96 
e-mail: vita.naujokaityte@urm.lt 
 
 

Tanzania planuje zakup kutrów dalekomorskich 
 

 
 
27 czerwca Minister Hodowli i Rybołówstwa ogłosił założenia budżetu jego resortu na nadchodzący rok 2021/22 
(lipiec-czerwiec). Tanzania odnotowała istotne straty w sektorze wskutek paraliżu ruchu międzynarodowego 
związanego z epidemią COVID-19. Kluczowe zmiany na najbliższy rok obejmować będą redukcję wysokości i liczby 
opłat dla hodowców zwierząt oraz eksporterów produktów zwierzęcych – np. 5-krotna obniżka kosztu rocznej licencji 
na eksport owoców morza do wysokości 500 USD. Resort hodowli i rybołówstwa planuje też zakup dwóch kutrów 
dalekomorskich w roku 2021/22 i dwóch w roku 2022/23. 
 
W ramach budżetu na nadchodzący rok przewidziano szereg ułatwień dla hodowców bydła i firm 
połowowych/przetwórczych planujących sprzedaż produktów za granicą. To istotne zmiany po okresie rządów 
prezydenta J. Magufuli, kiedy również firmy z tego obszaru narzekały na zbyt dużą ilość różnorakich podatków i opłat. 
 
W przypadku sygnałów zainteresowania ze strony polskich przedsiębiorstw placówka będzie śledzić losy zamówienia 
na kutry dalekomorskie. Tanzania dopiero rozpoczyna swoje inwestycje w rybołówstwo dalekomorskie, a na jej 
wodach terytorialnych dominowały dotychczas statki połowowe z Chin, Korei, Japonii czy UE. 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/LSB-2021_Digital.pdf
mailto:vita.naujokaityte@urm.lt


 

 

 
Planet Budapest 2021 
 

 
 
PLANET BUDAPEST 2021 to tygodniowe wydarzenie Krajów Wyszehradzkich, poświęcone zagadnieniom związanym ze 
zrównoważonym rozwojem 
 
REJESTRACJA 
 
Impreza objęta patronatem Prezydenta Węgier Jánosa Ádera odbędzie się na terenach Hungexpo Budapest Congress 
and Exhibition Centre w dniach 29 listopada – 5 grudnia 2021 r. 
 
Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników zarówno z Europy Środkowej, jak i całego świata. Udział 
zapowiedziało już wielu prelegentów, reprezentujących agendy rządowe, a także przedstawiciele instytucji 
finansowych i firm międzynarodowych. 
 
PLANET BUDAPEST 2021 ma na celu zapewnienie firmom (w szczególności z krajów V4) możliwości prezentacji, a także 
promocji innowacyjnych i konkurencyjnych produktów i usług, które stanowią odpowiedź na wyzwania gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe, takie jak zrównoważona gospodarka wodna, produkcja żywności, zarządzanie energią i 
odpadami, inteligentne miasta, zielone finanse i ograniczanie śladu ekologicznego gospodarstw domowych. 
 
Wystawcy będą mieli do dyspozycji 19 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. 
 
Wydarzenie stworzy doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi. 
 
Szczyt, Expo, Programy Młodzieżowe i Programy Publiczne to cztery tematyczne grupy wydarzeń PLANET BUDAPEST 
2021. 
 
Program 
 
Więcej informacji 
 
Rejestracji należy dokonać do 15 czerwca 2021 r. 
 
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa 
 
Kontakt: planetexpo@hepa.hu.  
  

https://planetbudapest.hu/en/registration
https://planetbudapest.hu/en/registration
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/planet_budapest_2021_leaflet.pdf
https://planetbudapest.hu/en/registration
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/Expo-Sales.pdf
mailto:planetexpo@hepa.hu


 

 

 
 
 

Main Aspects of Doing Business in Lithuania 
 

 

We are delighted to cordially invite you to online event organised by PR1MUS Law Firm and Polish-Lithuanian Chamber of 

Commerce [PLCC] on Main Aspects of Doing Business in Lithuania, taking place on 16 June 2021 (10.00 Polish time, 11.00 Lithuanian 

time). 

 

During 60 minutes session commercial, practical and legal insights will be provided for everyone interested in coming to Lithuanian 

market and starting a business, especially for Polish businesses and entrepreneurs.  

 

The experts in their respective areas will not only share main commercial, practical and legal aspects of areas like company law, 

employment, taxation, regulatory and others, in a concise and easy to takeaway manner, but will also share practical tips and 

newest trends that will be invaluable for any businesses that would like establish itself in Lithuania, answering those lingering 

questions: 

• how should I structure my business?  

• is it expensive to employ workers? 

• what taxes should I pay? 

• will and when I may be liable as a director of the company if something goes wrong?  

• can I get any concessions from the government? 

 

The topic will be covered by 3 main perspectives: 

• business environment – Tautvydas Tamulevičius [Head of Business, Go Vilnius] will open the session and identify needs, 

strengths and opportunities of doing business in Lithuania. 

• legal aspects – Pranas Mykolas Mickus [Representative in Poland, PR1MUS Law Firm] will follow up with relevant legal 

tips like company incorporation, employment, related taxation aspects. 

• business development – Dominik Filip Milowski [CEO, Itaka Lietuva, UAB] will share practical application of existing legal 

instruments while establishing and guiding a branch of a leading Polish travel agency in Lithuania. 

 

Session will be moderated by Robert Juodka [Managing Partner, PR1MUS Law Firm; Chairman of the Board, PLCC], who will also 

share his exceptional experience of legal practice with Polish companies during the last two decades. 

If you want to participate please register through: polishdesk@primus.legal  
 
 
 
 
Date: 16 June 2021, 10:00 CET [11:00 EEST]. 
Duration: 60 minutes 
Registration: polishdesk@primus.legal  
Participation fee: 0 Eur.  
The event will be held online, via ZOOM platform. Link will be e-mailed to registered participants only. 
  

mailto:polishdesk@primus.legal
mailto:polishdesk@primus.legal


 

 

 

 
7. edycja KIG OPEN 
 
 

 
 
 
SAVE THE DATE 
 
Mamy przyjemność poinformować, że w niedzielę 10 października 2021 roku na polu golfowym First Warsaw Golf & 
Country Club w Rajszewie k/Warszawy odbędzie się 7. edycja KIG OPEN – turnieju golfa o Puchar Prezesa Krajowej Izby 
Gospodarczej. Ubiegłoroczna edycja turnieju cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy  
i prosimy o zarezerwowanie tego wydarzenia w Waszych kalendarzach. 
 
Zapisy do udziału w turnieju możliwe są poprzez stronę Polskiego Związku Golfa – via poniższy link 
https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/v31/#/5949/info  

 
 

   
 

https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/v31/#/5949/info

