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W dzisiejszym numerze 
 

1. Plan działań Biura Współpracy z Zagranicą na II półrocze 2021 
2. Polsko-Bułgarskie spotkanie biznesowe 
3. GREEN FUTURE Forum Ekonomiczne Polska-Austria 
4. Targi ADIPEC 2021. Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference, 15-18 listopada 2021, Abu Dhabi, ZEA 
5. INCOTERMS 2020 – zamów publikację 

6. Planet Budapest 2021 

7. 7. edycja KIG OPEN (zmiana daty) 

8. The 17th Malaysia International Halal Showcase (MIHAS 2021), Virtual Exhibition 
9. Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (1-7 września 2021 r.)



 

 

7. 

 
 

Plan działań Biura Współpracy z Zagranicą na II półrocze 2021 roku 
 
 

Misja gospodarcza do Sudanu (w realu) 
11 – 14 października 2021 

Kontakt: Bartłomiej Nersewicz 

Tel: 22 6309686 

E-mail: bnersewicz@kig.pl 

 
Misja gospodarcza do Słowenii 
4-6 października 2021 
Kontakt: Monika Sasiak 
Tel: 22 6309723 

E-mail: msasiak@kig.pl 
 

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

5 października 2021 
Kontakt: Anna Derbin, Katarzyna Kaniewska 

Tel: 22 6309643, 22 6309707 

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

 
Forum Biznesu z okazji obrad Komisji Mieszanej Polska - Kazachstan (w realu) 
5 października 2021 
Kontakt: Katarzyna Kaniewska 
Tel: 22 6309707 
E-mail: kkaniewska@kig.pl 

 

 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 

 
Misja przedstawicieli polskiego biznesu do Norwegii 
21-22 października 2021 

Kontakt: Piotr Lipiec 

Tel: 22 6309606 

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

 

Polsko-tureckie webinarium i B2B (on-line) 
28 października 2021 
Kontakt: Maria Nowakowska 
Tel: 22 6309783 

E-mail: mnowakowska@kig.pl 

 
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 

 

Kuwejt + Bahrajn – misja gospodarcza i B2B (on-line) 
15 listopada 2021 

Kontakt: Bartłomiej Nersewicz 
Tel: 22 6309686 

E-mail: bnersewicz@kig.pl 

 

Malezja: Seminatium E-Commerce 
17 listopada 2021 
Kontakt: Katarzyna Kaniewska 
Tel: 22 6309707 
E-mail: kkaniewska@kig.pl 

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

Kontakt: Piotr Lipiec 

Tel: 22 6309606 

E-mail: plipiec@kig.pl 

 

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

 
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 

 

Singapur: webinarium i B2B (on-line) 
8 grudnia 2021 
Kontakt: Katarzyna Kaniewska 
Tel: 22 6309707 
E-mail: kkaniewska@kig.pl 

 

Misja gospodarcza na Ukrainę 
IV kwartał 2021 
Kontakt: Piotr Lipiec 
Tel: 22 6309606 
E-mail: plipiec@kig.pl 

. 

. 
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Polsko-Bułgarskie spotkanie biznesowe 
 

 

 
 
Krajowa Izba Gospodarcza współorganizuje wydarzenie wraz z Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion 
Agency. 
 
Po dłuższej przerwie mamy przyjemność zaprosić Państwa do naszej siedziby przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie, 
gdzie w dniu 27 września 2021 r. w godzinach 12.00-14.00, będzie możliwość nawiązania współpracy z bułgarskimi 
partnerami handlowymi. 
 
Wydarzenie organizowane jest w ramach misji gospodarczej bułgarskich przedsiębiorców do Polski w terminie 
26.09-02.10.2021 r. W jej ramach delegacja odwiedzi Warszawę (27.09.), Gdańsk (28.09), Białystok (29.09) oraz 
Kraków (30.09). Partnerem wydarzenia ze strony bułgarskiej jest Rządowa Bułgarska Agencja Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw ze struktury Bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki. 
 

 
 
Z uwagi na bliski termin wydarzenia oraz jego tradycyjny (a nie online) charakter, pozostawiamy też możliwość 
zarejestrowania się do rozmów B2B poprzez pozostawienie swojego kontaktu w formularzu, który następnie 
przekażemy partnerom bułgarskim. 
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
 
Zobacz listę bułgarskich firm wraz z zakresem ich działalności 
 
WIĘCEJ INFORMACJI 

  

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/09/Lista-uczestnikow-misji-26.09-02.10.2021.pdf
https://kig.pl/polsko-bulgarskie-spotkanie-biznesowe/
https://formularze.kig.pl/pl/2021-09-27-bulgaria/


 

 

 

 
GREEN FUTURE Forum Ekonomiczne Polska-Austria 

 
 

Forum Ekonomiczne Polska-Austria „GREEN FUTURE” z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezydenta 
Austrii Alexandra Van der Bellen 

 

 
 
Krajowa Izba Gospodarcza, wydział handlowy Ambasady Austrii – Advantage Austria i Kongres 590, zapraszają do 
udziału w Forum Ekonomicznym Polska-Austria „GREEN FUTURE” z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz 
Prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellen. Wydarzenie odbędzie się w ramach 6. edycji Kongresu 590. 
 
Kiedy 
5 października 2021 r. w godz. 10:30 – 17:30 
 
Gdzie(EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie) 
 
Program 
Spotkanie podzielone będzie na następujące obszary tematyczne: 
 
DIGITALIZACJA 
ZIELONE TECHNOLOGIE 
ZDROWIE 
 
W każdym z nich wystąpią przedstawiciele polskiego i austriackiego Rządu, instytutów badawczych, organizacji 
biznesowych i przedsiębiorcy. 
 
Forum będzie także okazją do znalezienia partnerów biznesowych (spotkania b2b), zapoznania się z planami 
inwestycyjnymi oraz potrzebami technologicznymi obu krajów. 
 

  

https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/09/PL-A-Green-Future-Economic-Forum_Agenda.pdf


 

 

 
 
Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek administracji publicznej i 
instytutów badawczych zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub wymianą wiedzy i doświadczeń z 
austriackimi partnerami. 
 
Spotkanie odbędzie się z tłumaczeniem symultanicznym. 
 
Liczba miejsc ograniczona. 
 
Zarejestruj się! 
 

 
 
Kontakt 
Ewa Balamosev 
Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich 
tel. 22 630 94 44 
e-mail: ebalamosev@kig.pl 
 

 
 
  

https://formularze.kig.pl/pl/2021-10-05-austria-pl/


 

 

 

Targi ADIPEC 2021. Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & 
Conference, 15-18 listopada 2021, Abu Dhabi, ZEA 

 
 

Krajowa Izba Gospodarcza i MK Business Link, oficjalny i wyłączny przedstawiciel wydarzenia w Polsce, zapraszają 
przedsiębiorców do udziału w Polskim Pawilonie Promocyjnym podczas edycji 2021 ADIPEC w terminie 15-18 listopada 
2021. 

 

ADIPEC to jedne z najważniejszych na świecie targów dla branży ropy i gazu, skupiające profesjonalistów z branży 
naftowej, gazowej i energetycznej. W edycji 2021 ADIPEC organizatorzy zapowiadają udział ponad 2000 wystawców z 
całego świata, 26 pawilonów narodowych i ponad 100000 odwiedzjących. 

 
Powierzchnia Polskiego Pawilonu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i MK Business Link – 72 m2 będzie 
współdzielona przez wystawców z branży. Każdy uczestnik w ramach udziału w Polskim Pawilonie będzie miał 
możliwość promocji swojej oferty, ekspozycji logotypu oraz materiałów marketingowych, bezpośredniej prezentacji 
swoich rozwiązań potencjalnym partnerom oraz skorzystania z wybranych narzędzi marketingowych i promocyjnych. 

 
Zainteresowanym przekażemy dalsze szczegóły organizacyjne i kosztowe. 

WIĘCEJ INFORMACJI: https://kig.pl/targi-adipec-2021-w-abu-dhabi/ 

 

 

 

 

 

https://kig.pl/targi-adipec-2021-w-abu-dhabi/


 

 

 

 

Kontakt 

 
Agnieszka Salamończyk 
tel. 22 630 97 73 
e-mail: asalamonczyk@kig.pl 

 
Elżbieta Wojtas 
tel. 22 630 97 52 
e-mail: ewojtas@kig.pl 

 
 

 
Organizatorzy 

 
 

mailto:asalamonczyk@kig.pl
mailto:ewojtas@kig.pl


 

 

 

 

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 ikupującym; 

• 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


 

 

 
 

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://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
https://kig.pl/wp-content/uploads/2021/05/Expo-Sales.pdf
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 

 
 

 
 

Turniej KIG OPEN 2021 odbędzie się pod patronatem Polskiego Związku Golfa 

https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/v31/%23/5949/info


 

 

 

 

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 concludetrade 

 

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://www.mihas.com.my/


 

 

vi) Polls and surveys 
 

vii) Post Event visitors’ analytics 
viii) 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 productcategories. 
 

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 HalalIndustry 
 

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: 

mailto:jude@matrade.gov.my
mailto:warsaw.paulina@matrade.gov.my
mailto:warsaw@matrade.gov.my


 

 

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% 



 

 

 

Przegląd tygodniowy Ambasady RP w Dar es Salaam (15 – 21 
września 2021 r.) 

 
Tanzania. Rząd Tanzanii obniża prognozy wzrostu gospodarczego i przypisuje to pogorszeniu wyników 
gospodarczych w kluczowych sektorach, w tym turystyki, transportu, handlu i budownictwa, w efekcie 
pandemii Covid-19. Przyniosła ona w większości krajów blokady, w tym uziemianie samolotów, znacząco 
wpływające na przepływ osób i towarów. Już w 2020 r. gospodarka Tanzanii wzrosła dużo mniej niż zakładano, o 
4,8 proc. w porównaniu z przewidywanymi wówczas 7 proc. 

Komentarz: Zgodnie z listem intencyjnym do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Tanzania 
obniżyła w tym roku swoje prognozy wzrostu do 4% z 5,6% ogłoszonych w czerwcu br. W lutym 2022 r. rząd 
Tanzanii ma przedstawić w parlamencie budżet uzupełniający, po wypłaceniu 567 mln USD za pośrednictwem 
Rapid Credit Facility (RCF) i Rapid Financing Instrument (RFI). Uzyskanie zgody parlamentu na fundusze 
pozyskane z MFW  pozwoli na legalne wykorzystanie pieniędzy. Fundusze już dotarły do Tanzanii, jednak trwają 
procedury podpisania umów z rządem Zanzibaru i różnymi ministerstwami w sprawie wykorzystania tych środków. 

 
Tanzania. Prezydent Tanzanii Samia Suluhu potwierdziła, że zamierza ubiegać się o urząd prezydenta w 2025 r. 
Tym samym potwierdziła swoje ambicje polityczne, by zostać - gdyby wygrała - pierwszą kobietą wybraną na 
prezydenta kraju. Podczas tanzańskich obchodów Międzynarodowego Dnia Demokracji podkreśliła, że jej 
wyniesienie na najwyższe stanowisko zawdzięcza „łasce Bożej” i wymogom konstytucyjnym. Wezwała też 
tanzańskie kobiety do połączenia sił, aby zapewnić w następnych wyborach prezydenckich zwycięstwo kobiety. 
Powtórzyła również swoje zobowiązanie do mianowania większej liczby kobiet na stanowiska kierownicze, by 
wyrównywać szanse obu płci. 

Komentarz: Uwagi prezydent zbiegły się z nowymi nominacjami ministerialnymi. Stergomena Tax została 
ministrem obrony, po ośmiu latach pełnienia funkcji sekretarza wykonawczego Południowoafrykańskiej Wspólnoty 
Rozwoju (SADC). Ashatu Kijaji została z kolei mianowana ministrem informacji. Innymi kobietami pełniącymi 
obecnie funkcje ministrów w tanzańskiej administracji są choćby minister spraw zagranicznych Liberata Mulamula, 
minister  zdrowia Dorothy Gwajima oraz minister edukacji Joyce Ndalichako. Kobiety zajmują obecnie 46% 
tanzańskich stanowisk regionalnych sekretarzy administracyjnych, 43% stanowisk sędziowskich i 44% 
stanowisk komisarzy okręgowych. Ostatnio prezydent Samia Suluhu zarządziła również udostępnienie jej bazy 
danych kobiet o wysokich kwalifikacjach zawodowych pozwalającej na konsultację przy wyznaczaniu przyszłych 
nominacji, twierdząc, że niektóre ważne informacje są trudne do zdobycia za pośrednictwem agencji 
rządowych. Wedle oceny obserwatorów politycznych zainicjowane przez prezydent Samię Suluhu zmiany są 
wyraźnym sygnałem, że chce ona wzmocnić swój autorytet przed kolejnymi wyborami prezydenckimi. 

  

Rwanda. Kraj w październiku wznowi wybory samorządowe, które miały się odbyć w lutym 2021 r. po 
wygaśnięciu pięcioletniej kadencji obecnych przywódców, lecz zostały przełożone z powodu pandemii Covid-
19. Rwandyjska Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że z myślą o ww. wyborach rozpoczęły się już 
przygotowania obejmujące m.in. aktualizowanie rejestru wyborców i prowadzenie programów edukacji 
obywatelskiej. Stanowiska do obsadzenia w tych wyborach obejmują m.in. komitety wiejskie, sektorowe i 
okręgowe (z wyjątkiem dystryktów Kigali). Wybrani zostaną także członkowie rad zajmujących się sprawami kobiet 
i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. To pierwsze wybory od czasu epidemii Covid-19 i będą one podlegać 
obowiązującym w Rwandzie obostrzeniom związanym z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 



 

 

Komentarz:  Według rwandyjskiej Państwowej Komisji Wyborczej w kierownictwie samorządowym do 
obsadzenia jest 340 000 miejsc.Jeannette Bayisenge, minister ds. płci i promocji rodziny, przypomniała w 
kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, że tylko 32,2% liderów wybranych w poprzednich 
wyborach to kobiety. W jej ocenie Rwanda powinna zadbać o to, by w wyborach samorządowych wybierano 
więcej kobiet, gdyż mogą one, jej zdaniem, pomóc w rozwiązywaniu palących problemów, takich jak ciąże u 
nastolatek oraz przemoc wobec kobiet. Także Immaculée Mukarurangwa będąca zastępcą sekretarza 
wykonawczego Państwowej Komisji Wyborczej powiedziała, że w lokalnym kierownictwie brakuje kobiet. Z kolei 
16 września br. na XX Walnym Zgromadzeniu Krajowej Rady Kobiet Rwandyjki były zachęcane do udziału w 
wyborach samorządowych zaplanowanych na październik br. poprzez zgłaszanie swojej kandydatury.  Wg rady co 
najmniej 30% każdej rady na poziomie odpowiadającym powiatowi powinny stanowić kobiety. 

  

Rwanda. Paul Rusesabagina, którego historia stała się kanwą filmu „Hotel Rwanda”, został uznany za winnego 
zarzucanych mu czynów związanych z terroryzmem. Po sześciu godzinach odczytywania wyroku Izba Sądu 
Najwyższego ds. Zbrodni Międzynarodowych Rwandy skazała Paula Rusesabaginę na 25 lat więzienia za udział w 
atakach terrorystycznych FLN. Sąd orzekł, że postawione Rusesabaginie zarzuty powinny skutkować karą 
dożywotniego pozbawienia wolności, ale ostatecznie skazał go na 25 lat więzienia. Współoskarżeni otrzymali 
wyroki od trzech do dwudziestu lat więzienia, w zależności od powagi przestępstw. Rusesabagina i jego 
prawnicy nie byli obecni w sądzie, ponieważ od marca bojkotują proces. Rusesabagina i jego rodzina nadal 
odrzucają zarzuty i krytykują proces jako motywowany politycznie. Także część opinii publicznej twierdzi, że 
sprawa jest prowadzona w odpowiedzi na krytykę ze strony Rusesabaginy pod adresem długoletniego prezydenta 
Rwandy Paula Kagame. 

  

Tanzania. Szef delegatury UE w Tanzanii oraz ambasadorowie Belgii, Danii, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji 
oraz Polski, odbyli specjalną kilkudniową wizytę w południowych regionach kraju, której celem była analiza 
wdrożenia projektów obszarze rolnictwa. Program Agri-Connect finansowany ze środków unijnych obejmuje 
wsparcie dla farmerów w budowie łańcuchów dostaw i wzrostu wartości dodanej, renowację dróg wiejskich oraz 
edukację w obszarze zdrowego żywienia i przedsiębiorczości. Szefowie placówek państw UE mieli okazję zapoznać 
się z procesem obejmującym produkcję, sprzedaż i eksport do krajów UE takich płodów rolnych jak kawa, herbata, 
awokado, chilli i pomidory.    

  

Malawi. Lotus Resources Limited, nowy inwestor w kopalni uranu Kayelekera w okręgu Karonga, rozpoczął 
prace poszukiwawcze w zakresie ziem rzadkich, w tym odwierty w Milenje Hills Rare Earth Prospect w 
dystrykcie Karonga. Program poszukiwań i wiercenia z odwróconą cyrkulacją (RC) to następstwo odkrycia tlenków 
pierwiastków ziem rzadkich w miejscu, które znajduje się około dwóch kilometrów od kopalni uranu 
Kayelekera.  Dyrektor zarządzający Lotus Resources Limited, Keith Bowes, powiedział, że chociaż firma pozostaje 
mocno skoncentrowana na rozwoju i wznowieniu produkcji w kopalni uranu Kayelekera, wierzy on, że nowy 
program ma potencjał wniesienia do firmy rzeczywistej wartości dodanej przy minimalnych nakładach. 

Komentarz:  Kopalnia uranu Kayelekera to odkrywkowa kopalnia uranu 52 km na zachód od regionalnego centrum 
administracyjno-handlowego Karonga w Malawi w Afryce i zarazem największa kopalnia w kraju. Ze względu na 
spadek cen uranu na rynku międzynarodowym Kopalnia Kayelekera Uranium Mine od lutego 2014 r. była 
poddawana konserwacji. Eksperci ds. zarządzania górnictwem zapowiadają, że istnieje potrzeba odpowiedniego 
planowania i zaangażowania lokalnych mieszkańców we wszystkie planowane działania górnicze, aby Malawi 
mogło czerpać korzyści z własnych zasobów naturalnych i prowadzonych na terytorium kraju przedsięwzięć 
wydobywczych. Radni okręgu, na terenie którego znajduje się kopalnia, zapowiadają, że społeczności 
zamieszkujące region nie zaakceptują żadnych prac, dopóki nie będzie zgody na projekty rozwojowe. Kolejne 



 

 

odkrycia w zakresie metali ziem rzadkich mogą być przedmiotem zainteresowania polskich firm z uwagi na ich 
zastosowanie w tzw. branżach przemysłowych przyszłości.   

  

Burundi. Opozycja polityczna i Niezależna Narodowa Komisja Praw Człowieka toczą spór w sprawie stanu praw 
człowieka w Burundi po tym jak zespół ONZ ocenił, że w tym kraju wciąż panuje nietolerancja. Przewodniczący 
Narodowej Niezależnej Komisji Praw Człowieka Sixte-Vigny Nimuraba stwierdził w rozmowie z mediami, że 
pomimo oburzenia opozycji i doniesień, że jej członkowie są nękani i arbitralnie aresztowani przez siły 
bezpieczeństwa, sytuacja w zakresie praw człowieka w Burundi znacznie się poprawiła. Główny przywódca 
opozycji Agathon Rwasa przypomniał z kolei w rozmowie z dziennikarzami o arbitralnych aresztowaniach 
członków jego partii mimo przestrzegania przez nich prawa. „To prawda, że przedstawiciele opozycji mogą zostać 
aresztowani. Jeśli popełnią przestępstwo, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Dotyczy to również osób z 
partii rządzącej” – powiedział z kolei Nimuraba. 

 


