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Wybrane zostały nowe władze KIG 
 
 

 
 
 
Nowe władze KIG: Funkcję Prezesa KIG obejął Marek Kłoczko, dotychczasowy Wiceprezes i Dyrektor Generalny KIG, 
natomiast Prezydentem KIG wybrany został wieloletni Prezes KIG – Andrzej Arendarski. 
Nowo wybrany Prezes KIG – Marek Kłoczko jest związany z KIG od początku działania Izby, jako Dyrektor Generalny KIG, 
Sekretarz Generalny KIG oraz – Wiceprezes-Dyrektor Generalny. 
 
– Wybór na stanowisko Prezesa KIG traktuję przede wszystkim jako wyraz zaufania i aprobaty dla dotychczasowej linii 
działania KIG na rzecz polskich przedsiębiorców. Fundamentem naszego działania nadal będzie hasło „Dbamy o 
przedsiębiorczość”, realizowane we współpracy z naszymi Członkami na wielu obszarach związanych m.in. z tworzeniem 
przyjaznego prawa, budowaniem pozytywnego wizerunku biznesu, działalności edukacyjnej czy też wsparcia polskich 
firm w ekspansji międzynarodowej. Oczywiście wśród priorytetów pozostanie również praca na rzecz rozwoju 
samorządu gospodarczego w Polsce  –  mówi Marek Kłoczko. 
 
To historyczna zmiana w Krajowej Izbie Gospodarczej. Dotychczasowy Prezes Andrzej Arendarski pełnił swoją funkcję od 
chwili powstania KIG w 1990 r. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym 
reprezentantem środowisk gospodarczych, zrzeszając 160 organizacji, a poprzez nie kilkaset tysięcy firm. Andrzej 
Arendarski nadal będzie działał w  KIG, wytyczając strategiczne kierunki działania Izby, jako jej Prezydent. 
 
 – Cieszę się, że decyzją Izb i Organizacji Członkowskich mogę przekazać ster KIG w dobre ręce. Gospodarkę i 
przedsiębiorców czekają trudne lata ale jestem przekonany, że Krajowa Izba Gospodarcza pod nowym kierownictwem i 
w nowej strukturze będzie – tak jak do tej pory – skutecznie wspierać polski biznes w podejmowaniu nowych wyzwań – 
mówi Andrzej Arendarski. 
 
Podczas Walnego Zgromadzenia wybrani również zostali członkowie Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, dwóch ważnych 
organów Izby. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Łukasz Białczak, Włodzimierz Ciesłowski, Piotr Guzowski, Wojciech Kodłubański, Jerzy 
Kotwas, Marcin Kusiak, Mieczysław Łagowski, Jan Solich, Marek Spiżewski. 
 



 

 

 
Członkowie Komisji Rozjemczej: Danuta Drzewiecka, Marek Hahn, Marcin Jabłoński, Andrzej Kozłowski, Janusz 
Nowastowski, Agata Radomska, Cezary Tkaczyk. 
 
Honorowy tytuł Prezesa KIG został nadany Prezesowi Michałowi Chałońskiemu oraz Prezesowi Tadeuszowi Donocikowi. 
Złotą Odznaką KIG uhonorowany został Prezes Andrzej Piłat. 
 
Wydarzenie odbyło się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.  
 
Forum Biznesu sektorów transportowego, energetycznego  
i IT/ICT 
 
Forum Biznesu dla przedstawicieli firm z sektorów transportowego, energetycznego, IT/ICT przy okazji Szczytu 
Inicjatywy Trójmorza 
 

 
 
8-9 lipca 2021 r. w Sofii odbędzie się „Szczyt Przywódców Krajów Inicjatywy Trójmorza” 
 
W imieniu organizatorów Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w Forum Biznesu, które odbędzie się przy 
okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 8-9 lipca 2021 r. w Sofii z udziałem przedsiębiorców z krajów 
uczestniczących i zainteresowanych Inicjatywą. Zaproszenie dedykowane jest dla przedstawicieli firm z sektorów 
transportowego, energetycznego, IT/ICT. 
 
Firmy zainteresowane bezpośrednim udziałem w Forum proszone są o pilny kontakt aderbin@kig.pl  
i pawel.gebski@msz.gov.pl 
 
Program Forum 
Więcej informacji 
Informacja o hotelach 
  
Kontakt 
Anna Derbin 
Biuro Współpracy z Zagranicą 
Krajowa Izba Gospodarcza 
tel.: 22 630 96 46, 506 241 636 
e-mail: aderbin@kig.pl 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/06/Agenda-3SI-Sofia-Business-Forum-2021_17-06-2021_2.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/06/Info-3SI-17-June-2021.pdf
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/06/Hotel-accommodation-Sofia-June-2021.pdf
mailto:aderbin@kig.pl
https://meeting15.com/en/join-event/the-ministry-of-economy-of-the-republic-of-bulgaria-bsmepa-bdb-amcham-bulgaria-three-seas-sofia-summit-and-business-forum/2510


 

 

 

Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej − 
szkolenie online, 22 lipca 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


 

 

 
 

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam  
(9-15 czerwca 2021 r.) 

 
Tanzania. Budżet państwa ogłoszony. Ulgi dla przedsiębiorców z wyjątkiem sektora telekomunikacji i transportu. 10 czerwca 
Minister Finansów Tanzanii ogłosił budżet na kolejny rok 2021/22 (lipiec-czerwiec). Zgodnie z oczekiwaniami rząd nowej 
prezydent Samii Suluhu Hassan dokonał szeregu zmian w zakresie podatków i opłat dla sektora prywatnego. Zniesiono lub 
ograniczono opłaty związane z importem cukru i oleju przemysłowego, sektorem sadownictwa i uprawy kwiatów, produkcji 
nabiału, hodowli zwierząt. Zniesiono również VAT w obszarze wydobycia i eksportu ropy naftowej, wwozu i przetwórstwa 
metali i minerałów oraz energii odnawialnej, wliczając oparte na instalacjach solarowych systemy oświetleniowe. Istotnie 
podniesione zostały natomiast opłaty i transfery finansowe przy wykorzystaniu sieci komórkowych i wprowadzono stałe 
opłaty dla posiadaczy kart SIM do telefonów. O ok. 20% wzrośnie też akcyza na paliwa. 
 
Równolegle uchwalony został budżet Zanzibaru, w ramach którego wydatki na cele rozwojowe (wydatki nie należące do 
stałych) wzrosły o ponad 44%. Pierwszy budżet urzędującego od grudnia 2020 r. prezydenta Husseina Mwinyi skupiony jest 
na budowaniu potencjału wyspy w obszarze błękitnej gospodarki i obejmuje m. in. zakup czterech nowoczesnych kutrów 
dalekomorskich i rozbudowę infrastruktury transportowej na należącej do archipelagu wyspie Pemba. Inne strategiczne 
kierunki to inwestycje w szkolenia i miejsca pracy dla ludzi młodych oraz energetyka odnawialna.  
           
Komentarz: niezależni eksperci wskazują na silne probiznesowe sygnały wynikające z takiej konstrukcji budżetu i zwracają 
uwagę na likwidację kilkudziesięciu opłat i podatków w obszarze rolnictwa, hodowli, przetwórstwa żywności czy metali i 
minerałów. Jednocześnie silny cios otrzymały sieci komórkowe jako że od nowego roku budżetowego ich użytkownicy będą 
ponosili stałe opłaty w wysokości 3 USD miesięcznie od każdej karty SIM oraz nawet 5 USD za płatności i przelewy komórkowe 
(od transakcji), co może doprowadzić znacznego spowolnienia tempa wzrostu tych sieci na rynku i znacznego ograniczenia 
stosowania tego narzędzia przez użytkowników, przede wszystkim wśród uboższych osób na obszarach wiejskich. W sytuacji, 
gdy to sieci mobilne posiadają największą część rynku finansowego w Tanzanii, jest prawdopodobne, że celem prezydent 
Suluhu i Ministerstwa Finansów było również wzmocnienie niewielkiego obecnie sektora tradycyjnych banków. 
 
W przypadku budżetu Zanzibaru obyło się bez niespodzianek, jak że już w pierwszych dniach po objęciu prezydentury Hussein 
Mwinyi zadeklarował skupienie wysiłków na dalszej liberalizacji ekonomii archipelagu i priorytetyzacji błękitnej gospodarki. 
Największym zaplanowanym projektem infrastrukturalnym pozostaje więc nowy port dalekomorski Zanzibaru wraz z 
otaczającą go wyłączną strefą ekonomiczną. Wokół nich zbudowane mają zostać nowoczesne miasta biznesowe z szeregiem 
rozwiązań z obszaru smart cities. Związane z tym szanse i możliwości będą tematyką spotkań delegacji polskiego biznesu z 
tego właśnie sektora, która ma pojawić się na Zanzibarze w dniach 17-19 czerwca br.   
             
Tanzania. Wizyta prezydenta Botswany – tematem współpraca ekonomiczna, ale brak dużych wspólnych inicjatyw. W dniach 
10-11 czerwca z wizytą w Dar es Salaam przebywał prezydent Botswany Mokgweetsi Masisi. Głownym tematem rozmów z 
Prezydent Samią Hassan było ożywienie mechanizmu Wspólnej Stałej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Prez. Hassan 
podkreśliła zainteresowanie tanzańskiego sektora górnictwa doświadczeniem Bostwany w obszarze wydobycia, obróbki i 
sprzedaży diamentów. Wskazała również na cenne doświadczenie Botswany w obszarze hodowli bydła i przetwórstwa mięsa. 
Zadeklarowała także rewizytę w Gaborone w „najbliższym okresie”. 
  
Tanzania. Francja sfinansuje budowę elektrowni słonecznej, w tle interesy gospodarcze. 11 czerwca rząd Tanzanii podpisał z 
Francuską Agencją Rozwojową porozumienie o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej na kwotę na 361.71 mld TZS 
(ok. 140 mln EUR) z przeznaczeniem na budowę elektrowni słonecznej oraz wprowadzenie rozwiązań z zakresu inteligentnej 
sieci (smart grid) w obszarze dystrybucji prądu. Elektrownia, która powstać ma w dystrykcie Kishapu w regionie Shinyanga w 
środkowej Tanzanii docelowo zapewnić ma 150 MW energii elektrycznej. Jak podkreśliły obie strony, projekt jest „dużym 
krokiem w stronę zrównoważenia portfolio energetycznego Tanzanii źródłami energii odnawialnej”.      
     
Malawi. Rząd planuje rewitalizację sieci kolejowej. 9 czerwca, w trakcie konferencji Stowarzyszenia Gospodarczego Malawi 



 

 

(Economics Association of Malawi) Minister Finansów Felix Mlusu zasygnalizował plany dotyczące wykorzystania środków z 
obligacji długoterminowych, które mają zostać wyemitowane w br. Środki te zostaną przeznaczone m in. na rehabilitację linii 
kolejowych, przede wszystkim łączących sieć Malawi z liniami prowadzącymi na wybrzeże Oceanu Indyjskiego w Tanzanii i 
Mozambiku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Narodowej Strategii Transportowej (National Transport Master 
Plan) na lata 2017-37. 
 
Komentarz: Koszty transportu Malawi w wysokości ponad 10 USD za tonę należą do najwyższych w regionie Afryki 
Południowej, gdzie średnia kształtuje się na poziomie 7 USD za tonę. Problem ten rozwiązać ma częściowo zwiększenie udziału 
sektora kolejowego w transporcie towarów. Szczególnie interesujące odcinki łączą Malawi siecią kolejową Mozambiku 
(połączenie Blantyre – Beira) oraz Tanzanii (połączenie Mzuzu – Nkhata Bay, gdzie umieszony na przeciwnym brzegu port 
Mbamba Bay jest już połączony z tanzańskim wybrzeżem oceanicznym nowoczesną drogą transportową. Wsparcie dla 
rozbudowy infrastruktury kolejowej przewidują m. in. Bank Światowy i USAID. 
 

 
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 
 

 
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. 

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


 

 

 
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.  
 

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


 

 

 

Kawa z ekspertem „Nowa Strategia Przemysłowa UE" - 
02.07.2021r. 

 
 

 

 Zaproszenie 

Dom Polski Wschodniej w Brukseli  
  

serdecznie zaprasza 

  

na wideokonferencję z cyklu „Kawa z Ekspertem” pt. 

  
„Nowa Strategia Przemysłowa Unii Europejskiej” 

  
z udziałem Kierownika Wydziału Pani Małgorzaty Wenerskiej – Craps  

oraz Radcy ds. Przemysłu Pani Martyny Perek  
z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego 

Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej  
przy Unii Europejskiej 

  

w dniu 2 lipca 2021 r. o godz. 11:00  

  

W  celu rejestracji proszę na adres: info@eastpoland.eu wysłać imię i nazwisko oraz adres email. Przed 

wydarzeniem, na wskazany adres zostanie wysłane zaproszenie wraz z linkiem  

do webinarium, który będzie aktywny na 15 minut przed rozpoczęciem.  

Kawa z ekspertem odbędzie się na platformie webex. 

  Rejestracja obowiązkowa do dnia 1 lipca na adres: info@eastpoland.eu 

 

 

mailto:info@eastpoland.eu
mailto:info@eastpoland.eu

