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Plan działań Biura Współpracy z Zagranicą na II półrocze 2021 roku 
 
1.         Webinarium Polska-Chiny (prowincja Guangxi) – prezentacja dot. targów CAEXPO (on-line) 

15 lipca 2021 
Kontakt: Katarzyna Kaniewska 
Tel: 22 6309707  

E-mail: kkaniewska@kig.pl 

 

2.         Webinaria gospodarcze polsko-irackie (on-line) 
17 i 24 sierpnia 2021 
Kontakt: Bartłomiej Nersewicz 
Tel: 22 6309686 
E-mail: bnersewicz@kig.pl  

 

3.  Malezja: webinarium i B2B (on-line) 
             25 sierpnia 2021 
             Kontakt: Katarzyna Kaniewska 

Tel: 22 6309707 
E-mail: kkaniewska@kig.pl  
 

4. Polska Narodowa Konferencja Promocyjna podczas targów CAEXPO Nanning/Chiny    
             (on-line) 
 11 września 2021 
 Kontakt: Katarzyna Kaniewska 

Tel: 22 6309707 

E-mail: kkaniewska@kig.pl  
 

5. Indie – Intellectual Property Helpdesk (on-line) 
 września 2021 

Kontakt: Maria Nowakowska 

Tel: 22 6309783 

E-mail: mnowakowska@kig.pl 

 
6.          Misja gospodarcza do Egiptu (w realu) 

19-22 września 2021 
Kontakt: Maria Nowakowska 
Tel : 22 6309783 
E-mail : mnowakowska@kig.pl 
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7. Misja gospodarcza do Sudanu (w realu) 

30 września - 1 października 2021 

Kontakt: Bartłomiej Nersewicz 

Tel: 22 6309686 

E-mail: bnersewicz@kig.pl  

 

8.  Misja gospodarcza do Słowenii  
 4-6 października 2021 
 Kontakt: Monika Sasiak 

Tel: 22 6309723 
E-mail: msasiak@kig.pl 

 
9.         Forum Polska – Austria w Warszawie (w realu) we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu 

6 października 2021 
Kontakt: Anna Derbin, Katarzyna Kaniewska 

Tel: 22 6309643, 22 6309707 

E-mail: aderbin@kig.pl; kkaniewska@kig.pl  

 

10.        Forum Biznesu z okazji obrad Komisji Mieszanej Polska - Kazachstan (w realu) 
             6 października 2021 
             Kontakt: Katarzyna Kaniewska 

Tel: 22 6309707 
E-mail: kkaniewska@kig.pl 

 

11.       Arabia Saudyjska – wyjazdowa misja przedstawicieli polskiego biznesu 
17-21 października 2021 
Kontakt: Maria Nowakowska, Bartłomiej Nersewicz 

Tel: 22 6309783, 6309686 

E-mail: mnowakowska@kig.pl; bnersewicz@kig.pl  

 

12. Misja przedstawicieli polskiego biznesu do Norwegii 
21-22 października 2021 

Kontakt: Piotr Lipiec 

Tel: 22 6309606 

E-mail: plipiec@kig.pl 

 

13. Wietnam: misja gospodarcza i B2B (on-line)  
27 października 2021 
Kontakt: Katarzyna Kaniewska 
Tel: 22 6309707  
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E-mail: kkaniewska@kig.pl  
 
14.       Polsko-tureckie webinarium i B2B (on-line) 

28 października 2021 
Kontakt: Maria Nowakowska 
Tel: 22 6309783  

E-mail: mnowakowska@kig.pl  

 
15.  Misja do krajów południowej Afryki (w tym Botswana) 
 7-12 listopada 2021 
 Kontakt: Agnieszka Salamończyk, Elżbieta Wojtas 

Tel: 22 6309773, 22 6399752 
E-mail: asalamonczyk@kig.pl; ewojtas@kig.pl  
 

16. Kuwejt + Bahrajn – misja gospodarcza i B2B (on-line) 
 15 listopada 2021 
 Kontakt: Bartłomiej Nersewicz 

Tel: 22 6309686 

E-mail: bnersewicz@kig.pl 

 
17.  Misja gospodarcza do Gruzji 
 15-17 listopada 2021 
 Kontakt: Monika Sasiak, Piotr Lipiec 

Tel: 22 6309723, 22 6399606 
E-mail: msasiak@kig.pl; plipiec@kig.pl  

 
18.  Filipiny: misja gospodarcza i B2B (on-line) 
 17 listopada 2021 
 Kontakt: Katarzyna Kaniewska 

Tel: 22 6309707 
E-mail: kkaniewska@kig.pl 
 

 Misja do krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) 
25-26 listopada 2021 

Kontakt: Piotr Lipiec 

Tel: 22 6309606 

E-mail: plipiec@kig.pl  

 

20.  Węgry – Planet Expo 2021 w realu – stoisko i misja plus B2B 
 29 listopada - 5 grudnia 2021 
 Kontakt: Anna Derbin 
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Tel: 22 6309643 
E-mail: aderbin@kig.pl 

 
21.  Dzień Polski i Forum Polsko-Arabskie- EXPO Dubaj 
 6-7 grudnia 2021 
 Kontakt: Agnieszka Salamończyk, Elżbieta Wojtas 

Tel: 22 6309773, 22 6399752 
E-mail: asalamonczyk@kig.pl; ewojtas@kig.pl  
 

22.  Singapur: webinarium i B2B (on-line) 
 8 grudnia 2021 
 Kontakt: Katarzyna Kaniewska 

Tel: 22 6309707 
E-mail: kkaniewska@kig.pl 
 

23.  Misja gospodarcza na Ukrainę 
 IV kwartał 2021 
 Kontakt: Piotr Lipiec 

Tel: 22 6309606 
E-mail: plipiec@kig.pl 
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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 22 lipca 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/


 

 

 
Zielone technologie w Indiach - możliwości współpracy, 26 lipca 
2021  
 
Wydarzenie realizowane będzie we współpracy z Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Indo – Polish Chamber 
of Commerce and Industry oraz przy wsparciu Ambasady RP w New Delhi. Spotkanie będzie miało charakter informacyjno – 
networkingowy, z krótkimi prezentacjami i dyskusją. Do udziału zapraszamy wybranych partnerów GT ze strony indyjskiej. 
 

 
 
Podczas spotkania zostanie przedstawiona informacja nt. możliwości włączenia się polskich firm z branży zielonych technologii  
w program GreenEvo prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach którego Krajowa Izba Gospodarcza jest 
realizatorem działań promocyjnym w 2021 r. 
 
Według zapowiedzi rządu indyjskiego do 2030 r. 60% zainstalowanej energii elektrycznej w Indiach będzie pochodziło ze źródeł 
czystej energii. 
 
Oczekuje się, że Indie będą najszybciej rosnącym rynkiem zapotrzebowania na energię w nadchodzących dziesięcioleciach, zakładają 
uzyskanie 510 GW mocy odnawialnej do 2030 r., w tym 60 GW z energii wodnej, 100 GW ma pochodzić z energii słonecznej, 60 GW  
z projektów wiatrowych, a pozostała moc – z małych elektrowni wodnych (do 25 MW) i elektrowni na biomasę. 
 
Obecnie w Indiach trwa ożywiona dyskusja nad: 
  

• Waste energy oraz waste fuel, 

• Niskoemisyjny transport w tym elektromobilność oraz baterie dla pojazdów, 

• Pojazdy wodorowe, 

• Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, 

• Energetyka solarna, 

• Offshorowe elektrownie wiatrowe, 

• Efektywność energetyczna, 

• Gazyfikacja węgla, inne procesy, 

• Współspalanie biokomponentów, 

• Smart grid w kontekście minimalizacji strat przesyłowych oraz ograniczenie black-outów oraz bilansowania energii z różnych 
źródeł. 

 
Informacja nt. rynku zielonych technologii w Indiach 
 
Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza na spotkanie dotyczące możliwości współpracy do 22 lipca br. 
 
Kontakt 
 
Maria Nowakowska 
tel. 22 630 97 83 
e-mail: mnowakowska@kig.pl 
 
 

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/07/ZIELONE-TECHNOLOGIE-w-Indiach.pdf
https://formularze.kig.pl/pl/2021-07-26-indie/


 

 

 
 
 
 

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


 

 

 
 

 
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/  
 
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 

https://lifesciencesbaltics.com/tickets/
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 31 lipca 2021 
 
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


 

 

 
7. edycja KIG OPEN (zmiana daty) 
 
 

 
 
 
SAVE THE DATE 
 

Mamy przyjemność poinformować, że w sobotę 9 października 2021 (nowa data) 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


 

 

 

 
List prezesa Eurochambres do członków tej organizacji 

 
Zapraszamy do zapoznania się z listem prezesa Christopha Leitla do członków Eurochambres. 
Treść listu znaleźć można pod adresem:  https://mailchi.mp/8ab92d899fed/presidents-letter?e=cc1c17f23a  
 
 
 
 

The 17th Malaysia International Halal Showcase (MIHAS 2021),  
Virtual Exhibition 
 
About the  MIHAS: 
https://www.mihas.com.my/ 

 
 

i) The Largest Halal Trade Fair in the World. Since its first inception in 2014, MIHAS has been the Government of Malaysia’s 
flagship event to championing the global Halal marketplace. 
 

ii) Key milestone of MIHAS 2019: 
 

➢ 1002 exhibitors from 44 countries  
➢ 29,946 visitors from 88 countries 
➢ 240 buyers from 45 countries  
➢ 4,500 +  
➢ RM1.6 billion (PLN1.45 billion) in conclude trade 

 
2. Offered Package (through the Trade Office): 

 
a) Cost: USD300.00 

 
b) Virtual Exhibition Period: 09 September - 30 November 2021 

(Note: Extension of the Virtual Exhibition until 31December 2021 is being negotiated) 
 

c) Virtual Exhibition Package: 
 

i) Virtual Booth Design  
(fully customized design is available upon request) 

 
ii) Microsite with Market Place 

 
iii) LIVE Chat Module 

 
iv) Business Matching Suite  

 (Meeting & business meeting scheduler) 
 

v) Free Storage for products photos & demo vides 
 

https://mailchi.mp/8ab92d899fed/presidents-letter?e=cc1c17f23a
https://www.mihas.com.my/


 

 

vi) Polls and surveys 
 

vii) Post Event visitors’ analytics  
viii)  

 
3. Participation Requirements: 

 
a) In the case of Food & Beverage, Pharmaceutical and Cosmetic & Personal Care Products exhibitors must be Halal Certified 

by any competent body.  
 

b) There is no Halal certification requirement for the other product categories. 
 

4.  Contact Details: 
 

Jude Bryan S Dass 
Trade Commissioner 
Phone: + 48 22 222 17 66 
Email: jude@matrade.gov.my  
 
Paulina  Wilamowska 
Marketing Officer 
Phone: + 48 22 222 17 72 
Email: warsaw.paulina@matrade.gov.my  

 
Embassy of Malaysia 
Trade Office (MATRADE) 
Lokal 3, 9 Piętro 
ul. Złota 59 
Phone: +48 22 222 1765 
Fax: +48 22 222 1764 
Email: warsaw@matrade.gov.my 

 
 
5. Brief of the Halal Industry  

 
a) Halal Industry: 

 
i) The current global Halal market, from the perspective of consumer spending, is estimated to be worth approximately 

USD2.02 trillion, with 1.9 billion consumers, stretching across a wide range of sectors including,  
Food & Beverage, Cosmetics and Personal Cares, Food Technology, Pharmaceuticals, Media & Recreation, 
Education, Franchise, Modest Fashion, E-commerce, Islamic Finance, Services & Enablers and Muslim-Friendly 
Travel.  
 

ii) Key Halal market segments valuation and demand: 
 

➢ Food & Beverage: 
 
o 2019: USD1.17 trillion  
o 2024 (est.): USD1.38 trillion 
o CAGR: 3.5% 

 
➢ Cosmetics and Personal Cares: 

 



 

 

o 2019: USD66 billion   
o 2024 (est.): USD76 billion 
o CAGR: 2.9% 

 
➢ Pharmaceuticals: 

 
o 2019: USD94 billion   
o 2024 (est.): USD105 billion 
o CAGR: 2.3% 

 
➢ Modest Fashion: 

 
o 2019: USD227 billion   
o 2024 (est.): USD311 billion 
o CAGR: 2.4% 

 
 

➢ Media & Recreation: 
 
o 2019: USD222 billion   
o 2024 (est.): USD270 billion 
o CAGR: 3.9% 

➢ Islamic Finance: 
 
o 2019: USD2.88 trillion   
o 2024 (est.): USD3.69 trillion   
o CAGR: 5% 

 
➢ Muslim-friendly Travel: 

 
o 2019: USD194 billion  
o 2024 (est.): USD208 billion 
o CAGR: 1.4% 

 
 


